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Technická správa má nový přírůstek
Řady pracovníků technické
správy v Čakovicích posílil výkonný pomocník. Díky sponzorskému
daru Pražské teplárenské si tato
městská část mohla pořídit multifunkční vozidlo v celkové hodnotě
cca 4 miliony korun.
Před čakovickou radnici zaparkovalo 16. dubna naleštěné
nákladní vozidlo s cisternou. Už
na první pohled bylo jasné, že výrobní pás opustilo před nedávnem.
Kolem něj se shromáždil hlouček lidí, vesměs představitelů čakovické radnice v čele
se starostkou Alenou Samkovou. Nechyběl
ani významný host, bez něhož by k této pro
městskou část významné události asi hned
tak nedošlo. Nebyl jím nikdo jiný než generální ředitel Pražské teplárenské ing. Ladislav Moravec. Jak tuto událost uvedla
starostka Alena Samková? „Dnes tady
probíhá slavnostní předání víceúčelového
nákladního vozidla, které bylo pořízeno díky

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.

Povedlo se sehnat peníze na dokončení rekonstrukce Cukrovarské ulice?

laskavému přispění společnosti Pražská
teplárenská. Tím se údržba městské části
posune směrem kupředu. Auto je totiž nejen
víceúčelové s mnoha nástavbami, navíc
je ještě ekologické. Rozdíl mezi starým
a novým vozidlem našeho autoparku bude
patrný na první pohled každému občanu.
Vždy, když pracovníci naší technické správy nastartovali starý náklaďák, tak byly
zakouřené dvě ulice. Nové auto je navíc
Pokračování na straně 2

Na oběti války radnice nezapomněla
Tak jako každoročně, tak i letos uctili
zástupci radnice památku občanů naší
městské části, kteří zahynuli v letech oku-

ZDARMA

pace Československa fašistickým Německem. K pomníčkům padlých v Čakovicích,
Miškovicích a Třeboradicích položili věnce
a stejně tak vzdali hold i čakovickým občanům, kteří padli v květnových dnech roku
1945 v obci Sedlec, kde byl za II. světové
války muniční sklad a při bojích s Němci
v Kobylisích na úpatí Ládví.
Jakkoliv jsme letos vzpomněli 65. výročí
konce II. světové války, proběhlo kladení
věnců u pomníků padlých prakticky bez
účasti veřejnosti. Většina obyvatel snad ani
nevěděla, že nějakého výročí vzpomínáme.
Účastníky pietní slavnosti, zejména na Ládví, na okraji ďáblického sídliště, doprovázely
udivené a nechápavé pohledy kolemjdoucích. A tak bylo aktérům kladení věnců
smutno hned dvakrát. Jednak za padlé
hrdiny a jednak z nevšímavosti některých
našich spoluobčanů.
Miroslav Krištof, místostarosta

Ano, povedlo. Bedlivý občan, a jistě
jich mezi námi není málo, si jistě povšiml,
že na „rozkopané“ části Cukrovarské
se zase něco děje. Skutečně se podařilo sehnat peníze na to, aby byl
v této části položen nový vodovod
a následně nově
vybudována silnice a hlavně nové
chodníky. Nebylo
to rozhodně jednoduché a snadné, ale můžeme se těšit,
že se na podzim dočkáme. Projekt nového vodovodního řadu, následně nové
silnice a upravených chodníků již leží
na stavebním úřadu a zbývá jen „maličkost“ – stavební povolení. Jaké nás čekají
změny? Na Cukrovarské by měl přibýt
parkovací pruh, jak jej známe z Horních
Počernic. Určitě jej uvítají živnostníci, kteří
zde fungují. Chodníky, které jsou v tuto
chvíli snad nejhorší z celé městské části,
dostanou zámkovou dlažbu a konečně
na nich budeme moci bez klopýtání chodit. Věřím, že se podaří do konce prázdnin vše dotáhnout do konce, abychom
byli co nejdříve bez objížděk a v novém.
Každý týden, o který se podaří vše urychlit, bude jen ku prospěchu věci.
A protože svět se samozřejmě točí
dál, tak se pomalu blíží doba, kdy bude
opět otevřena ulice Vážská. I tady potřebujeme nejen novou vozovku, ale i nové
chodníky, a rádi bychom viděli před
školou zpomalovací práh. Jednání v této
věci jsou zatím otevřená. Tak uvidíme, jak
vše dopadne.
Alena Samková, starostka
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 91. a 92.. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala
celkem 65 bodů, ke kterým přijala usnesení.
Program těchto jednání obsahoval mj. tyto body:
- návrh smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v objektu
domu Cukrovarská č. 38, Čakovice s MP hl. m. Prahy pro
služebnu MP Praha 9
- návrh dod. č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
v objektu Jizerská 24, Čakovice sdružení MC Cirkus
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí na koupi nemovitosti v nástavbě U Párníků čp.695 – 696
- úprava tarifů za výkon vozidel a ostatní mechanizace TS, které
se používají pro výpočet náhrady za zapůjčení techniky
- jmenování komise na otevírání obálek s nabídkami do výběrového řízení na prodej pozemků parcel. č. 479/4 a 479/25
v obci Praha, k. ú. Třeboradice
- zadání realizace vybavení interiéru MŠ v Miškovicích společnosti Kanast, s. r. o., podle nabídky ve VŘ
- navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Dr. E. Beneše z původních 180 na 240 dětí
- vypracování architekt. studie na rozšíření učebních prostorů
v ZŠ – ARCHCON ateliér s.r.o.
- výzva na podání nabídky na dokončení stavby Rekonstrukce,
nástavba a přístavba MŠ v Miškovicích pěti firmám
- projekt revitalizace vnitrobloku u bytových domů v lokalitě
Na Kačence v Miškovicích – Ing. S. Burian
- vyhodnocení VZ „Rekonstrukce a nástavba bytového domu
U Párníků 695 – 696, Praha-Čakovice“, rozhodnuto o uzavření
smlouvy o dílo na dodávku stavby s firmou Sapros s.r.o.
- udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě pro MŠ
Čakovice I, MŠ Čakovice II a MŠ Čakovice III
- nesouhlasné stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění
OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Statut), která mění kompetence malých MČ v oblasti ochrany krajiny a přírody
- návrh novely nařízení č. 26/2005 Sb hl. m. Prahy, kterým
se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech
mimo provozovnu
- další body jednání, které se týkaly např. stanovisek k projektové dokumentaci, souhlasy s uložením přípojek do pozemků
ve vl. hl. m. Prahy, svěřená správa MČ PČ, povolení vstupu
na pozemky apod. – viz zápisy
Dne 21. dubna na 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha
– Čakovice zastupitelé m.j. projednali tyto body:
- Rozpočtová opatření MČ Praha-Čakovice na rok 2010
- Prodej bytů v nástavbách U Párníků 695 – 696 v Praze-Čakovicích
- Smlouva o smlouvě budoucí darovací na části pozemků parc.
č. 1151/11 a 1151/2 obec Praha k. ú. Čakovice
- Záměr koupě pozemku parc. číslo 277/2 v obci Praha,
k. ú. Třeboradice
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 319/5
obec Praha k. ú. Miškovice
- Směna pozemků v obci Praha k. ú. Miškovice
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy na Úřadu MČ a umístěny na stránkách www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
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Čakovická technická
správa má nový přírůstek
Dokončení ze strany 1

