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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.

O T Á Z K Y  A  O D P O V Ě D I

U NÁS V ČAKOVICÍCHU NÁS V ČAKOVICÍCH

Hrozí i vám pokuta? Jak děti slavily svůj svátek
Čtěte na stranách 7, 8 a 11Přesvědčte se o tom na straně 2

Volby přinesly mnohá překvapeníVolby přinesly mnohá překvapení

Zaregistrovali jsme, že z rozpočtu 
městské části byla schválena pomoc 
pro povodní postiženou obec. 

Letošní jaro přineslo obyvatelům sever-
ní Moravy opět velkou vodu. Rada měst-
ské části se jako vloni i v roce 2002 ihned 
přihlásila k pomoci 
postiženým. Ten-
tokrát jsme poslali 
50 000 Kč do ob-
ce Huslenky. Bylo 
to prostřednictvím 
sbírky, kterou pruž-
ně zorganizovala 
radnice Prahy 9. 
Mám přislíbeno, že se v časopisu „De-
vítka“ po uzavření sbírky, která končí 24. 
června dočteme, kolik bylo ve prospěch 
této valašské obce vybráno. Věřím, že tak-
to cílená pomoc obce – obci je pro obě 
strany přínosem, a pokud o prázdninách 
zavítáte do krásných končin Valašska 
a uvidíte obnovu obce, tak můžete mít 
oprávněný pocit, že i Čakovičtí pomohli.

Zaregistrovala jsem názory na to, 
že ve vyplavených oblastech by si už 
lidi neměli své domy opravovat, ale měli 
by si je postavit někde výš, dál… prostě 
na vhodnějším místě. Určitě je to pravda. 
Nicméně pokud se začneme jenom troš-
ku zajímat o konkrétní obec, dozvíme se, 
že nic není jednoduššího než dávat dobře 
míněné rady. Kupříkladu obec Troubky je 
klasickým příkladem toho, že je tato „dob-
rá rada“ těžko realizovatelná. Obec je 
prakticky obklíčená územními rezervami 
a již řadu let se jí nedaří schválit územní 
plán, který by umožnil nabídnout lidem 
náhradní pozemky mimo záplavovou ob-
last. Územní plánování není jednoduché 
ani v těchto obcích, natož v Praze.

Alena Samková, starostka

Volby – denně skloňované téma. Nás 
však nebudou zajímat celostátní výsledky 
voleb, ale podíváme se spíše na Prahu, 
potažmo městskou část Čakovice a jed-
notlivé okrsky.

V rámci Hlavního města Prahy přišlo 
k urnám 67,99 % voličů, v šesti volebních 
okrscích na území městské části Čakovic 
pak byla volební účast dokonce bezmá-
la 71%. Na území Prahy zvítězila strana 
TOP 09 (27,27 %, 8 mandátů)), druhá ODS 
(8 mandátů) měla výsledek téměř o tři pro-
centa horší. Třetí příčku v Praze obsadila 
ČSSD s 17,17 % (4 mandáty) a přes deset 
procent voličů hlasovalo pro další novou 
stranu – Věci veřejné (3 mandáty). Posled-
ní stranou s výsledkem nad pětiprocentní 
hranicí byla KSČM (2 mandáty).

Jen s rozdílným pořadím na prvních dvou 
místech kopírovaly pražské výsledky také vý-
sledky na území zdejší městské části. 

Co se týká samotných kandidátů, 
nejvíce hlasů v Čakovicích získala nynější 
starostka Alena Samková, která v této 
městské části získala 25,56 % přednostních 
hlasů. V rámci celé Prahy pak získala 3,7 % 
přednostních hlasů, což jí vyneslo v rámci 
kraje na 14. místo z celkem 36 kandidátů 
za ODS. Pro získání poslaneckého mandátu 
to však bohužel nestačilo. Nejúspěšnějším 
kandidátem ze strany TOP 09 byl v Čakovi-

cích předseda strany Karel Schwarzenberg  
(21,9 %). Třetím nejúspěšnějším kandidá-
tem v přízni čakovických voličů byl lídr Věcí 
veřejných Radek John s 18,14 %.

Porovnáme-li volební účast v jednotli-
vých čakovických okrscích, vede okrsek 
číslo 756 s 84,65 %, který měl volební 
místnost ve zkušebně ZUŠ v čakovickém 
zámku, odkud jsou i naše fotografie. Naopak 
nejmenší zájem o volby byl ve volebním 
okrsku 752 (sál čakovického zámku), kam 
našlo cestu „jen“ 63,73 % voličů. 

