INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH
VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE

LISTOPAD 2007

Územní plán – téma, o kterém se hovoří
Na konci října se v sále čakovického zámku
uskutečnila přednáška na téma „územněplánovací“. Byla jsem mile překvapena velkou
účastí občanů. Téma územního plánování
je skutečně velmi živé a rozhodně si zaslouží
více než jen zhruba hodinovou přednášku
s následnou diskuzí, která se od územního
plánování sice maličko odchýlila, ale to je na
podobných akcích běžné. Velmi dobře jsem
vnímala vyřčené i nevyřčené otázky, které
v sále reagovaly na získávané informace,
a pokusím se je zodpovědět. Ukazuje se, že
jiné otázky z územního plánování zajímají
majitele pozemků, jiné obyvatele rodinných
domů, jiné majitele bytů, kteří se teprve
budou do Čakovic stěhovat. Předpokládám
tedy, že malý seriál o územním plánování
nezaškodí…
Tak tedy nejprve k pondělku 29. 10.
Od kdy do kdy je platný současný územní
plán?
Současný územní plán byl schválen 9. 9. 1999
a bude platit tak dlouho, dokud nebude mít
Praha schválen nový územní plán.
Kolikrát již byl změněn?
Územní plán je možno měnit a děje se tak
vždy v takzvaných „vlnách“. Ty jsou číslovány od 01 do nyní uzavírané 08. Číslování
nikterak nesouvisí s letopočtem. Zatím bylo
schváleno 5 „vln“ a řada jednotlivých změn.
Nyní probíhá projednávání (pořizování)
vlny 06, vlny 07 a právě bylo uzavřeno
podávání změn do vlny 08 pro fyzické
a právnické osoby na městskou část a ta
má na základě usnesení Rady hl. m. Prahy
povinnost postoupit podněty změn do 31.
12. 07 pořizovateli.
Kdo může podat návrh na změnu?
Mimo majitele pozemku je to jeho zplnomocněný zástupce a potom městská část,
případně některé odbory Magistrátu hl.
m. Prahy
Kdy a jak se vyjadřuje městská část?
Městská část se usnesením zastupitelstva vyjadřuje k zadání změn a k návrhu změny.
Kdy a jak se vyjadřuje veřejnost?
V průběhu pořizování změn je několik veřejných projednání, které organizuje pořizovatel a jejich termín a místo jsou vyvěšeny jak
na úřední desce (magistrátu i jednotlivých
úřadů), tak je o nich informováno v médiích.
Pokud je možné, tak i v našem časopise. Díky
existenci elektronických úředních desek již

není nutno chodit číst úřední desku k budově příslušného úřadu, ale tuto informaci je
možno zjistit prakticky kdykoliv. Zároveň je
pořizovatelem vyhlášeno, jak a kam se mají
podávat připomínky.
Kdy a jak se bude tvořit nový územní plán?
Harmonogram tvorby nového územního
plánu byl schválen Zastupitelstvem hl. m.
Prahy usnesením č. 7/1 dne 31. 5. 2007
a předpokládá jeho schválení do konce
roku 2010.
Jak se o návrhu nového územního plánu
dozví veřejnost?
Tak jako u jednotlivých vln změn územního
plánu budou veřejná projednání organizovaná pořizovatelem a rovněž čakovické zastupitelstvo se bude k návrhu vyjadřovat.
Jaké návrhy na nový územní plán vzešly
z jednání čakovického zastupitelstva?
Na výzvu ředitele ÚRM čakovičtí zastupitelé
na svém jednání 5. 9. 2007 schválili návrh na
nový územní plán. Jde o názor zastupitelstva
na to, jak by se měla rozvíjet naše městská
část. Celý text usnesení včetně orientačního
graﬁckého vyznačení do mapy současného
územního plánu je umístěn na čakovických
internetových stránkách a rovněž je možno
si jej prostudovat na radnici. Stručně lze
shrnout do následujících bodů:
• umožnit zastavění území uvnitř katastrálních území;
• toto urbanizované území olemovat pásy
lesů, které především oddělí budoucí
trasu pražského okruhu od obývaného
území;
• rozšířit území pro sport a rekreaci;
• změnit území, které by potenciálně mohlo být zatěžující pro životní prostředí na
šetrnější.
Tomuto bodu se budu věnovat poněkud
obšírněji. Ve skutečnosti to znamená, že
čakovické zastupitelstvo navrhlo, aby území
dosud stabilizovaná jako TVO a TVO/ZMK
byla změněna na území LR – tedy lesy. V případě, že bude výrazný nesouhlas majitelů
pozemků s touto změnou, tak na šetrnější
(nicméně komerčně využitelné území), jako
například zahradnictví (PZO), veřejné vybavení (VV) nebo sportoviště (SV).
Kde se dozvíte maximum odborných informací?
Na internetových stránkách hlavního města
Dokončení na straně 3

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.