i méně hlučné.“ Sponzorský dar poskytla Pražská teplárenská,
a to ve výši 1 milion korun. „S městskými částmi spolupracujeme
standardně, především ale s těmi, kde působíme a kde nějakým
způsobem zatěžujeme obyvatelstvo například stavební činností
nebo v případě Třeboradic dokonce výrobní činnosti. Takže se dá
říci, že tato spolupráce je z naší strany běžná, nicméně musím

potvrdit, že spolupráce s městskou částí Čakovice je na té nejlepší úrovni a jsme moc rádi, že to tak je,“ uvedl generální ředitel
Pražské teplárenské ing. Ladislav Moravec.
Ekologická stránka vozidla je zajištěna už tím, že motor má
parametry normy Euro 5, to znamená, že emisní limity jsou velmi přísně nastaveny a tento motor je beze zbytku splňuje. Jde
o multifunkční vozidlo – na zadní část vozu je namontován nosič
kontejnerů a výměnný nástavec, díky němuž se dají využívat
různé nástavby jako mycí a kropicí cisterna, která může sloužit
třeba k zalévání městské zeleně. Cisternu lze vyměnit za kontejnerovou vanu s hydraulickou rukou. Ta může sloužit třeba
ke zvedávání vík a košů kanálů při jejich čištění. Kromě toho lze
na vozidlo namontovat také prázdné kontejnerové vany na suť
nebo bioodpad či další nástavec jako sypač posypového materiálu na zimu. Dále je možné připojit i vysokozdvižnou plošinu.
V přední části vozu je v současnosti namontována kropicí lišta,

která slouží k mytí komunikací. Přední část vozu může kromě
této lišty nést například zametač nebo v zimním období potom
radlici na odklízení sněhu.
Jak se sluší a patří na nový přírůstek do čakovického autoparku, bylo i toto vozidlo starostkou Alenou Samkovou a generálním
ředitelem ing. Ladislavem Moravcem řádně pokřtěno, aby dlouho
a dobře zdejším občanům sloužilo.
(šv)
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Strážníky v Čakovicích už brzy najdete na jiné adrese
V pondělí 17. května bude v Čakovicích slavnostně
otevřena nová služebna městské policie. Nedlouho
po oslavách 18. výročí založení Městské policie v Praze
se zlepšují podmínky pro práci městských strážníků
i v naší městské části. Na úplném začátku, v takzvaných
„dřevních dobách“, byla služebna městská policie ve staré
budově radnice. Tehdy jsme v Čakovicích měli jen jednoho
strážníka. Po otevření nové budovy radnice jsme již měli
strážníky dva a pro ně jsme vybudovali novou služebnu.
V současnosti u nás slouží čtyři strážníci a pokud jsme
chtěli jejich počet zvýšit, museli jsme se přičinit. Po přemístění pobočky České spořitelny do obchodního centra
Globus se uvolnily prostory v Cukrovarské ulici. Propojili
jsme je s přízemním bytem, který byl beztak k trvalému
bydlení nevhodný, a výsledkem je nová služebna, kde
může být až 10 městských strážníků. Celá rekonstrukce
stála 1,25 mil. Kč, z toho celý jeden milion se podařilo
získat jako účelovou dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy.
Teď už zbývá jen to poslední – aby byla vytvořena
Ilustrační foto.
Zdroj internet
tabulková místa a následně zvýšen počet městských
strážníků. K tomu je nezbytné „požehnání“ prvního náměstka na stránkách našeho časopisu představit nové tváře v řadách
primátora JUDr. Rudolfa Blažka, který se slavnostního otevře- čakovických strážníků.
ní rovněž zúčastní. Věřím, že v dohledné době budeme moci
Alena Samková, starostka

Mnohokrát skloňované téma – mateřské školy
Když jsem psala svůj minulý sloupek
o školkách, byla jsem si vědoma toho,
že se určitě dočkám nesouhlasné reakce.
Nemýlila jsem se. Reakce z řad některých
maminek je lidsky pochopitelná a já se pokusím na ni odpovědět.
Nejprve trochu známých údajů. Nalézáme se na konci jevu zvaného „baby boom“,
který je důsledkem baby boomu 70. let
minulého století. Donekonečna omílané
klišé, že „husákovy děti se rozhodly mít děti“
už nikdo ani nevnímá, ale je to prostě tak.
Pokud jste se narodili v 70. letech a chodili do školy na dvě směny, pak lze téměř
s jistotou počítat s tím, že i vaše děti budou
mít problémy s přebytkem svých vrstevníků. Když se navíc nastěhujete do nového
sídliště, kde jsou samé mladé rodiny, není
už co řešit. Je to stoprocentní. Žádná obec
nemůže být na tento demografický výkyv připravená. Pořízení nové školky se pohybuje
v řádech desítek a nové základní školy stovek milionů korun. Proto je nutno investovat
na průměrný stav populace. Demografický
výkyv je prostě demografický výkyv.
Čakovice měly v roce 2005 zhruba
6500 obyvatel, kapacitu předškolských
zařízení 174 míst a nebyl problém s umístěním dětí v MŠ. V současné době máme
podle evidence obyvatel cca 8000 – pokud
připočteme cizince s trvalým pobytem, tak
zhruba 9500. Kapacita předškolských zařízení bude v září letošního roku 330 míst,
a přesto nestačí. Za pár let, až pomine