Nejstaršími zdejšími voliči byly dvě 
ženy z Čakovic, které mají v rodném listě 
rok narození 1911 a 1912. O neoficiální 
titul nejmladší zdejší volič se podělily dvě 
mladé ženy také z Čakovic, které oslavily 
18. narozeniny 6 dní před volbami. (šv)
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

Na 93. a 94.zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala 
celkem 42 body, ke kterým přijala usnesení. Program těchto 
jednání obsahoval mimo jiné:

- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a. s., na plynárenské zařízení STL na pozem-
cích parc. č. 13/13 a 367/1 v k. ú. Miškovice

- návrh smlouvy na vybudování plynovodní přípojky STL v po-
zemcích parcel. č. 1512/1 a799/1 k. ú. Čakovice s paní Š. E., 
Praha 10

- návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor pro umístění 
bankomatu ČS, a. s., v objektu č. p. 38, Čakovice

- návrh smlouvy o dílo mezi MČ a společností Kenast, s. r. o., 
Pečky na vybavení interiéru MŠ Čakovice II, pracoviště Miš-
kovice

- nabídka z výběrového řízení na prodej pozemků par-
cel. č. 479/4 a 479/25 k. ú. Třeboradice, kterou podala společ-
nost Kugel – Krkonoše, s. r. o., prodej bude schvalovat ZMČ

- připomínky k novele tržního řádu hl. m. Prahy – rada požaduje 
rozšíření tržního místa na nám. J. Berana na celé náměstí (cca 
2000 m2 ) a rozšíření sortimentu prodávaného zboží

- zaslání výzvy k podání nabídky na zakázku Výměna oken 
v objektech školní jídelny a školní družiny, Čakovice

- zaslání výzvy k podání nabídky na zakázku Oprava bytu č. 4, 
Myjavská č. p. 625, Čakovice

- zaslání výzvy k podání nabídky na rekonstrukci dětských hřišť 
v ulicích Něvská, U Párníků a Ke Stadionu a oplocení hřiště 
v Miškovicích

- odpuštění nájemného a sleva nájemníkům domu č. p. 695 – 6 
po dobu stavby Rekonstrukce a nástavby domu

- poskytnutí finanční pomoci obci Huslenky, která byla postižena 
květnovou povodní, ve výši 50 000 Kč prostřednictvím veřejné 
sbírky, kterou pořádá MČ Praha 9

- návrh novely nařízení HMP č. 11/2007 Sb. o cenách za účelové 
užívání místních komunikací

- další body jednání, které se týkaly např. stanovisek k projek-
tové dokumentaci, souhlasy s uložením přípojek do pozemků 
ve vl. hl. m. Prahy, svěřená správa MČ PČ, povolení vstupu 
na pozemky apod. – viz zápisy

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou k dispozici 
na Úřadu MČ a na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

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 605-840342

Prodám řadovou garáž  v ul. K Sedlišti cena 45 000,- Kč. 
Tel. 721 204 117

Máte zájem o přivítání vaší Máte zájem o přivítání vaší 
ratolesti mezi zdejší občany?ratolesti mezi zdejší občany?

Od 1. ledna letošního roku došlo k organizačním změnám 
v souvislosti s vítáním občánků. Městská část již nebude zasílat  
pozvánky všem novopečeným rodičům. Pokud ale mají rodiče 
zájem, aby jejich miminko bylo také slavnostně přivítáno do života, 
musí se osobně přihlásit na občanskosprávním odboru a vyplnit 
žádost potřebnou k přivítání jejich ratolestí. Nezbytnou podmínkou 
pro možnost účasti na vítání občánků je trvalý pobyt matky a tedy 
i miminka v době jeho narození na území městské části Čakovice. 
V současnosti si na úřadě mohou rodiče objednat Vítání občánků 
pro děti narozené po 1. červnu 2009.

Martina Fialová, vedoucí občanskosprávního odboru

Komu teď hrozí Komu teď hrozí 
od úředníků pokuta?od úředníků pokuta?

S nedostatečně označenými nemovitostmi se před volbami 
potýkali lidé, kteří roznášeli volební lístky podle seznamu voličů. 
Na mnohých nemovitostech totiž chyběla modrá orientační čísla, 
podle nichž jsou tyto seznamy řazeny. Majitelé správně neozna-
čených domů si tak koledují o pořádnou pokutu.

Zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v paragrafu 14 
totiž jasně stanoví, že je vlastník budovy povinen na své nákla-
dy označit budovu přiděleným orientačním číslem a udržovat 
jej v řádném stavu. Pokud tento zákon poruší tím, že budovu 
správně neoznačí nebo je orientační číslo nečitelné, vystavuje 
se nebezpečí, že mu bude uložena pokuta až do výše 10 tisíc 
korun. Tolik dikce § 29, odstavec 8 téhož zákona. „Už jednou 
jsme v tomto periodiku na uvedený problém upozorňovali, ale 
k nápravě v mnoha případech nedošlo. Nyní nám došla trpěli-
vost a budeme muset trvat na naplnění zmíněné právní normy,“ 
uvedla Lucie Zemanová, vedoucí odboru životního prostředí 
a majetkoprávního čakovického úřadu. 

V praxi to tedy podle jejích slov bude vypadat tak, že majitelé 
domů, kteří neplní povinnosti uložené jim zákonem, budou nejpr-
ve předvoláni na úřad. Tam s nimi bude dohodnut nejzazší termín 
nápravy. Pokud i pak svůj slib daný úředníkům poruší a jejich 
nemovitostem budou chybět orientační čísla, bude jim uložena 
výše uvedená pokuta. V případě, že ani toto nebude hříšníkům 
dostatečným ponaučením, mohou mu úředníci čakovické radnice 
vyměřit pokutu do výše 10 tisíc korun i opakovaně.