V Čakovicích se hodně staví – především
byty. A co takzvaná občanská vybavenost?
Škola, školky, zdravotnická zařízení, pošta,
obchody, banky…
Naše kdysi poklidná příměstská oblast
se nezadržitelně zalidňuje. Ceny stavebních pozemků letí nahoru, s blížícím se
termínem otevření
konečné metra C
v Letňanech si již
budou moci realitní makléři psát do
nabídek – 7 minut
od metra. Podaných návrhů na
změnu územního
plánu ve prospěch
obytné zástavby je
stále více. Je to trend, který nelze zastavit.
Tak jako jižní a západní část Prahy prožila
stavební boom na přelomu století, stejná
situace je nyní u nás. A když píšu u nás,
myslím tím celou severní oblast Prahy.
Každý, kdo se pohybuje občas na trase
Horní Počernice – Satalice – Kbely – Vinoř
– Čakovice – Ďáblice – Chabry – Bohnice
– vidí, jak jako houby po dešti rostou nové
obytné soubory. Zkušenosti kolegů, kteří
mají již tento boom za sebou, jsou velmi
cenné. Díky tomu již víme, že musíme
od investorů požadovat buď souběžnou
výstavbu veřejného vybavení, případně
ﬁnanční spoluúčast na jejím budování.
Tak tedy:
• školství
Přistavujeme jedno patro základní
školy a v bytovém domě Čtyřlístek se pro
naše nejmenší staví nová školka. Zároveň
připravujeme rozšíření miškovické budovy
mateřské školky.
• zdravotnictví
Zajištění zdravotní péče už vůbec
nepatří do kompetencí městské části.
Co můžeme ale udělat, je opět snažit se
připravit podmínky. To se také děje, a tak
od 1. ledna příštího roku se otevře nová
Dokončení na straně 2

ÚŘAD • INFORMACE • INZERCE

2

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Z jednání rady MČ
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - dokončení
ordinace praktického lékaře a ortopeda v Tryskovické ulici v budově
DPS.
• pošta

Na 27. až 29. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
v čakovickém zámku (suterén) s VTO Wild River) pro
keramickou dílnu;

-

návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s ministerstvem vnitra
na pronájem nebytových prostor v objektu Cukrovarská 230
(MO PČR);

-

návrh smlouvy se společností Addfood, spol. s r. o., na provoz
nápojového automatu v provozním domku u veřejného hřiště
v ul. Jizerská;

-

návrh smlouvy o dílo s ﬁrmou Konstruktis, vyšší dodavatelství
staveb, a. s., na opravu venkovního schodiště a výměnu
vstupních dveří v objektu Cukrovarská 230;

-

návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu
Tryskovická 9 se společností Resurf Med, s. r. o., k provozování
zdravotnických služeb (praktický lékař a ortoped).

projednala žádosti m.j.
-

Česká pošta v Čakovicích je už dnes v naprosto nevyhovujících
prostorách. Nářky na kvalitu poštovních služeb slýchám snad denně.
Nicméně obec není zřizovatelem této instituce a radnice těžko zařídí
včasné doručování dopisů či rychlejší odbavení u přepážky. Co ale
zajistit můžeme, a co také děláme, je pomoci hledat lepší, větší, a tudíž
vhodnější prostory pro poštovní úřad. To se snad podařilo a věřím, že
se v horizontu několika málo let dočkáme nové, prostorné a hlavně
moderní pošty.
• obchody, banky
Začíná se blýskat na lepší časy. Zářným příkladem může být řada
nových obchůdků v ulici Dr. Marodyho. Další by měly následovat.
A tak v Cukrovarské, Vážské či Schoellerově by měly vzniknout moderní obchody, banky či kvalitní restaurace jako reakce na měnící se
Čakovice.
Tento ohromný rozvoj s sebou přináší věci dobré i věci špatné.
Každopádně Čakovice již nikdy nebudou to klidné téměř venkovské
sídlo, ale mají ambici stát se moderní dynamickou čtvrtí.
Alena Samková, starostka

společnosti OaSC, s. r. o., Praha 4 o stanovisko k záměru
zřízení nájemních velko- i maloobchodních prodejních skladů
v budově bývalého areálu prodeje náhradních dílů Avia, a. s.
– rada se záměrem nesouhlasí;

-

společnosti Mercator, s. r. o., o vyjádření ke stavbě „Praha 18,
Čakovice – oprava kabelů VN, TS 907 – TS 4709“;

-

společnosti Zavos, s. r. o., o souhlas s prováděním výstavby veřejného
vodovodního řadu v zimním období (ul. Cukrovarská).

rada schválila
-

podmínky výběrového řízení na prodej souboru nemovitostí – dům
č. p. 29 včetně příslušenství a pozemků parcel. č. 12 a 13, vše k. ú.
Čakovice; záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem MČ;

-

výzvu k podání nabídky na akci „Obnova cest a stromořadí“;

-

cenovou nabídku spol. Pragis, a. s., na realizaci rozvodů
počítačové sítě a elektrorozvodů do učeben a kanceláří
v nástavbě školy;

-

schválila projektovou dokumentaci pro stavební povolení
akcí „Cyklostezka Miškovice v úseku ul. Na Kačence, východ
– Čakovická“ a „Rekonstrukce a přístavba mateřské školy
v Miškovicích“;

-

návrhy na zklidnění dopravy v MČ a uložila projednat je
s odbory dopravy a životního prostředí správního úřadu.

rada
-

vyhodnotila výběrové řízení na výsadbu stromořadí v MČ
v určených lokalitách;

-

seznámila se a projednala předložené varianty Ověřovací studie
urbanistického řešení olympijské/mediální vesnice na území
městské části Praha – Čakovice.
6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Čakovice se bude konat
28. listopadu 2007 od 18:00 hod. v sále čakovického zámku.