tento nápor dětí, bude zase dostatečná,
a to i když se přehoupneme přes 10 000.
V takzvaném „průměrném období“ totiž
postačí 1 třída v MŠ na 1000 obyvatel.
V září budeme mít tříd 12.
Co dál? Bude stačit kapacita čakovické
základní školy? V roce 2008 jsme přistavěli
jedno patro se čtyřmi novými třídami. Pokud naprosto vyloučíme děti ze Středočeského kraje, tak ještě tak tři roky ano. Potom
budeme potřebovat další třídy. Děláme pro
to něco? Ano. Již dnes projektujeme půdní
vestavbu na staré budově, kde by měly
být další dvě třídy, a úpravami v přízemí by
mohly vzniknout další dvě. Bude to stačit
i potom? Záleží na tom, kolik rodičů bude
chtít své děti dát do elitních škol s rozšířenou jazykovou výukou, kolik dětí odejde
do víceletých gymnázíí atd. Může se stát,
že kapacita stačit nebude a část dětí bude
muset dojíždět do školy v Letňanech či
na Prosek, případně do Vysočan. Čím
blíže centru, tím menší je a bude problém
s plnými školami. Ovšem budovu jen tak
nepřestěhujete.
Školní družina je naštěstí řešitelná tak,
že děti prostě budou v budově školy. Není
to sice z hlediska dětské psychiky ideální,
ale je to řešitelné. Již dnes ředitel ZŠ pracuje
na zvýšení kapacity školní družiny pro příští
školní rok, aby se problém letošního roku
(ve kterém byl nevinně) neopakoval.
Nu a dál? Za zhruba 7 až 9 let bude
nepochybně obrovský problém dostat

dítě na střední školu. Dnes se střední
školy perou o každého studenta, protože jim pro nedostatek dětí hrozí zrušení.
Jen s vypětím všech sil se daří je udržet.
Financování poloprázdných škol je totiž
velmi nákladná záležitost a vůbec to paní
náměstkyně Kousalíková, která má školství
na pražské radnici na starosti, nemá lehké.
Ví totiž stejně dobře jako já i vy – čtenáři,
že pokud školu neudržíme a zrušíme ji, jen
velmi těžko se bude znovu zřizovat. Pokud
se již nepodaří udržet školu jako zařízení,
je potřeba udržet alespoň školskou funkci
budovy. To znamená budovu třeba pronajmout na 5 i více let, ale bez stavebních
úprav, aby se mohla znovu zaplnit dětmi
– třeba jako odloučené pracoviště již existující školy.
Jako přes kopírák se situace bude opakovat u studia na vysokých školách, a poté
při vstupu na trh práce. Jsou to prostě silné
ročníky a s tím je potřeba počítat.
Na závěr bych se chtěla poprat s výčitkou, že nejsem příznivcem úpravy provozní
doby mateřských školek. Je mi jasné,
že by spousta maminek uvítala prodloužení odpoledního provozu. Primárně je
to v pravomoci ředitelek MŠ. Můj názor
vyplývá z konzultací, které spolu pravidelně
máme. Je až s podivem, že v některých
případech jsou nejdéle ve školkách děti,
jejichž maminky jsou s mladším sourozencem na mateřské dovolené...
Alena Samková, starostka
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Máme nejlepší malé flétnisty v České republice
Velký úspěch si připsala na své konto
základní umělecká škola Marie Podvalové.
V soutěži vyhlášené MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů
soubor Malí muzikanti ( Karol Tomášek,
Pavlína Řezníčková, Marie Kajprová) získal
v ústředním kole ve své kategorii 1. místo.
Po nejlepší pozounistce Magdě Jedličkové je to tak další úspěch dechového
oddělení.
Malí muzikanti zahráli v úvodu slavnostního koncertu, věnovaného výročí
narození hudebních skladatelů B. Martinů,
R. Schumanna a F. Chopina. Ředitelka školy je odměnila věcnými dary a obecenstvo
mohutným a dlouhým potleskem.
(ih)

Skládku Za Tratí se podařilo zlikvidovat i díky radnici
Iniciativa čakovické radnice a neúnavné domáhání se likvidace černé skládky
v ulici Za Tratí přineslo své ovoce. Téměř
po tři čtvrtě roce zmizel z těchto míst nevábný odpad. Proč to trvalo takovou dobu
a kdo skládku nakonec uklidil, na to nám
odpověděla vedoucí odboru životního prostředí a majetkoprávního Lucie Zemanová.
„Problém byl v tom, že nešlo o obecní pozemky. Jejich vlastnictví nebylo ani v rukou
jednoho majitele. Jeden z pozemků patřil

Pozemkovému fondu, druhý měl hned
několik spoluvlastníků. Vše se navíc zkomplikovalo tím, že jeden ze spoluvlastníků
zemřel a nebylo vyřešeno dědické řízení.
Nakonec vše dobře dopadlo a v průběhu
dubna byl odpad za peníze Pozemkového
fondu z černé skládky odvezen soukromým zemědělcem, který je uživatelem
pozemků.“
Na legální skládku A.S.A. byly podle
vážních lístků nakonec odvezeny téměř

Takhle vypadaly pozemky podél silnice Za tratí ještě na podzim.