Doplňme, že „modré cedulky“ nechala v roce 2004 vyrobit 
radnice na své náklady. Tehdy bylo vyrobeno 1313 orientačních 
čísel za bezmála 200 tisíc korun, a to pro majitele každého již 
postaveného domu nebo pro vlastníky stavebních pozemků, kde 
byla tehdy již naplánována výstavba. Majitelé nově postavených 
nemovitostí si však již musí čísla popisná i orientační pořídit 
na vlastní náklady.
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Ke slavnostnímu otevření nové služeb-
ny městské policie v Čakovicích došlo v po-
lovině května. Kromě vedení radnice v čele 
se starostkou Alenou Samkovou byly této 
události přítomny i špičky pražské měst-
ské policie a samozřejmě nemohl chybět 
ani 1. náměstek primátora Rudolf Blažek, 
který má resort bezpečnosti na pražském 
magistrátu takříkajíc pod palcem.

Právě Blažek se pochvalně vyjádřil 
k iniciativě a vytrvalosti čakovické sta-
rostky, která trvala na vybudování nových 
prostor, aby v čakovických ulicích mohlo 
hlídkovat více strážníků. Před přítomnými 
slíbil, že by se v brzké budoucnosti mohl 
jejich počet zdvojnásobit. Jak se nám 
podařilo zjistit, mohla by být mezi těmito 
strážci veřejného pořádku také žena. 

Ještě před dvěma lety člověk strážníka 
v ulicích příliš často nepotkával. Ostatně 
nebylo divu, sloužili tu trvale jen dva. 
Vedení radnice se na podnět bezpečnost-
ní komise rozhodlo tuto situaci změnit 

a udělat maximum, aby bylo v Čakovicích 
více strážníků. Po jednání s magistrátem 
se to skutečně podařilo a v loňském roce 
se jejich počet zdvojnásobil. Radnice však 
v té době narazila na další problém, a to 
nedostatečné zázemí pro více strážníků. 
A tak našla nové prostory, dokonce velmi 
blízko těch stávajících. Jejich rekonstrukce, 
která městskou pokladnu stála 250 tisíc 

(zbytek, tedy celý milion, získaly Čakovice 
z magistrátu formou účelové dotace), je 
nyní dokončena a nutno dodat, že dopadla 
na výbornou. Nyní tedy strážníky najdete 
na nové adrese: Cukrovarská 38.

I když tato městská část zrovna nepatří 
k těm nejnebezpečnějším částem Prahy, 
má tady přítomnost městské policie v uli-
cích určitě své opodstatnění. (šv)

Úřad práce hl. m. Prahy z úsporných důvodů rozhodl, že se ne-
budou nadále rozesílat formuláře pro řízení o ročních dávkách SSP 
přídavek na dítě a pěstounské dávky pro období (včetně potvrzení 
o studiu) od 1. října 2010, resp. 1. září 2010.

K tomuto kroku přistoupil Úřad práce hl. m. Prahy zejména 
vzhledem k tomu, že tyto formuláře jsou dobře dostupné v úřed-
ních hodinách na kterémkoliv pracovišti SSP, a to nejen v Praze. 
Formuláře lze také získat na webových stránkách Ministerstva 
práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, odrážka Státní sociální 
podpora, Elektronické formuláře. 

Pražská pracoviště vám již při osobním doručení podkladů pro 
výplatu čtvrtletních dávek, případně změn a podání dalších dávek, 
poskytnou potřebné formuláře pro nadcházející období. Tím zís-
káte dostatečně dlouhou dobu pro jejich vyplnění a potvrzení.

Věříme, že tento úsporný krok Úřadu práce hl. m. Prahy 
přijmete s pochopením a neovlivní tak negativně komfort námi 
poskytovaných služeb.

Ing. Jindřich Kuda
náměstek ředitele pro oblast SSP

Úřad práce hl. m. Prahy

Pro žadatele o dávky státní sociální podporyPro žadatele o dávky státní sociální podpory

Značky o kontrole rychlosti nesmí být na překážkuZnačky o kontrole rychlosti nesmí být na překážku
Před několika týdny se na Schoellerově 

ulici v Čakovicích objevily na přilehlých 
chodnících bez vědomí radnice MČ mobilní 
značky určující úsek, ve kterém probíhá ra-
darové měření rychlosti městskou policií. 

Kontrola dodržování rychlosti je s ohle-
dem na obecnou nekázeň řidičů na sil-
nicích jistě potřeba. Umístění širokých 
mobilních značek na chodník způsobem, 
který znemožňuje zejména občanům 

na invalidním vozíku nebo rodičům s ko-
čárky bezproblémový pohyb po chodníku 
a nutí je vstupovat do vozovky, je ale zcela 
nevhodné. 

Z těchto důvodů požádala radnice 
městskou policii o odstranění těchto typů 
značek z chodníků na Schoellerově ulici 
a umístění jiných dopravních značek, které 
by nebránily pohybu pěších na chodníku. 
Měření rychlosti by bylo také vhodné 

na dalších úsecích komunikací (zejména 
u školy a školek), proto radnice jedná také 
o možnosti měření rychlosti na jiných mís-
tech naší městské části. Kontrolou rychlosti 
musí být bezpečnost dopravy zvyšována. 
Jistě se najdou řešení, která tuto podmínku 
naplní. V případě Schoellerovy ulice tomu 
tak bohužel nebylo.