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách
www.cakovice.cz

www.cakovice.cz

U NÁS V ČAKOVICÍCH

BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
Tel.:283 932 544
E-mail.:bezpecnostni.komise@cakovice.cz
řádková inzerce
•

Hledám parťáka na hru squashe v Čakovicích. Střední
pokročilost.
DavidPrague@seznam.cz

•

Koupíme GARÁŽ v Čakovicích (i na pozemku obce), nejlépe
lokalita Schoellerova.
Telefon 722 595 601, e-mail: kompromis@seznam.cz

•

Koupíme ZAHRADU cca 300 – 1200 m2 v Čakovicích nebo
blízkém okolí.
Telefon 722 595 601, e-mail: kompromis@seznam.cz

•

Prodám stavebně–komerční pozemek – 5131 m2 v Praze 9
– Čakovicích, ul. Kostelecká.
Info: večer tel. 283 920 690

•

Prodám garáž v lokalitě Ke Stadionu.
Tel. 604 529 854
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Územní plán - téma, o kterém se hovoří - dokončení ze str. 1
Prahy je odkaz http://magistrat.praha-mesto.
cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj, kde se může
každý podívat na změny územního plánu
v různých stádiích rozpracovanosti. Vlna
08 tam ještě není, neboť její zpracování do
graﬁcké podoby tak, jak jsou ostatní, nějakou chvíli potrvá. Na těchto internetových

stránkách je rovněž kontakt pro případné
konkrétní dotazy.
Vážení čtenáři, děkuji vám za pozornost,
kterou tomuto článku věnujete. V příštím
vydání tohoto časopisu bych se ráda opět
k územnímu plánu vrátila. Přivítám návrhy
a náměty na toto téma.
Alena Samková, starostka

Tělocvičná jednota SOKOL ČAKOVICE
V současné době má 120 členů. SOKOL je otevřený pro všechny, kteří chtějí dosáhnout
a udržovat dobrou kondici, rádi se pobaví a zasmějí, případně se účastní některého z nabízených
výletů. Cvičení je určeno mužům i ženám bez rozdílu věku. Cvičíme v sokolovně, kde máme
i svoje klubové místnosti.
Úterý – 16,30 – 17,30 hodin

Pátek – 17,00 – 19,00 hodin

Oddílový příspěvek je 100 Kč na rok, členský příspěvek je 150 Kč pro pracující a 70 Kč pro
důchodce. Přijďte si zacvičit mezi nás, posílit tělo i ducha.
Ivana Heřmánková, jednatelka TJ SOKOL Čakovice

Poděkování...
Děkujeme všem občanům, kteří se
zúčastnili sbírky ošacení pro Diakonii
Broumov. Ošacení bylo odvezeno
zaměstnanci Diakonie dne 31. 10.
Podrobnější informace o další plánované
sbírce naleznete v našich novinách.
Předpokládaný termín - jaro 2008.
Soroková Jindra, Klub seniorů

Poděkování...

Čakovická kronika
Vážení občané,
pro rozšíření kroniky městské části Praha – Čakovice
zasílejte své informace na e-mailovou adresu:

kronikarky@centrum.cz
Kroniku vede pí Věra Regentová a pí Marcela Neumannová.
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SOŠ a SOU, Praha - Čakovice opět v zahraničí
prostřednictvím NAEP - LEONARDO DA VINCI
Stejně jako v předchozích letech, práce pracovníka v pohostinství, kterými
tak i letos, se vybraní žáci SOŠ a SOU, jsou jazyková gramotnost, společenské
Praha - Čakovice zúčastnili zahraničních
odborných stáží v Anglii a na Kypru.

odbornou stáž v zoologické zahradě
v anglickém Chesteru. Možnost absolvovat tuto stáž je velkým přínosem pro
rozšíření jejich profesních dovedností

chování, uplatňování speciﬁk odborné
Tyto stáže se uskutečňují díky Národní přípravy, organizace práce. Odborná stáž
agentuře evropských programů /NAEP/ v podmínkách zvýšeného turistického a vědomostí. Dle žáků samotných jim
Leonardo da Vinci.
ruchu, v oblasti s širokou náročnou kli- umožnila porovnat různé systémy a formy praxe, vyzkoušet si odlišné krmné
13 žáků gastronomických oborů si
dávky pro exotická zvířata, ověřit si
prohlubovalo teoretické a praktické
schopnost pracovat a řešit operativně
zkušenosti na slunném Kypru v nejobzadané úkoly při cizojazyčné komunilíbenější turistické destinaci Protaras, ve
kaci.
čtyř a pětihvězdičkových hotelích Constantinos Great, Vrissiana, Anastasia,
Dle hodnocení školy byly stanovené
Tsokkos Gardens a Odessa. Hotely jsou
cíle zcela naplněny. Účastníci měli mož-

situovány přímo na zlatých písčitých
plážích. Žáci zde pracují v perfektně
entelou z celého světa, umožňuje žákům
vybavených kuchyních, na plážových
získat přehled o různorodosti požadavků
barech, v lobby barech. Převážná část
na služby renomovaných hotelů s vazbou
jejich praxe je realizována při přípravě
jídel a následné obsluze při slavnostních
večeřích. V rámci stáže si žáci posilují
vědomí důležitosti a prestiže zvolené
profese, zodpovědnosti v přístupu k zákazníkovi i zaměstnavateli. To spočívá
i v uvědomění si dalších vlivů na kvalitu

na původ a kulturní zázemí klientů. Nutno říci, že naši žáci v této náročné zkoušce
obstáli na výbornou.
7 žáků u nás i v Evropě ojedinělého
oboru Chovatel cizokrajných zvířat končí