103 tuny odpadů. Aby už v těchto místech
v budoucnu nemohla opět černá skládka
vzniknout, zůstaly na jedné přístupové
cestě betonové zábrany, které sem už loni
umístili pracovníci technické správy čakovické radnice. Vjezdu po druhé příjezdové
cestě bude bránit závora. Pokud by ani toto
někoho neodradilo, může si být jist, že mu
už ani křoviny podél silnice nebudou dělat
ochranu před zraky kolemjedoucích. Křoví
totiž bude jaksepatří prořezáno.
(šv)

...a takhle vypadají nyní.

Neopatrné grilování vás může vyjít pěkně draho
Domácí grilování je v dnešní době velmi
rozšířeným jevem. Venkovní teplota přímo
vybízí k zahradnímu grilování. Proč by si
taky člověk nezpestřil ten jarní úklid. Je
však třeba mít na vědomí, že při činnosti
se zahradním grilem zacházíme s otevřeným ohněm, a proto je třeba dbát několika
bezpečnostních opatření.
Gril vždy umístíme na vhodné místo tak,
aby odletující jiskry nezapálily okolí. Neumisťujeme proto do okolí ani žádné hořlavé
látky. Gril musí být stabilní, aby nemohlo
dojít k jeho převržení. V takovém případě
totiž nehrozí jen riziko požáru, ale i riziko
popálení. Ke grilování používejte jen k tomu

určené palivo. Určitě nepoužívejte odpad či
benzin nebo jiné hořlaviny. Bohužel velkým
nešvarem je grilování na balkóně.
Jak zamezit nežádoucímu hoření v případě převržení grilu? Jednoduše převržené
palivo zalejeme vodou, ne však v případě,
že spolu s grilem došlo i k převržení jakékoliv z mastných kapalin (např. stolní
nebo jiný olej). V tom případě použijeme
k hašení pevné látky jako písek či hlínu,
popř. pěnový hasicí přístroj pro hašení
požárů typu B. Nezapomeňte také, že samotný převržený gril je rozehřátý a můžete
se snadno popálit. Nedoporučujeme jej ani
ochlazovat vodou.

Je přece lepší ugrilovat pořádný steak,
nežli sousedovu kůlnu. Následky toho prvního jsou příjemné a krátkodobé, následky
druhého neradostné, finančně nákladné
a dlouhotrvající.
Není na škodu si připomenout některá
důležitá telefonní čísla:
112 dispečink integrovaného
záchranného systému
150 hasiči
155 zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 městská policie
Michal Linhart
velitel SDH Miškovice
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...a jste doma!
Již od 39.000,- Kè/m2
Garážová stání a sklepy v cenì!

BYDLETE HNED,
PLAŤTE POZDÌJI!*

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
sobota 8.5.2010 10:00 – 14:00
*

Možnost odložení splátek kupní ceny

pøipraveno k nastìhování | pojištìní schopnosti splácet hypotéku | pøestìhování zdarma

Praha 9 – Èakovice, Oderská ulice

www.rezidenceviva.cz

224 934 680
221 511 160
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Starostka MČ Praha – Čakovice
Alena Samková,
ředitelka SOŠ a SOU
Mgr.Věra Nováková
a ředitelka ZUŠ M.Podvalové
Ivana Heřmánková
vás srdečně zvou
na

11. ČAKOVICKÉ
SLAVNOSTI
úterý 1. června
v areálu SOŠ a SOU
Ke Stadionu 623
v Praze – Čakovicích
Dopolední program pro děti
od 9.30 do 12.00 hodin:
na zahradě přistane raketoplán NASA
nebude chybět malá ZOO
soutěže a hry na zahradě
opékání uzenin, občerstvení

SZO ČZS MARTAGON
pořádá ve spolupráci s MČ Praha – Čakovice

Výstavu lilií
Exponáty budou k vidění ve velkém sále
čakovického zámku ve dnech
28. – 29. června vždy od 9.00 do 19.00 hod.

Odpolední program pro dospělé
od 16.00 hodin:
kapela YOZZEFY
tombola
občerstvení

Noc kostelů ani
Čakovice nemine
Již několik let úspěšně probíhá v Praze Muzejní noc, při které mají návštěvníci
možnost navštívit různá muzea, která jsou
ten den otevřená do pozdních večerních
či nočních hodin. Navíc má člověk leckde
šanci vidět i to, co běžně k vidění není.
Letos k tomu přistupuje další nabídka
– Noc kostelů. Ta bude probíhat v pátek
28. května mezi 18. a 24. hodinou, kdy budou moci zájemci navštívit přes třicet pražských kostelů. A nejenom navštívit – na různých místech bude připraven i rozmanitý
program – komentované prohlídky, koncerty,
autorská čtení, možnost návštěvy jinak nepřístupných míst (věže, zvony, krypty, varhany).
Kompletní informace o otevřených kostelích
lze najít na www.nockostelu.cz.
K této akci se připojil i kostel sv. Remigia v Čakovicích. Od 18.00 hodin do půlnoci bude otevřen k prohlídce i osobnímu
ztišení za doprovodu meditativní hudby.
Srdečně zveme.
P. Pavel Budský, farnost Čakovice

Zveme všechny milovníky
okrasných rostlin.
YMCA-Živá rodina pořádá:
letos již počtrnácté Manželská setkání – kurz partnerských vztahů, který se uskuteční ve dnech
13. - 21. 8. 2010 v Liberci. Kurz je zaměřen na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině.
Účast možná i s dětmi.

LETNÍ TÁBORY RODIN
Kde: na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují Kdy: 7. 8. – 14. 8., 14. 8. – 21. 8. 2010. Cena:
dospělý 2100 Kč (nečlen 2300 Kč), děti malá porce 1700 Kč (nečlen 1800 Kč), děti velká porce 1900,Kč (nečlen 2100 Kč), malé děti, které se nestravují 400 Kč (nečlen 600 Kč). Ubytování v šestilůžkových
chatkách a ve zděném domku. Strava 4x denně. Dopolední součástí tábora jsou Kurzy pro manžele,
rodiče a dospívající mládež (přednášky, diskuse a poradenství psychologa k problematice manželství
a rodiny), souběžně probíhá program pro děti od 3 let.