Ing. Jiří Vintiška 
zástupce starostky

Strážníci už v Čakovicích přebývají v novémStrážníci už v Čakovicích přebývají v novém

Slavnostním přestřižením pásky u vstupu do nové služebny se začala psát nová historie městské 
policie v Čakovicích.  Foto Šárka Vlčková 
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Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských 
zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbyt-
né pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé 
vody. Víme, že jsou pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto 
se vždy snažíme práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší loka-
litě a odpovíme na všechny otázky týkající se odstávek na e-mailu 
ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Čakovice 17.–19. 8.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz
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První CD J. J. Big Bandu je nyní už na světěPrvní CD J. J. Big Bandu je nyní už na světě

Dne 25. března pražský primátor Pavel 
Bém, čakovická starostka Alena Samková, 
ředitelka ZUŠ M. Podvalové Ivana Heřmán-
ková a učitel, dirigent a vedoucí orches-
tru Jan Jakubec pokřtili, historicky první, 
profesionální CD J. J. Big Bandu, který 
působí při ZUŠ Marie Podvalové. Primátor 
nešetřil slovy chvály a obdivu nad tímto 

tělesem. Nahrávky vznikaly od prosince 
2009 do dubna 2010 ve studiu Českého 
rozhlasu v Karlíně.

Součástí slavnostního aktu byl Prome-
nádní koncert, na kterém orchestr předvedl 
ukázky nahraných jazzových skladeb. Zá-
mecký park byl zcela zaplněn nadšenými 
diváky a i když od rána pršelo, s prvními 

tóny se obloha vyjasnila. Užívali jsme si 
všichni slavnostní atmosféry a naprosto 
profesionálního výkonu J. J. Big Bandu.

Čtvrtý Promenádní koncert v parku je 
minulostí. CD je na světě. Nezbývá tedy 
než si přát, aby při jeho poslechu bylo 
lidem dobře.

Ivana Heřmánková, ředitelka ZUŠ

Objednávky na tel. 733 197 371 
nebo 731 578 232

Pedikérka 
Helena Málková 

poskytuje své služby 
ve vašem domácím 

prostředí

Dopřejte svým 
nohám relaxaci

20 %SLEVA 

po předložení 

tohoto inzerátu
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Květinový den v ČakovicíchKvětinový den v Čakovicích
Ve středu 12. května proběhl již 14. roč-

ník asi nejznámější sbírky u nás – Český 
den proti rakovině, díky svému symbolu 
známý jako Květinový den. A již po osmé 
jsme se do jeho organizace zapojili i my, 
skauti a skautky z čakovického střediska 
ATHABASKA. Letos jsme obdrželi celkem 
4 zapečetěné kasičky a 1600 žlutých lát-
kových kvítků s červenou stužkou. S nimi 
jsme navštívili čakovickou základní školu, 
jídelnu i gymnázium, hodně kytiček jsme 
prodali také na radnici a trošku přispěli 
k výzdobě kanceláří.

Jako každý rok jsme i letos s kasičkami 
stáli před čakovickým Globusem. Jelikož 
hodně lidí o sbírce vědělo, neměli jsme 
s odbytem kytiček žádný problém. Hodně 
lidí si kvítky schovává na památku a někteří 
se nám chlubili, že mají doma kompletní 
„sadu“ ze všech ročníků sbírky! Cena jed-
noho kvítku byla jako vždy 20 Kč, ale leckdo 
přispěl vyšší částkou, v kasičce se nám 
ocitla i tisícovka nebo dolary a eura.

Poprvé jsme rozšířili své působiště 
i na Letňany – radnici a Tesco, kde šly 
květinky také rychle na odbyt.

Kolem jedné hodiny odpoledne už jsme 
měli doprodáno a naše kasičky ztěžkly 
o několik kilogramů. Kolik v nich přesně 
bylo, se dozvíme až po přepočítání peněz 
v bance – ale určitě jsme vybrali nejméně 

32 tisíc. Děkujeme všem, kteří se do sbírky 
zapojili a pomohli tak dobré věci, a těšíme 
se na další ročník!

Hana Kociánová
Athabaska Čakovice
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- Masérské,rekondi�ní a regenera�ní služby 
 - Kosmetické ošet�ení
 - Nehtová modeláž a manik�ra
- PROVOZNÍ   DOBA  -  RECEP�NÍ SLUŽBA - 

         PO,�T: 13 – 17h    ÚT,ST: 10 - 17h
 ZÁKLADNÍ PROCEDURY – NABÍDKA MASÁŽE - Klasická zdravotní masáž ,  

Masáž lávovými kameny ,Ajurvédská masáž,�okoládová masáž
Zábalové terapie + infrasauna ....   Aplikace ušní svíce

Lipomasáže - !!!NOVINKA !!! - Ru�ní lymfodrenáže
        OBJEDNÁVKY P�IJÍMÁME - Osobn� v provozní dob� ve studiu na adrese