nost prohloubit si praktické a odborné
dovednosti, získat zkušenosti v reálném
pracovním prostředí zahraničních
společností, zdokonalit se v anglickém jazyce. Pozitivní je, že žáci těchto
možností plně využili a dle hodnocení
zaměstnavatelů dobře reprezentovali
naši školu.
Mgr.Věra Nováková
ředitelka SOŠ a SOU
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„Malování na chodníku“
Dne 10. října pořádal Klub rodičů a přá- parku. Velmi příjemně nás překvapil zájem sladkostí a drobným dárkem.
Velké díky patří všem maminkám, které
tel školy při ZŠ Čakovice soutěž pro děti dětí. Akce se zúčastnilo nejméně 120 malých
„ Malování na chodníku“. Aby se menší děti i větších soutěžících. Všechny děti se s chutí byly nápomocny při organizování celého

nenudily a mohly se i jinak proskotačit, měly
jsme pro ně připraveny malé sportovní hry.
Akce probíhala na nám. J. Berana na asfaltové části parkoviště a v celém přilehlém

pustily do malování křídami, zúčastnily se
i starší ročníky ZŠ, což bylo velmi potěšující.
Odměna za obrázek i snahu byla pro děti
připravena, všechny děti byly odměněny

Mateřské centrum CIRKUS
pro vás na prosinec připravilo
5. 12.
12. 12.
19. 12. v 11 hodin!

možná přijde i Mikuláš
Vánoční svícínky
divadlo pro nejmenší - Vánoční příběh
v podání divadla Krab
Vánoční příběh vypráví o Marii, Josefovi, Třech králích, zlém Herodovi
a především o narození malého Ježíška
ve městě Betlémě. Divadlo Krab u nás
v centru již odehrálo dvě představení
Jak medvědi vařili a Tučňákův výlet,
která měla u dětí velký úspěch.

A jak jsme prožívali v centru podzim?
Strávili jsme například společný říjnový víkend v Domu rodin ve Smečně,
který si užily děti i rodiče. Děti hlavně
při hrách na velké zahradě a ve vybavené herně. Rodiče se mohli v sobotu
dopoledne zúčastnit přednášky o sourozeneckých vztazích.
Veškeré informace a fotograﬁe naleznete na internetových
stránkách www.klubmaminek.unas.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
Za MC Cirkus Kateřina Arnotová

odpoledne, panu školníkovi Hroňkovi a neméně paní Martínkové za sponzorský dar. Za
bezplatný pronájem těchto prostor děkujeme
Městské části Čakovice.
Za KRAPŠ, Zuzana Hošová

Projekt logopedické prevence
mateřská škola Čakovice II
Projekt bude zaměřený na:
• správné dýchání, hospodaření s dechem;
• předartikukační cviky na rozpohybování mluvidel;
• artikulační cviky, správné vyvození hlásky, učit se používat vhodnou
intenzita hlasu;
• rozvoj řeči, jazykovou výchovu, správné tvoření vět, obohacování
slovní zásoby, pod. jména, př. jména, slovesa atd., na soc. komunikaci;
• grafomotoriku, správné držení psacího náčiní, poloha při psaní,
uvolňující cviky;
• cvičení paměti: zrakové, sluchové a pohybové, diferenciace;
• pohybovou koordinaci, relaxaci, psychomotorické hry.
Výuka bude probíhat ve skupince, procvičovat budeme individuálně
i kolektivně s přihlédnutím k osobnosti dítěte. Projekt se nedoporučuje
pro malé 3leté děti. Ideální věk je 5 - 6 let.
Pozn.
Projekt byl vypracován pro potřebu logopedické prevence a jazykové
výchovy v MŠ.
Část týkající se logopedické prevence byla konzultována a schválená
klinickým logopedem Mgr. Radkou Martínkovou.
Pedagogická část vychází z RVP-PV z r. 2004 a je v souladu s Mezinárodní
normou pro klasiﬁkaci a vzdělávání (přijatá UNESCO 1997).
řed. MŠ Čakovice II, Mgr. Hana Králová
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Naše městská část a vlaková doprava
Od 9. prosince vstupuje v platnost nový vlakový jízdní řád. Týká se to
samozřejmě i naší městské části. V železniční stanici Praha – Čakovice zastavují všechny osobní vlaky a rychlíky v obou směrech (z Prahy i do Prahy).
V úseku Všetaty - Praha jsou všechny vlaky zařazeny do městské hromadné
dopravy a jako linka je označena S3. Všechny vlaky jsou výchozí (tím i končící) z Prahy
– Vršovic a jsou
vedeny přes
Prahu, hlavní
nádraží a Prahu – Vysočany.
Jízdní doba do
centra je cca
25 minut a platí zde všechny
jízdní doklady
a předplatné
kupóny MHD.
Při použití
vlaku ve směru Turnov jsou
návaznosti
v uzlových stanicích do turisticky navštěvovaných oblastí:
Máchovo jezero, Český ráj,
Jizerské hory,
německá Zittau
(Žitava). Mělo
by být v našem
zájmu vlakovou
přepravu více používat tak, jak ji běžně využívají jiné městské části našeho
hlavního města.
Dovoluji si ještě připomenout, že dnes platí na ČD několik druhů jízdních
dokladů (skupinová sleva, SONE + na víkendy, kilometrická banka atd.),
tak jako u většiny velkých dopravců. Kam a „za kolik Kč“, to již ponechám
na vás a pracovnících ČD. Šťastnou cestu!
Rudolf Vecka,
člen rady MČ Praha - Čakovice
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Významná událost na radnici
diamantová svatba

18. října 1947 byli na
čakovické radnici oddáni
snoubenci Bronislav Kreisl
a Helena Procházková.
V sobotu 20. října 2007
se manželé Kreislovi na Úřad
městské části Praha-Čakovice
vrátili po šedesáti letech, aby
oslavili diamantovou svatbu.
V neuvěřitelné svěžesti si
znovu řekli ANO, a potvrdili
tak pevnost svého manželského
svazku. Slavnostní událost pak
byla zakončena diamantovým
polibkem a přípitkem se všemi
přítomnými.
M. Krištof