Bližší podrobnosti a přihlášky na adrese YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, Praha 1, tel. 224872421,
e-mail: zr@ymca.cz, Manželská setkání hana.pistorova@familia.cz, http://www.zr.ymca.cz

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

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
INFORMACE PRO VOLIČE Z ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

MIMOŘÁDNÁ VOLEBNÍ PŘÍLOHA
28. a 29. května 2010
V Rozhodnutí ze dne 5.2.2010., vydaném ve Sbírce zákonů ČR pod č. 37/2010 Sb., vyhlásil prezident volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 28. a sobotu 29. května 2010. První den začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.
Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Zaregistrované volební strany
Ve volebním kraji Hlavní město Praha zaregistrovalo kandidátní listiny 21 politických
stran, politických hnutí a koalic (seřazeno podle vylosovaných čísel):
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Česká strana národně sociální
Česká strana sociálně demokratická
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
EVROPSKÝ STŘED
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních
úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, …………www.cibulka .net
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Humanistická strana
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana
Klíčové hnutí

Toto číslo periodika „U nás v Čakovicích“ je vydáno u příležitosti voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Všem volebním stranám
byla prostřednictvím jejich zmocněnců
učiněna nabídka prezentovat se v tomto
mimořádném volebním čísle formou
placené inzerce.
Volební strany, které dodaly své inzeráty, odpovídají za jejich grafickou a textovou úpravu a za věcnou a obsahovou
správnost zveřejněných údajů.

Volební okrsky
MČ Praha – Čakovice má stanoven 1 volební obvod, který se skládá ze 6 volebních okrsků
Volební
okrsek

Volební místnost

Pro voliče bydlící v ulici

č. 751

nám. Jiřího Berana 500,
Čakovice, vestibul základní
školy

Beckovská, Církova, Cukrovarská, Danielova, Hrdinova, Jindřichova, Kymrova, Na Barikádách,
nám. Jiřího Berana, Ostravická, Ouhrabkova, Petříkova, Plajnerova, Polabská, U Bílého mlýnku,
Vojáčkova, Vyhlídkova, Zámišova

č. 752

Cukrovarská 1, Čakovice, sál
čakovického zámku

Bělomlýnská, Cukerní, Dr. Marodyho, Homolová, K Avii, K Návsi, K Přejezdu, Ke Stadionu,
Kostelecká, Kostková, Krystalová, Na Bahnech, Na Staré návsi, nám. 25. března, Pod Návsí, Podle
Sadů, Řepová, Schoellerova, Třtinová, U Červeného mlýnku, U Nádraží

č. 753

Dyjská 715, Čakovice, školní
družina

Doubravská, Dyjská, Jizerská, Ke Stadionu čp. 943, 945, 946, 947, Kysucká, Litavská, Lužnická,
Myjavská, Něvská, Niská, Oderská, Otavská, Radbuzská, Svitavská, Svratecká, U Párníků,
Úslavská, Vážská

č. 754

Adélčina, Babiččina, Barešova, Bělomlýnská, Čápova, Froňkova, Hamplova, Jirsákova, K Teplárně,
Slaviborské nám. 20,
Třeboradice, společenský sál kašeho, Kotršálova, Koubova, Králova, Navarova, Pšovanská, Schoellerova, Slaviborské náměstí,
Svěceného, Šircova, Špeciánova, Tryskovická, U Staré tvrze, V Pačátkách, Viktorčina, Za Tratí
restaurace Maximum

č. 755

Bendlova 154, Miškovice,
restaurace Travel Hotel
Prague

Bendlova, Čečelická, Chmelířova, K Hárunce Koláře Kaliny, Košátecká, Kováře Janovského,
Ke Zlatému kopci, Krčmářovská, Machnova, Na Kačence, Na Mýtě, Pod Fořtem, Polabská, před
Skálou, Radonická, Rychtáře Šimona, Tuháňská, U Fořta, U Strouhy, U Vrbiček, U Zbrojnice,
Všetatská, Za Můstkem, Zápská

č. 756

Cukrovarská 1, Čakovice,
zkušebna ZUŠ – 1. patro

Blachutova, Hakenova, Marie Podvalové, Marty Krásové, Schoellerova čp. 37, 209, 210 a 936

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
(výtah ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění)
Oddíl první
Obecná ustanovení
§1
(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci
voleb a rozsah soudního přezkumu.
(2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného,
rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného
zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad
většinového systému.
§2
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu,
b) zbavení způsobilosti k právním úkonům.
§4
Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen „stálý seznam“), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen „zvláštní
seznam“). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu
voličů.
§ 6a Voličské průkazy
(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5
písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad
na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého
seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz
pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém
seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě
voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).
(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam
nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu nebo zvláštního seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský
úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
§ 19 Zásady hlasování
(1) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti.
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
(dále jen „cestovní pas“), nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží
od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise
nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo
jinak označené hlasovací lístky jiné.
(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který
prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní
mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi
nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.
(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise
nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo
zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit
a vložit do úřední obálky.
(7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby

mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné
volební schránky hlasovat.
§ 19a Způsob hlasování
(1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
(2) Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí
do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové
volební komise.
(3) Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební
komise hlasování neumožní.
Oddíl druhý
Volby do Poslanecké sněmovny
§ 24
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu
čtyř let. 8)
§ 39 Hlasování
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední
obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední
obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
§ 41 Posuzování hlasovacích lístků
(1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič
dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá
se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí
nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
(2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise
nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
(3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková
volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.
§ 52 Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb
(1) Po provedení skrutinia vyhotoví Státní volební komise z údajů předaných Českým statistickým úřadem zápis o výsledku voleb. Zápis
podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této
komise podpis odepře, uvedou se důvody.
(2) V zápise Státní volební komise se uvede
a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů
a ze zvláštních seznamů,
b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
c) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť,
d) jména a příjmení kandidátů v členění podle politických stran,
politických hnutí a koalic, kteří byli zvoleni, a kandidátů, kteří
se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního
hlasování.
(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb
neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb.
§ 52a Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové
volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny
Činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise
při volbách do Poslanecké sněmovny je ukončena patnáctým dnem
po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Státní volební
komisí.