Dr.Marodyho 912/10 (Stará náves), Praha 9 – �akovice  -
- Telefonicky – masáže:266 313 506 ,607 937 934  kosmetika: 739 220 918
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První červnový den u příležitosti Dne dětí 
proběhl v areálu SOŠ a SOU již 11. ročník 
Čakovických slavností. V budově i v přilehlé 
zahradě si dětští návštěvníci mohli vybírat 
z rozmanitých expozic, her i dovednostních 
soutěží. Pozornost mnohých budila především 
minizoo, kterou připravili studenti oboru Cho-
vatel cizokrajných zvířat. Odvážné děti mohly 
zblízka spatřit a dotýkat se plazů, pavouků 

i hlodavců. K dalším zajímavostem patřilo 
nahlédnutí do výtvarné dílny, kde si děti mohly 
vlastnoručně vyrobit originálními dárky.

Z rozličných her a soutěží zaujalo malé 
návštěvníky nejvíce skládání puzzle, pexeso, 
kreslení na chodník, skládačky z  kostek 
či chytání zlaté rybky. Jednou z největších 
atrakcí se stal dětmi tolik očekávaný „Ra-
ketoplán NASA“, který „přistál“ ve školní 

zahradě v podobě pestrobarevné nafukovací 
skluzavky. Ke slavnosti neodmyslitelně patřilo 
také občerstvení – grilování párečků, příprava 
koláčků, minidezertů i nápojů, při kterém hos-
té mohli pozorovat zručnost našich studentů 
gastronomických oborů. K naší obrovské 
radosti i úžasu prošlo v průběhu dopoledne 
branami školy přes 600 návštěvníků!

Odpolední program určený zejména do-
spělým zpestřila kapela YOZZEFY. Hosté měli 
opět možnost ochutnat kulinářské speciality 
či vyhrát zajímavé ceny v tombole.

Velké poděkování patří především hlav-
ním organizátorkám – starostce Aleně 
Samkové, ředitelce SOŠ a SOU Mgr. Věře 
Novákové a ředitelce ZUŠ M. Podvalové 
Ivaně Heřmánkové. Celou akci bylo možno 
uskutečnit zejména díky sponzorům: Řeznic-
tví a uzenářství s jídelnou, Ladislav Řehák, 
Globus ČR, Vitana, Pekařství-Cukrářství, 
Stanilava Kortánová, UNITED BAKERIES, KP 
Troja, BEKR Praha a AUTO ELSO.

Bezesporu největší odměnou a motivací 
stále pokračovat v započaté tradici pro nás 
všechny zůstávají vlídná poděkování dospě-
lých a především rozzářené oči a úsměvy 
našich nejmenších.

Mgr. Petra Maleňáková

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

Navštivte naši novou prodejnu 

skříní a kuchyní přímo v sídle 

fi rmy v Čakovicích a využijte 

aktuálních akčních nabídek.

Informace naleznete na 

www.indeco.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic2 2 6.4.2010 13:53:59

Čakovické slavnosti překvapily svou návštěvnostíČakovické slavnosti překvapily svou návštěvností
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 Pro letní období jsou typické časté 
bouřky doprovázené silným větrem. Jejich 
riziko je často podceňováno, a proto stojí 
za připomenutí několik rad, jak ho minima-
lizovat. I když k přímému zásahu člověka 
bleskem dochází výjimečně, končí tyto 
případy mnohdy tragicky. 

Během bouřky zbytečně nevycházejte 
ven. Pokud jste již venku, hledejte úkryt 
ve velkých budovách s ocelovou nebo 
železobetonovou konstrukcí. Jestliže 
se nacházíte v přírodě, bezpečí hledejte 
v hustém lese a háji, nižším porostu, v au-
tomobilu nebo úzkém údolí. Vždy však 
mějte na paměti, že doprovodným jevem 

Víte, jak se chovat Víte, jak se chovat 
během bouřky?během bouřky?

Jedenáctý ročník Dětského odpoledne v Miškovicích. Jak jednoduché. Stačí si naplánovat počasí 
a dětské sportovní odpoledne pořádané fotbalisty a hasiči z Miškovic mohlo začít. Skákací hrady 
a ostatní sportovní atrakce měli úspěch. Děti si vydařené odpoledne užily. Děti naplnily svá bříška  
bonbóny, cukrovou vatou, banány a špekáčky. Vše řádně zalily malinovou limonádou. Doufejme jen, 
že nikomu nebylo špatně. A tak se zase můžeme těšit na příští dvanáctý ročník. Foto Václav Kolář Pokračování na straně 10
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Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco.cz

Navštivte naši novou prodejnu 

skříní a kuchyní přímo v sídle 

fi rmy v Čakovicích a využijte 

aktuálních akčních nabídek.