JEŠTĚ JEDNOU BLAHOPŘEJEME
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Projektový den
Ve dnech 23. a 24. října probíhaly na
naší škole projektové dny. Když se děti od
svých třídních učitelů a učitelek dozvěděly
o plánovaných projektech, tak z jejich úst
jistě zazněly projevy nadšení. Troufám si

říct, že původní nadšení pramenilo víc
než z pracovního elánu spíše z toho, že se
nebudou muset další dva dny učit. Jistě
i vy, vážení rodiče, si kladete otázky typu:

„K čemu vlastně takové projekty jsou?“,
„Není to ztráta času?“ či „Neměly by se
děti raději pořádně učit?“
Rád bych vám touto cestou přiblížil význam takového způsobu učení a nastínil,
jak tato úspěšná akce probíhala.
Slovo projekt zní jistě hodně vzdáleně
od představy nadšeně se učícího žáka.
Alespoň mě napadají spíše konstrukční
nebo architektonické projekty nějakých
budov, mostů či silnic.

Existuje celá řada odborných deﬁnic
toho, co projektová metoda přesně znamená.
Vypůjčil bych si tuto: „Více než cokoliv jiného
jsou učební projekty výrazem školy, která
není „chrámem poznání“, ale „dílnou poznání“. Zároveň jsou také prostředkem, který
má sílu a potenciál pohnout tradiční školou,
kde učitel předává hotové vědění, ke škole
konstruktivní, kde učitel vytváří podmínky
pro tvorbu poznání.“ (H. Kasíková)
Jde o to, že děti v různorodě složených
skupinách jsou postaveny před skutečný
úkol, který za pomoci učitelů a ve spolupráci
s ostatními řeší dle svých představ. Důležitá je
právě skutečnost, že děti mají významný vliv
na to, jak se s úkolem vypořádat. Učitel nebo
učitelka je zde „pouze“ v roli rádce a pomocníka, který celkový proces usměrňuje.
A jak to tedy všechno probíhalo? Týden
před akcí vyvěsili učitelé a učitelky upoutávky
na své projekty. Zastřešujícím tématem všech
projektů bylo téma „Moje město Praha“.
Děti si mohly vybrat dle svých zájmů, který
projekt by chtěly realizovat, a zapsaly se na
něj. Následovaly průběžné přípravy nezbytné k úspěšnému zvládnutí akce. V úterý 23.
10. pak většina skupin vyrazila mimo školu
načerpat potřebné informace, materiály
a zkušenosti, bez kterých se úspěšná příprava
na projekt nedá zvládnout. Ve středu 24.
10. pak přišel den „D“. Tentokrát se naše
mládež nenahrnula po zvonění do svých
tříd, ale rozmístila se v rámci svých skupin
po celé škole. Zvonění nebylo směrodatné,
hlavní bylo dokončit úkol, zhodnotit výsledky
svého snažení a pochlubit se jimi. Některé
projektové výstupy se poté staly součástí
výzdoby školy.
Když jsme při poradě s kolegy a kolegyněmi plánovali přesnou podobu našich
projektů, nebyl jsem si výsledkem vůbec
jistý. Mám několikaletou zkušenost s touto
metodou, a přesto ani dnes bych si nedovolil
tvrdit, že ji dokážu vždy úspěšně realizovat.
Plánování takové akce je pro učitele a učitelky nesmírně náročné a výsledek vždy

RESCUE LARY
S přírodopisným seminářem jsme se byli podívat, jak funguje provoz
v odchytové stanici LARY v Hovorčovicích.
Pan J. Dvořák zde provozuje odchytovou službu zatoulaných nebo
ztracených zvířecích mazlíčků - zvířat pro Prahu a střední Čechy.
Stanice stále prochází rekonstrukcí po květnové vichřici, kdy vítr
odnesl kotce přes až plot po okolí. Pan Dvořák se teď stará o sedm
pejsků, pomáhá jim překonat své smutné osudy a dostat se k novým
majitelům, a tak i k lepšímu soužití s nimi. Ukázal nám také nástroje
pro odchyt různých druhů zvířat, manipulaci s nimi a přidal i zážitky
z některých záchranných akcí.
Hodně nás zaujalo povídání „zvířecích doktorů“ – veterinárních lékařů. Ukázali nám také vybavení svých rychlých záchranných aut, ve
kterých bylo hodně nástrojů podobných těm v sanitkách pro nás.
Na závěr příjemně stráveného odpoledne jsme si s panem Dvořákem
opekli buřty a domluvili si s ním další setkání na jaře, kdy nám možná
předvede výcvik ptačích dravců.
Tomáš Hamerník, 8.C ZŠ Čakovice.

nejistý. Proto jsem byl, troufám si říct,
přímo nadšen z toho, jak akce nakonec
skvěle dopadla.
Když jsem chodil po škole a navštěvoval jednotlivé skupiny, viděl jsem žáky

a žákyně, kteří zaujatě diskutují, usilovně
pracují a díky tomu také stěží registrují
mou přítomnost. Prostě celá škola byla
jednou velkou pracovnou.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem kolegům a kolegyním,
kteří akci perfektně připravili a následně
i úžasným způsobem zvládli. Samozřejmě
též chválím všechny žáky naší školy za to,
že tak pilně pracovali. Pokud byste si tedy
v budoucnu opět kladli otázky o smyslu
takového vyučování, vězte, že vaše děti se
za tyto dva dny naučily mnohem více, než
kdyby seděly řádně v lavicích a konzumovaly další objemná sousta učiva.
Martin Střelec, zástupce ředitele