Zdravý rozum
v politice
Důchodovou reformu nelze odkládat donekonečna!
Individuální spoření k penzi je vyjádřením odpovědného
přístupu k vlastnímu životu!
Stát musí pokračovat ve zvýhodňování těch, kteří si toto
spoření uzavřou!

Alena Samková

Vaše kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

www.alenasamkova.cz

KONEC
POLITICKÝCH
DINOSAURŮ
V ČECHÁCH
Už nevolte menší zlo, volte VV!

4

DESATERO VĚCÍ VEŘEJNÝCH
pro volby 2010
1.

Státem garantovaná standardní zdravotní péče,
konkurence pojišťoven v nadstandardu

2.

Stop zadlužování, snížení výdajů ve veřejných zakázkách o 20 %, zakázky na internetu a pod dohledem
veřejnosti

3.

Štíhlý stát: plošné snížení počtu úředníků o 10 %

4.

Důchodová reforma:
v mládí odpovědnost, ve stáří jistota

5.

Snížení nezaměstnanosti díky snazšímu čerpání peněz z EU
a podpoře malých a středních podnikatelů

6.

Podpora rodin s dětmi: slevy na sociálním pojištění,
startovací byty, více školek a jeslí

7.

Zastavit korupci v armádních zakázkách,
peníze do školství a podpory vzdělávání

8.

Jednodušší zákony, vyšší vymahatelnost práva

9.

Sociální dávky:
potřebným ano, příživníkům ne

10. Přímá volba prezidenta, hejtmanů a starostů

www.veciverejne.cz
Radek JOHN
předseda VV
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Čarodějnický kongres přivítal téměř sto účastníků

Občanské sdružení KRAPŠ při ZŠ
pořádalo 29. dubna společné setkání
všech malých čarodějů a čarodějnic.
Na náměstí, kde byla připravena přistávací
plocha pro tato roztomilá stvoření, přiletělo
na 92 různých jedinců. Ti se pak za rytmu
bubnů vydali průvodem k radnici, kde byli
fotograficky zdokumentováni. Po tomto
slavnostním aktu procházeli čarodějničtí
učňové se svým rodičovským doprovodem ulicemi naší obce až došli k budově
družiny. Zde byl pro ně připraven pestrý
a zajímavý program. U čarodějnice v perníkové chaloupce přikládali lopatou do pece,
ve zkrášlovacím salónu si mohli nechat
vylepšit čarodějnickou vizáž, jinde zase
kouzelným proutkem rozžínali barevná
světýlka či krmili Kyklopa. U čaroděje Dobroděje sráželi přesnou trefou plechovkovou
pyramidu, v čarovné kuchyni zkoušeli míchat všelijaké barevné lektvary a u strážce
hnízda zachraňovali dračí vejce. Jízdou
zručnosti byl slalom na koštěti. Nezapome-

nutelným zážitkem se stal souboj s hadicí
a střelba vodním dělem na cíl, které pro
malé soutěžící připravili dobrovolní hasiči
z Letňan a Miškovic.
Když se rušné odpoledne nachýlilo
ke svému konci, proběhl slavnostní rituál
přijímání nových členů do společenství
čarodějnic. Ceremoniál byl ukončen obřadním zapálením hranice. Velké nadšení
vzbudilo vypuštění několika malých horkovzdušných balónů s emblémem akce.
Pro všechna vyhládlá břicha a žíznivá
ústa byl k dispozici občerstvovací stánek
s grilovanými dobrotami a chlazenými
nápoji.
V záři jarního slunce tady panovala
příjemná nálada, a tak věřím, že si každý
našel chvilku, která mu tento den něčím
ozvláštnila.
Závěrem dávám na vědomí, že celou
tuto akci zorganizovaly pouze čtyři úžasné a obětavé maminky z KRAPŠe – Věra
Dostálová, Hana Eisová a Silvia Pallasová,

kterým touto cestou, jako čtvrtá organizátorka veřejně děkuji. Díky samozřejmě
patří i jejich tolerantním manželům, kteří
jim umožnili tuto událost připravit. Děkuji
i Lence Vladykové za profesionální fotodokumentaci z našeho setkání.
Pokud by měl někdo zájem a chtěl
pomoci při zajišťování II. ročníku Čarodějnického kongresu například osobní
angažovaností v přípravném týmu nebo
zainteresovaností při soutěžích, je vítán.
Ivana Štenclová
předsedkyně KRAPŠ

Remi
Language School
KURZY
ANGLICKÉHO JAZYKA
2010/2011
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

Okolí fotbalového hřiště TJ AVIA Čakovice i hřiště samotné patřilo 30. dubna čarodějnickým radovánkám. Děti se mohly vyřádit už od odpoledne na skákacím hradu, trampolíně nebo při různých soutěžích. Ten pravý čarodějnický rej však začal až úderem 20. hodiny, kdy na hranici za asistence hasičů
skončila jediná polapená čarodějnice. Ty ostatní stačily podle nepotvrzených zpráv včas odlétnout.
Podle organizátorů si tuto zábavu nenechalo ujít zhruba jeden a půl tisíce návštěvníků.

www.remils.ic.cz
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Střední škola a učiliště má zase novou královnu krásy
Michl. Pak už se mikrofonu chopil ostřílený
speaker Jan Vala, který moderoval zatím
všechny ročníky. A jak sám řekl, úroveň
této soutěže neustále stoupá.
Jste zvědaví na výsledky? Tak tady
jsou. Vítězkou a zároveň držitelkou titulu
„MISS 2010“ se stala žákyně druhého
ročníku oboru Chovatel cizokrajných
zvířat Tereza Petrová, která přijala od náměstkyně primátora Marie Kousalíkové
a ředitelky školy Věry Novákové šerpu,
korunku, věcné dary i první gratulace. První
vicemiss se z rozhodnutí poroty stala Anna
Mlynářová, druhou vicemiss pak Martina
Balazsová. Titul Miss sympatie připadl
Mileně Skorkovské. Další výsledky najdete
na adrese www.sou-cakovice.cz.
(šv)