Informace naleznete na 

www.indeco.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic1 1 6.4.2010 13:53:14

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

Úspěch čakovického studenta v mezinárodní soutěžiÚspěch čakovického studenta v mezinárodní soutěži
Památník Lidice, Vojenský historický 

ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy pro tento školní rok vyhlásili již 5. 
ročník vědomostní soutěže „Lidice pro 
21. století“. Soutěž byla určena žákům 
základních a středních škol z celého světa. 
Cílem soutěže, stejně jako v předcháze-
jících ročnících, bylo přispět k uchování 
památky občanů Lidic zavražděných 
nacisty v červnu 1942 a k prohloubení 
znalostí mladé generace o historických 
událostech vztahujících se ke 2. světové 
válce a k nacistickým totalitním režimům 
ve světě ve 20. století. I letos soutěž pro-
bíhala prostřednictvím internetu.

Z naší Střední odborné školy a Střed-
ního odborného učiliště Praha 9, Čakovice 
se letos do výše uvedené soutěže přihlási-
lo 18 žáků, kteří soutěžili v kategorii od 15 
do 19 let. Byli to žáci třídy SKČ 1 a SKČ 
2 (obor středního vzdělání s maturitní 
zkouškou Kuchař a Číšník). Témata jak 
části literární, tak vědomostní vyhlašovala 

porota složená z historiků, pedagogů, 
literátů, pamětníků a dalších odborníků. 
Soutěž měla dvě kola. Do prvního kola bylo 
přihlášeno 1909 soutěžících z těchto států: 
Česká republika, Kanada, Kazachstán, Ru-
munsko, Rusko, Slovensko a USA. Cizinců 
se do této soutěže přihlásilo celkem 44.

Vyhlášené literární téma „Virtuální a re-
álné násilí“ bylo velice náročné. Po vyhod-
nocení jak části literární, tak vědomostní 
se mezi nejlepších třicet probojoval žák 
2. ročníku SOŠ z Čakovic Evžen Bartůšek 
a postoupil do druhého kola . 

Ve vědomostní soutěži byly otázky 
zaměřené na lidické události a na 2. svě-
tovou válku. Mnohé z nich byly velice ob-
tížné a najít správnou odpověď vyžadovalo 
prostudovat mnoho archivních materiálů. 
Žáci obou soutěžících tříd tedy navštívili 
Vojenské historické muzeum a Národní 
památník a muzeum v Lidicích. K tomu 
museli prostudovat další literaturu souvi-
sející s tématem. Také besedy s pamětníky 

a dalšími odborníky na 2. světovou válku 
byly pro ně přínosem a při vědomostní 
soutěži jim značně pomohly.

Vyhlášení výsledků druhého kola sou-
těže a vyhodnocení celé soutěž proběhlo 
17. června v Národním památníku v Ležá-
kách u Chrudimi. Rovněž tuto obec fašisté 
vypálili a všechny muže v červnu 1942 
postříleli. (redakčně zkráceno)

Ing. Miroslav Konečný
učitel SOŠ a SOU Čakovice 

a výchovný poradce

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

MC Cirkus, o. s., hledá lektorku 
pro vedení kroužku zaměřeného 
na pohybovou a výtvarnou 

činnost dětí od 3 do 6 let.
Tel: 737444367 nebo 606218743
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Krámek pro kreativní tvo�ení

U nás najdete vše pro ru�ní tvo�ivé techniky, jako jsou ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce 
s pedigem, ru�ní výroba mýdel a sví�ek, floristika, drátování atd. 

Najdete nás na adrese : Dr.Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – �akovice 
Provozní doba: Po – Pá 10-17h  Kontakt: www.creative.icpraha.cz ; Tel.:283931436 

Po�ádáme kurzy pro dosp�lé a pro d�ti k osvojení uvedených technik 
P�ehled kurz� pro d�ti na prázdniny 2010

  7.7. Malovaná tri�ka voskovkami   4.8. Scrapbooking – tvo�íme stránku do alba 
14.7. Obrázek 3D na plátno – ubrousková technika 11.8. Letní svícínek 
21.7. Tri�ko zdobené fólií na textil 18.8. Vyrábíme glycerínové mýdlo 
28.7. Malované hedvábné okénko 
  

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU

Termíny přistavovení kontejnerů 
na velkoobjemový odpad jsou: 

červen 30. 6.
červenec 21. 7.
srpen 11. 8.

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.

bouřky je i silný vítr. Pokud široko daleko 
není nic než pláň, doporučuje se přečkat 
bouřku v podřepu s rukama a nohama 
u sebe. Nikdy si nelehejte. Také se urči-
tě neschovávejte pod osamělé stromy, 
na okrajích lesa, pod převisy nízkých skal 
nebo v menších staveních bez bleskosvo-
du. Bezpečí rozhodně neskýtají budovy 
s narušenou statikou, kde v případě zása-
hu blesku nebo větru hrozí další narušení 
a pád konstrukcí.

Je známo, že největší nebezpečí 
zásahu bleskem hrozí na otevřeném pro-
stranství, na vyvýšených místech, v blíz-
kosti železných konstrukcí nebo vysokých 

osamocených stromů a také v blízkosti 
vodních ploch. Proto se nikdy za bouřky 
nekoupejte, neutíkejte, nepřenášejte ko-
vové předměty, neopírejte se o zeď nebo 
skalní stěnu, vyvarujte se přítomnosti 
poblíž vodivých předmětů a látek. Příliš 
bezpečné není ani telefonování nebo práce 
s elektrickými a plynovými spotřebiči.