Světový den
zdrávé výživy
V říjnu probíhala na naší ZŠ Dr. E. Beneše soutěž ke Světovému
dni výživy (16.10.).
Zajímavými informacemi a propagačními letáčky na nástěnkách
jsme si připomněli, že zdravá výživa a pohyb je základem vitality
a zdraví.
A jak soutěž probíhala? Kdo se chtěl zúčastnit, vyzvedl si tiskopis
pro zdravý, bohatý a pestrý jídelníček. Porota měla opravdu
těžkou práci, jelikož hodnotným jídelníčkem plného ovoce,
zeleniny, celozrnného pečiva, bílého masa či biopotravin se to
jen hemžilo.
Všichni soutěžící získali odměnu a nejlepší práce byly ohodnoceny balíčkem z prodejny Country life.
Děkujeme všem žákům naší školy za jejich aktivitu a zájem.
Vždyť zdraví je to nejcennější, co máme.
Elen Ševčíková
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Radosti nejen pěvecké
Pomalu se blíží vánoční čas. Čas, který
volá po zpomalení, zklidnění a přemýšlení
o věcech prožitých i o těch, které nás teprve
čekají. Čas, který svádí ke snění, k rozjímání
i k dojímání. Čas, kterým to kdysi všechno
začalo…
V září roku 2003 se v hlavě několika neposedných lidí z čakovické hudebky zrodil
sen o provedení České mše vánoční Jakuba
Jana Ryby v místním kostele. Myslím, že
nikdo z iniciátorů tohoto dílka netušil, do
čeho se vlastně žene. Sólisté sice byli k mání
hned, o dost těžší však bylo dát dohromady orchestr. Přímo obtížné bylo ,splašit’
odvážného dirigenta a vůbec nejtěžší úkol
čekal na chodbách čakovického zámečku,
tedy hudební školy, kde probíhal lov na
adepty sborového zpěvu. Oslovili jsme
rodiče žáků, příznivce školy, ale i některé
učitele, zpěváky i nezpěváky, ať to prostě
zkusí. Když se pak onen nově vznikající
sbor, spíše sboreček, poprvé sešel, byl takřka nadlidský úkol, dát ,Rybovku‘ během
tří měsíců dohromady. A nejen proto, že
nás začínalo devět!
Dnes, při vzpomínce na všechny počáteční
lapálie, jen těžko skrýváme úsměv na tváři. Náš první koncert dopadl skvěle. Moc
rádi vzpomínáme na Jaroslava Horáčka,
sólistu pražského ND, který byl tak trochu
hvězdou večera, na komorní smíšený sbor
Sanguis Novus, který nás přijel podpořit,
na jeho sbormistryni a dirigentku celého
koncertu Jolanu Konečnou a na všechny
muzikanty, profíky i amatéry, kteří přijali
naše pozvání!
A tak jsme se tedy narodili. Komorní smíšený sbor GAUDIUM CANTORUM, od
počátku působící při Základní umělecké
škole Marie Podvalové.
Příští rok, tedy v roce 2008, nám bude pět
let. Ještě nic moc, říkáte si? Tak posuďte
sami, co všechno jsme za tu dobu zažili:
Pravidelně pořádáme adventní a vánoční
koncerty v Čakovicích a ve Kbelích. Představili jsme se také na krásném koncertě

v kapli libeňského zámečku. Závěr každé
sezóny patří tradičně do nádherného prostředí Atria na Žižkově. Vycestovali jsme
i mimo Prahu do úžasných prostor radnice
v Ostrově nad Ohří. Velkým zážitkem pro nás
byl loňský Adventní večer Maltézské pomoci,
který se konal v prostorách Rytířského sálu
Velkopřevorského paláce na Malé Straně
za účasti mnoha významných osobností.
Nesmím také zapomenout na koncerty v Základní umělecké škole M. Podvalové, které
svými vystoupeními tak trochu splácíme
to, že nás drží pod svými křídly. Pravidelně
mezi sebe zveme hráče z řad profesionálních
hudebníků, ať už sólisty nebo členy významných českých orchestrů, kteří dodávají našim
koncertům punc originality a profesionality.
Mimochodem, víte, že řada z nich žije či
působí v naší městské části?

Hosty budou violoncellista Radomír Širc
a dětský pěvecký sbor Kalamajka.
10. 12. chystáme spolu s MČ Čakovice
Adventní koncert v kostele sv. Remigia
v Čakovicích. Kromě sólového a sborového
zpěvu se můžete těšit na trumpetistu Miroslava Laštovku, varhaníka Josefa Prokopa
a další. Začínáme v 17,00 hodin.
20. 12.– v tento den nás čeká opravdu něco
mimořádného. Zúčastníme se provedení
Rybovy České mše vánoční ve spolupráci
se Severočeskou ﬁlharmonií Teplice v teplickém Kulturním domě. Já osobně to
považuji za takřka symbolické, že v tomto
školním roce, kdy máme malé kulaté
narozeniny, budeme zase zpívat Rybovku
a k tomu s takovým orchestrem!
26. 12. v 18,00 hodin vyvrcholí naše sborové Vánoce, a to v kostele sv. Alžběty ve

Z počátečního rozpačitého prozpěvování
se tedy pomalu stává sebevědomý vokální
soubor, který má k dnešnímu dni dvacet
stálých členů, jednu sbormistryni a desítky
příznivců z řad hudebníků a posluchačů
(kdybychom se pohybovali ve vyšších muzikantských kruzích, trouﬂa bych si říci
,věrných abonentů‘).
Všem, kteří nás podporují potleskem, dobrým slovem nebo penězi (ano, i my občas
potřebujeme nějaké ty ﬁnance na pronájem
sálu, na cesty za uměním či na symbolický
honorář pro naše hosty), patří i naše srdečné pozvání na blížící se adventní a vánoční
koncerty a narozeninové oslavy!
Tak tedy vybírejte:
6. 12. pořádáme Mikulášský (a také trochu
vánoční) koncert ve spolupráci s občanským
sdružením Lípa v sále restaurace Maximum
ve Třeboradicích. Začátek je v 18,00 hodin.