Nervozita soutěžících, obdiv spolužáků,
pýcha rodičů a příbuzných a soustředění
porotců - to všechno se dalo vycítit ve zcela
naplněném sále SOŠ a SOU Praha - Čakovice. Konal se tu totiž již sedmý ročník tolik
populární Miss této školy. Jedenáct odvážných dívek, které se do soutěže přihlásily,
se přítomným představilo hned v několika

disciplínách. Musely zaujmout nejen diváky, ale i porotu, kde tradičně nechyběly
zpěvačky například Hana Křížková nebo
Magda Malá. Ze současných celebrit tu byli
finalistka česko slovenské superstar Leona
Černá nebo muzikálový zpěvák Tomáš
Beroun. Úvodní disciplínu moderovali studenti zdejší školy Pavel Svačina a Tomáš
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Svoz nebezpečného odpadu
Ve dnech 8. června a 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
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.

Odvoz bioodpadu ve dvou termínech
Na Kačence x Bendlova - Miškovice

16. května

9 - 12 hod.

Parkoviště u hřbitova - Třeboradice

16. května

9 - 12 hod.

Na Kačence x Bendlova - Miškovice

20. června

9 - 12 hod.

Parkoviště u hřbitova - Třeboradice

20. června

9 - 12 hod.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sraz po 50 letech – OZVĚTE SE. Hledáme
spolužáky šk. r. 1959-60. Kontakt:
ja.vanka@seznam.cz, 728 742 375,
jozakovah@seznam.cz, 736 209 808,
miluse.andrlova@email.cz, 605 781 910.
Vyměním družstevní byt 1+1, 1. kategorie
s výtahem v I. patře na Praze 9 u Gongu
do Čakovic (DV, OV). Tel 274 773 794
Vyměním družstevní byt 2+1 na Praze 4,
1. kategorie s výtahem po rekonstrukci
do Čakovic (DV, OV). Klidná lokalita – les,
nemocnice, bus, metro. Tel. 274 773 794
Vyměním 2 družstevní byty 1+1 33 m2 a 2+1
51 m2 (P9 a P4) za 1 byt (DV nebo OV) nebo
domek v Čakovicích. Tel. 274 773 794
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
Koupím garáž, nejlépe ulice Schoellerova/
Na Bahnech. Tel. 724 873 900.
Pedikérka Helena Málková nabízí své služby
všem zájemcům v jejich domácím prostředí.
Volejte 733 197 371 nebo 731 578 232.

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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Handicapovaní pomáhají v knihovně
V červenci 2008 se pracovnice o. s.
Rytmus sešly s paní starostkou a představily poskytované služby. O. s. Rytmus
je nestátní nezisková organizace, která
se věnuje podpoře lidí se zdravotním či
sociálním znevýhodněním při jejich začleňování do společnosti. Prostřednictvím
podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu se snaží o vyrovnávání
příležitostí lidí se znevýhodněním. Cílem
obou služeb nabízených o. s. Rytmus je
získat pracovní uplatnění na nechráněném
pracovním trhu (v běžných pracovních
podmínkách). Úřad městské části Praha
Čakovice už lidi se zdravotním znevýhodněním zaměstnával a plnil také povinný
podíl zaměstnanců se ZP. Přesto se paní
starostka s paní tajemnicí rozhodly s o. s.
Rytmus spolupracovat.
Nejprve umožnily exkurzi studentům
praktické školy do knihovny. Poté bylo
tamtéž nabídnuto klientům o.s. Rytmus
pracovní místo – výpomoc s řazením a balením knih. O místo se postupně ucházelo
několik lidí. Trvalo více než půl roku než
se nalezl vhodný uchazeč. Na začátku
března 2009 začala v knihovně dvakrát
týdně pracovat paní Pavla.

S paní Pavlou chodil do práce asistent
a pomáhal jí naučit se nové pracovní úkoly.
Přítomnost asistenta byla postupně stále méně
potřebná a od září už paní Pavla pracovala
zcela samostatně. Paní knihovnice s ní byla
velmi spokojená. V listopadu 2009 se paní
Pavla rozhodla z práce v knihovně odejít.
Paní tajemnice však zůstala spolupráci
s Rytmusem nakloněna. Pracovní místo
se na úřadu rozhodli ponechat zatím volné
pro případné další zájemce.
Od dubna do konce května 2010 bylo
poskytnuto k praxi studentce praktické
školy slečně Evě. Slečna Eva dochází
do knihovny jednou týdně v doprovodu
pracovního asistenta. Balí a řadí knihy a seznamuje se s knihovním výpůjčním systémem. Praxe Evu velmi baví a také paní
knihovnice je se spoluprací spokojená.

Všestranný umělec Pavel Vondruška

SETKÁNÍ S PAVLEM VONDRUŠKOU A LÝDIÍ HAVLÁKOVOU
Dovolujeme si vás pozvat na setkání s vynikajícím dirigentem, hercem, hudebníkem
a skladatelem Pavlem Vondruškou. Přijede za námi ve čtvrtek 3. června v 18.00 hodin
do sálu čakovického zámku. Bude ho doprovázet sólistka Národního divadla Lýdie
Havláková, která mistrovo vyprávění a klavírní doprovod zpestří svým nádherným
zpěvem. Přijďte se obou účinkujících zeptat na všechno, co by vás o nich nebo o jejich
práci zajímalo.
Květa Křížková, knihovna Čakovice

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28
Praha 8 - Staré Ďáblice

nabízí své služby:
» sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
» prodej mulčovací kůry
» prodej písku, štěrku, kačírku
» odvoz suti, odpadu
» zajištění betonových a maltových směsí
» demontáž menších technologických celků
Kontakt: 602 284 298, 283 910 864
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! AKCE !
vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

299 Kč / měsíc !!!

&KFHWHPtWVYRMt]DKUDGX
YæG\YSHUIHNWQtNRQGLFL"

rychlost 12 / 12 Mbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 317/16a, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice, Čakovice a okolí.