A první pomoc při úrazech bleskem? 
Je stejná jako při úrazech elektrickým 
proudem a při popáleninách. Podle stavu 
zraněného bývá často nezbytné použít 
umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková 
opatření apod. Mějme na mysli, že násled-
ky jsou většinou tragické a v případě přežití 
úderu bleskem na celý život.

Víte, jak se chovat během bouřky?Víte, jak se chovat během bouřky?
Dokončení ze strany 8

Použitý materiál: materiál MV ČR a HZS ČR
Michal Linhart, SDH Miškovice, člen JPO Praha 18
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již od 299 Kč za měsíc

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku  zdarma!

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

428002-ADC_inzerat[185x90].indd 1 25.5.2010 11:05:17

Stříhání a úprava psů

Řepová 735, 196 00 Praha 9, tel. 283 932 540

Sluníčko, které se ukázalo poslední 
květnovou sobotu po řadě deštivých dnů, 
svádělo k výletům a dovádění. Navíc 
na tento den připadly v Třeboradicích 
oslavy Mezinárodního dne dětí. 

Volné sdružení LíPa, které se o akci 
postaralo již po třinácté, nabídlo dětem 
nejen zábavu, ale také velký výlet. A to výlet 
do historie. Při příchodu se děti nahlásily 
sličným mušketýrkám a dostaly od nich 
průkaz cestovatele a poukázku na občer-
stvení, aby při té náročné cestě neumíraly 
hladem a žízní. Jelikož mě zajímalo, jaké 
zkoušky na malé dobrodruhy čekají, do-
mluvila jsem se se sedmiletým Filípkem, 
že budu cestovat staletími s ním. 

Nejprve nás čekal pravěk. Zatím co jed-
na holčička provlékala provaz skrze kůly, 
my jsme šli házet oštěpem na kance. Sta-
rověk byl ve znamení rybolovu. Ve středo-
věku házel můj malý rytíř na terč sekerkou 
a sekal brambory mečem. Poslední naší 
zastávkou byl novověk, kde jsme skládali 
mapu světa a seřazovali obrázky. Za každý 
splněný úkol bylo odměnou nejen razítko, 
ale také sladká dobrota. S nasbíranými 
čtyřmi razítky jsme šli navštívit celnici. Tam 
dostali hrdinové, kteří splnili všechny úko-

ly velkou tašku 
s dárky od spon-
zorů. 

Ti, kteří zrov-
na nesoutěžili, 
se také nenudili. 
Obří autodráha, 
trampolína a na-
fukovací  hrad 
na skákání, pro-
jížďky na koních, 
zorbingové kou-
le na rybníčku, 
policie, hasiči 
a další zábavné atrakce vyplňovaly dětem 
veškerý čas. Když se někdo unavil a chtěl 
si odpočinout, mohl posedět na zahrádce 
restaurace a sledovat program na podiu, 
kde se vystřídali cvičení psi, dětská show 
Inky Rybářové, kouzelník, fakír a čiperné 
tanečnice. 

Na oběd jsme se všichni zastavili 
v restauraci Maximum, která byla jedním 
ze sponzorů a v jejímž areálu se část akce 
odehrávala. Velký dík patří také sponzorům: 
Městská část Praha – Čakovice, Prexim 
Megapex, Ampra, Trigema, Chemeko, ICU 
a firma Vlach – vestavěné skříně. 

Celý den byl plný her a zábavy a když 
jsem se v podvečer vracela domů, cítila jsem 
se tak trochu jako malé vydováděné dítě, 
které prožilo krásný den. Mít mušketýrský 
klobouk, jako hlídka u vstupu, hluboce bych 
jej smekla před Libuší Uríkovou i Pavlínou 
Labíkovou, které celou akci zorganizovaly. 
Dík patří i všem ostatním sponzorům: Sacco, 
Marada Comp, Predvo s.r.o., p. Dubský, 
Čermákovi, Vackovi, pí Krulichová, Helma, 
V. Kurka, p. Čebiš, L. Kurková, J. Scheider-
windová, účastníci Čarodějnic a Diska-Triska 
a všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Tereza, účastnice dětského dne

K svátku dětem přálo v Třeboradicích i jarní sluníčkoK svátku dětem přálo v Třeboradicích i jarní sluníčko
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CO, KDY, KDE?

SZO ČZS MARTAGON pořádá ve spo-
lupráci s MČ Praha – Čakovice Výstavu 
lilií. Exponáty budou k vidění ve velkém 

sále čakovického zámku ve dnech 
28. – 29. června od 9.00 do 19.00 hod.