Kbelích. Uslyšíte spoustu krásné vánoční
hudby v podání sboru i sólistů.
Na duben 2008 potom připravujeme velký
narozeninový koncert v ZUŠ M. Podvalové,
ale to už bych příliš předbíhala.
To je tedy naše nabídka pro nadcházející
sváteční dny. Chtěli bychom vás všechny,
ať už patříte mezi naše stálé posluchače
nebo nás teprve objevíte, pozvat na naše
koncerty. Přijďte se nakazit atmosférou
radosti a pohody, na které se tak často po
našich vystoupeních vzpomíná. Protože my
jí máme na rozdávání.
Jsme totiž GAUDIUM CANTORUM
– radost zpěváků!
Krásné Vánoce přeje
Štěpánka Heřmánková
a Gaudium Cantorum

Podzim v knihovně - Čakovický zámek
Týden knihoven byl v naší knihovně opravdu
slavnostní. Více než jeden rok jsme pracovali na
změně půjčovního systému, až konečně nastal
ten dlouho očekávaný okamžik a paní starostka
Samková přestřihla pásku oddělující nás od nového elektronického půjčování. Přítomna byla
i paní tajemnice Ing. Pekařová, bez jejíž pomoci
bychom častokrát těžko mohli pokračovat v modernizaci. Z městské knihovny hlavního města
Prahy jsme rádi přivítali paní D. Volencovou. s monitorem s plochou obrazovkou a čtečku.
Její zásluhou má naše knihovna nový počítač Chtěla bych také poděkovat paní Šamlové

z knihovny Letňany, jejíž rady by se daly vyvažovat zlatem. Prostě spojilo se několik hodných
lidí a elekronické půjčování je v provozu. Přijďte
se přesvědčit! Rádi vás uvidíme.
P. S. MÚ Čakovice již dříve zakoupil dva počítače, které jsou k dispozici čtenářům. Díky
neustálé péči pana A. Černého máme přístup
na internet bezporuchový.
K. Křížková
knihovnice
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CO JE NOVÉHO V TŘEBORADICKÉ A MIŠKOVICKÉ
MATEŘSKÉ ŠKOLE
Třeboradická mateřská škola přivítala
nový školní rok vesele vymalovaným prostředím – to aby bylo co nejméně dětských
slziček…Všudypřítomná zvířátka z džungle

Celoroční projekt s názvem „Modrá plami hrami v roce 2008. Jeho cílem je vést děti
k lásce k domovu, k přírodě, vytvářet si zdra- neta Země“ je součástí multikulturní výchovy,
vé životní návyky a poznávat další části světa. jejímž smyslem je seznamovat děti s rozmaDále je projekt zaměřen na vytváření tělesné nitostí kultur, prohlubovat jejich poznání
zdatnosti, podporu kamarádství, tolerance
a vzájemné lásky. Novým prvkem je i projekt
„Logopedické prevence“ vypracovaný pro
obě školy paní učitelkou Šťastnou.
Také v letošním roce se budeme těšit
z milé společnosti našich zvířecích kamarádů. Novofundlaňďanka Denny nás navštíví
v rámci canisterapie a ježčímu „miminu“
opět poskytneme útočiště na zimu a na jaře jej

pomáhají navodit příjemnou atmosféru
plnou rodinné pohody, důvěry, pochopení
a empatie. S tím úzce souvisí i nově zavedené
heterogenní (věkově různorodé) třídy. Jejich
náplní je osobnostně orientovaný rozvoj
dítěte s dostatečným prostorem pro sebe-

vlastní identity, rozvíjet smysl pro respekt,
solidaritu a nacházet způsob spolupráce
s odlišnými kulturami.
I miškovické děti tvoří v keramickém
kroužku. Spolu s třeboradickými budou také
jezdit plavat, na výlety i do divadel a zase
spolu vyjedou i do školy v přírodě. Naplánovány jsou i tradiční akce s rodiči. Projekt
„Logopedické prevence“ se na této škole těší
velkému zájmu rodičů.
Společným prvkem obou mateřských škol
je zaměření na Olympijské hry v roce 2008.
Školy se utkají na „Zimní olympiádě“ v čakovické sokolovně, prožijí společný Masopust
se sportovní tématikou a začátkem června
děti čeká další klání na „Letní olympiádě“
na třeboradickém fotbalovém hřišti.

uplatnění, samostatný projev, podněcování
hravosti, fantazie a spontálnosti v přirozených podmínkách (viz článek pí učitelky
Šťastné z miškovické MŠ).
Celoroční projekt s názvem „Olympiáda
očima ježka Bodlinky“ souvisí s Olympijský-

vypustíme do volné přírody. Našemu školkovému klubu přátel přírody s názvem „Ptáčata“
budou nápomocni starší kamarádi Mladých
ochránců přírody z ČSOP v Praze 1.
Mezi další nabízené aktivity pro děti patří keramika, jóga, zdravé pískání, plavání,
škola v přírodě, výlety, divadla a oblíbené
společné akce s rodiči. Výuka angličtiny
probíhá v odpoledních hodinách, uvidíme,
jak se osvědčí.
Děti z miškovické školky přišly v září do
nově zařízené šatny a umývárny, v plánu je
i dovybavení školní zahrady. Tato mateřská
škola opět nabízí vlídné a vstřícné rodinné
prostředí.