=DKUDGD%H]3UiFH

notebook zdarma

=DEtUi9iPVWDURVWRQLÿDV
NWHUëO]HWUiYLWSőtMHPQěML"
Nabízím kompletní celoroþní péþi
celoroþní péþi o zahradu
i v dobČ Vaší nepĜítomnosti.

Váš osobní zahradník
Michal Hnik

tel. 603 183 219
info@zahradabezprace.cz
www.zahradabezprace.cz

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

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic1 1
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CO, KDY, KDE?

Celodenní výlet
do Máslovic
Poslední vycházkou tohoto pololetí
je návštěva nevelké vesnice Máslovice
v Dolním Povltaví, která se proslavila vybudováním Malého máslovického muzea
másla. Po naučné stezce, která vede lesem
po pohodlné cestě, sejdeme k Vltavě a přívozem se necháme odvézt do Libčic nad
Vltavou. Odtud pojedeme vlakem domů.
Sraz účastníků vycházky je 16. června
v 9 hodin na konečné autobusů Čakovice.
Na vycházku je nutné se předem nahlásit
u Jindry Sorokové na tel. 283 061 427. (js)

Senioři budou lodí
brázdit Vltavu
S klubem seniorů se vydáme 2. června
na plavbu lodí po Vltavě. Poplujeme k Čertovce a navštívíme Muzeum Karlova mostu.
Na lodičce nás čeká lahodná kávička. Cena
výletu je 100 Kč. Počet zájemců je však
omezen – hlaste se u Jindry Sorokové
na tel. 283 061 427. Sraz všech účastníků je v 11.15 hod. na konečné autobusů
v Čakovicích (Tesco expres). Odjezd autobusem č. 140 směr Palmovka.
(js)
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Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na červen
2. června

Plavba lodí k Čertovce s návštěvou Muzea Karlova
mostu

9. června

14.00 hod.

Pavel Mrázek
téma:“Karavanní cesty v Severní Arábii“ (Povídání
nejen o beduínech......)

16. června

14.00 hod.

Celodenní vycházka do Máslovic

Městská část na seniory nezapomíná
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 byla i letos vyčleněna v kapitole 6171
– činnost místní správy, částka na příspěvky pro seniory. Tyto příspěvky jsou určeny
na služby, které jsou poskytované nejen v „centru služeb“ na adrese Cukrovarská 52
u Jitky Kocmaníkové – pedikúra, ale je možné tyto poukázky využít i na masérské a kadeřnické služby a pedikúru na těchto adresách:
Relax la fabrique, Cukrovarská 33 (areál Cukrovaru), Čakovice
Koudelková Magdaléna a Toušová Jana, Danielova 319/21, Čakovice
Köhlerová Marie, v prostorách Kadeřnictví J. Horákové, Čakovice
Kozáková Eliška, Cukrovarská 815 (prostory kadeřnictví Iveta), Čakovice
Růžičková Marcela, Machnova 204, Miškovice
Stanislava Kudrnová, Radonická 130, Miškovice
Eva Brožková, Svitavská 481, Čakovice
Jaroslava Horáková, Cukrovarská 502, Čakovice
Podmínky vydávání poukázek a jejich využití jsou stejné jako v minulém roce:
- roční příspěvek pro seniory je 250 Kč
- příspěvek je poskytován formou vydání dvou poukázek v hodnotách 100 a 150 Kč
- poukázky se použijí jako platidlo
- každý senior, který má trvalé bydliště na území městské části Praha – Čakovice a v letošním roce dovrší věku 60 a více let, si může vyzvednout poukázky v úředních dnech
od 13 hodin v Klubu seniorů u Jindry Sorokové
- poukázky se vydávají proti podpisu a po předložení občanského průkazu
- poukázky jsou nepřenosné, platí pouze pro oprávněného příjemce
- platnost poukázek končí 30. 11. 2010
Poukázky si vyzvedněte nejpozději do poloviny listopadu 2010.

V čele Sokola stanul nový starosta

Zlatá medaile za vítězství mezi 78 závodníky
v časovce i silničním závodě a průběžné vedení
v Evropském poháru. Taková byla bilance Pavla
Opla po závodech v exotikou vonících Spojených arabských emirátech na konci března. Opl
tedy Čakovicím ostudu rozhodně nedělá.

25. března se konala 18. valná hromada
TJ Sokola Čakovice, na které byl zvolen
nový starosta jednoty Petr Pilz z Miškovic.
Po mnoha letech tak vystřídal bratra Jiřího
Prebsla, který se nemalou měrou zasloužil
o obnovení čakovického Sokola.
Činnost Sokola byla v Čakovicích obnovena v únoru roku 1990. Od té doby,
za finanční podpory městské části, bylo
zorganizováno mnoho kulturních i společenských akcí, ale hlavně – začalo se cvičit
v sokolovně. V současné době má jednota
stabilně kolem 100 členů. I když nám sokolský majetek nebyl vrácen, můžeme jen
za úhradu energií užívat sokolovnu.

Cvičíme každé úterý od 16.30 do 17.30
a každý pátek od 17.00 do 19.00 hodin.
Do svých řad rádi přijmeme další zájemce
o zdravý pohyb a budoucí cvičitele, kterým
umožníme získání kvalifikace.
Nový výbor TJ Sokola Čakovice
Ing. Petr Pilz – starosta
Ivana Heřmánková – jednatelka
Milada Krebsová – náčelnice
Věra Mikysková – ekonomka
Marie Ryantová – vzdělavatelka
Věra Legnerová – matrikářka
Jaroslava Braunsteinová – zapisovatelka
Eva Hýblová – členka výboru
Milena Jirsová – členka výboru
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