Pro milovníky lilií

Další z výletů Klubu seniorů směřoval tentokrát 
na Vltavu a do Muzea Karlova mostu. Plavba 
po Vltavě byl opravdu nezapomenutelný zážitek. 
Z výkladu kapitánky se asi třicítka účastníků 
dozvěděla mnoho zajímavostí, kromě jiného 
i o všech pražských povodních. Určitě ti, co 
nejeli, litují.  Foto Jindra Soroková

Výlet do Opočna a za betlémemVýlet do Opočna a za betlémem
I když v Praze počasí příliš nepřálo, tak 

nám na Opočnu i přes počáteční silný vítr, 
slunce přálo. Zámek byl plný nádherných 
exponátů a interiéry na nás dýchly vůni 
historie.  Prohlídka byla rozdělena do dvou 
částí – sbírku africkou a americkou, kapli, 
pracovnu a ložnici, reprezentační prostory, 
pokoje pro hosty, obrazárny a knihovnu. 
Druhá část byla tvořena sbírkou mimo-
evropských zbraní, loveckým a rytířským 
sálem. Naše unavené nožky si po prohlídce 
pohodlně odpočinuly v místním hotelu 
U Holubů při lahodné knedlíčkové polévce 
a svíčkové na smetaně. 

Plni elánu a natěšeni na další paměti-
hodnost jsme vyrazili směr Třebechovice, 
kde se nachází národní kulturní  památka 
„Proboštův  mechanický betlém“, jehož 
stáří se odhaduje na více než 100 let. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí 
o jeho vyřezávání a skládání a samozřejmě 
o době, kdy tvůrci poprvé vyjeli na výstavu 
ukázat takový unikát. Betlém každého 
upoutal náročností vyřezávaných figurek 
a hlavně jejich pohyblivostí. 

A jak se jedné z účastnic výletu Mirce 
Štamfestové v Opočně líbilo? „Zaujala 
mne hlavně velká obrazárna a koupelna, 
která by zabrala celý náš obývací pokoj.“ 
Usmála se. „Jedinou výtku bych měla 
k paní průvodkyni. I když nejsem náročný 
posluchač – cestovatel, byl pro nás seniory 
její výklad moc rychlý. Stejně tak i prohlíd-
ka.“ Na otázku, kam by se chtěla s Klubem 
seniorů ještě podívat, pronesla: “Nebyla 
jsem na Zámku Kačina a Lednice by stála 
také za výlet.“ Dobrý nápad na výlet, kam 
bychom se mohli s Klubem seniorů příští 
rok vypravit. (js)

Postup Čakostřelcům unikl opravdu jen o vlásekPostup Čakostřelcům unikl opravdu jen o vlásek
Koncem září loňského roku začala 

šipkovému klubu Čakostřelci nová sezóna. 
Po postupu do 2. ligy hrané v rámci Stře-
dočeského kraje jsme si moc velké ambice 
nedělali, přesto jsme doufali v umístění tak 
v polovině tabulky. 

První zápasy ukázaly, že vyšší soutěž 
rozhodně nebude procházka růžovou 
zahradou. Během podzimních klání jsme 
získali pouhé čtyři body a po polovině 
soutěže jsme byli z devíti týmů na před-
posledním místě se stejným počtem bodů 
jako poslední DC Bláznivé střely. 

V průběhu zimní přestávky jsme se pra-
videlně scházeli na terčích a pilně trénovali. 
Naše úsilí bylo korunováno úspěchem. 
Začali jsme vyhrávat jeden zápas za druhým 
a stali se postrachem jarní části soutěže. 
Z osmi utkání jsme pět vyhráli, dvakrát remi-
zovali a jen jednou prohráli. Probojovali jsme 
se tak až na nečekané čtvrté místo tabulky, 
a tím i do play-off. I tady jsme začali dobře, 
porazili jsme klub DC Emilové 10:8 a 11:7. 
Ve hře zůstaly čtyři týmy: DC Domino, ŠK 
Přerov nad Labem, DC Vopice z Chlumec-

ké a ŠK Čakostřelci. Jenom 
tři nejlepší týmy měly jistotu 
postupu do 1.ligy. 

V utkání s Dominem jsme 
nenechali nikoho na pochy-
bách, že to i my s postupem 
myslíme vážně, a zvítězili 
jsme 11:7. V odvetě na jejich 
hřišti jsme však nešťastně 
prohráli 6:12, i přesto, že Da-
vid Kočí měl výhru téměř 
jistou. Hodil dvakrát za se-
bou „bingo“ (tj. nejvyšší hod 
v šipkách, což je 180), ale ani 
to na výhru nestačilo. 

V posledním utkání doma 
s DC Vopice z Chlumecké 
ještě svitla naděje na postup, 
remizovali jsme 9:9 (na legy 22:22). V od-
vetě na Chlumecké stačilo buď vyhrát 10:8 
nebo remizovat s lepším poměrem legů. 
Tým Čakostřelců oslabený o kapitánku 
Ljubu Strakovou, která v den posledního 
utkání absolvovala na Bulovce operaci 
ramene, podlehl Vopicím 5:13 a z postupu 

se radoval domácí tým. Přesto je konečné 
čtvrté místo pro nováčka soutěže vynika-
jícím úspěchem. Ostudu svému jménu 
Čakostřelci určitě neudělali a o postup 
do 1. ligy se pokusí zase v nové sezóně. 
Držte jim palce! 

Ljuba Straková, kapitánka týmu

Zleva nahoře Jiří Bukovský, Petr Rožek, David Kočí, dole Jolana 
Vágnerová a kapitánka Ljuba Straková (pro nemoc chybí Petr 
Bartek)

Senioři na VltavěSenioři na Vltavě