Program máme tedy bohatý. Můžeme si
jen přát, aby dětem, nám dospělým i našim
zvířecím kamarádům přálo zdraví a aby se
vše naplánované vydařilo ke spokojenosti
všech zúčastněných.
řed. MŠ Čakovice II
Mgr. Hana Králová

ODBOR SPORTU PRO VŠECHNY TJ Avia Čakovice informuje
Nový cvičební rok 2007/2008 jsme v čakovické sokolovně zahájili společnou cvičební hodinou 13. září. Sešlo se na šedesát dětí všech
věkových kategorií. Na sedmi stanovištích si mohly vyzkoušet svou zručnost, mrštnost i odvahu. Všechny pak za svoji snahu získaly
malou odměnu.
Pro všechny zájemce o pravidelné cvičení uvádíme přehled našich cvičebních hodin:
• RODIČE A DĚTI
středa
15,30 – 16,30
nebo
16,30 – 17,30
určeno pro děti od dvou let věku
v doprovodu dospělého
• ŽENY
pondělí
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

19,00 – 20,00
20,00 – 21,00
19,30 – 20,30
20,00 – 21,00
19,00 – 20,00

• PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
pondělí a čtvrtek
16,00 – 17,00
určeno pro děti ve věku od 4 do 6 let

• ŽÁKYNĚ A ŽÁCI
pondělí a čtvrtek
17,00 – 18,00
určeno pro děvčata a chlapce ve
věku od 7 do 14 let

KONDIČNĚ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
AEROBIK P-CLASS
BODYSTYLING
STEP AEROBIK
ZPEVŇUJEME A POSILUJEME S HUDBOU

Případné další informace o jednotlivých cvičebních hodinách, jejich náplni a zaměřenívám ochotně podají naše cvičitelky v uvedených
hodinách. Do čakovické sokolovny vás srdečně zve cvičitelský sbor odboru SPV TJ Avia Čakovice
Krista Baštová, náčelnice OSPV
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Heterogení třídy v mateřské škole v Třeboradicích a Miškovicích
V souvislosti se změnami v pojetí výchovy
a vzdělávání v mateřských školách se stále častěji
objevuje pojem heterogenní třída. V mateřské
škole v Třeboradicích a mateřské škole v Miškovicích takovéto třídy jsou. Co to ale heterogenní
třídy jsou a proč se vůbec objevily? Heterogenní
třída je skupina dětí, věkově a tím i mentálně
smíšená - různorodá. A objevily se proto, že
v období předškolního věku dětem lépe nahrazují rodinu, jsou přirozenější. Každá rodina je,
co do složení, heterogenní - smíšená.
Dětem v tomto věku heterogenní skupina
vyhovuje. Je to pro děti přirozenější prostředí
a často tam vznikají kamarádství, která mají
delší trvání.
Kromě toho můžou ve třídě pobývat se svým
starším nebo mladším sourozencem, nebo mladším či starším dobrým kamarádem, se kterým by
se jinak do třídy nedostaly. Smíšená skupina nahrazuje rodinu, kterou se dítěti tímto způsobem
snažíme alespoň částečně nahradit. V těchto
třídách je plně uplatňován individuální přístup.
V současné době se stále více snažíme pracovat
podle osobnostně se rozvíjejícího modelu,
podle zásad zdravého učení. Smysl výchovně
vzdělávací práce tak nespočívá v manipulování
dítětem a formování všech dětí podle stejného
vzoru, podle předem domluvené normy, ale ve
všestranném rozvíjení duševních předpokladů

dítěte. Je to princip, podle kterého se snaží
pracovat MŠ zaměřené na podporu zdraví a MŠ
kráčející cestou alternativní pedagogiky – třeba
pedagogiky Montessori nebo Waldorfské. Zájem
o heterogenní skupiny v současné době narůstá.
Zvláště soukromý sektor nabízí výchovu a vzdělávání ve smíšených skupinách v tzv. rodinném
prostředí a prosazuje individuální přístup.
Nabídka pro rodiče, které chtějí pro své děti jen
to nejlepší, je lákavá, ale ne každý rodič si může
tuto péči po ﬁnanční stránce dovolit, protože tyto
školky, jak jsem se již zmínila, jsou soukromé.
Heterogenní skupiny nejsou novinkou. Byly
u nás v podstatě až do roku 1950. Byly a jsou
uznávané hlavně pro sociální rozvoj dítěte. Nabízejí dítěti větší prostor pro kooperaci. Velký
význam má heterogenní skupina pro všechny
věkové kategorie. Tří až čtyřleté děti se od starších dětí samovolně učí, přesto nejsou ošizené
o hry přiměřené jejich věku. Pěti až šestileté
děti se snaží o mladší kamarády starat, pomáhat
jim a chrání je.
Musíme mít na paměti, že děti se učí nápodobou. Napodobovat kamaráda je pro dítě
snazší než napodobovat učitelku. Dítě si nechá
více poradit od kamaráda než od dospělého
a v neposlední řadě se děti vychovávají navzájem. Nejefektivnější metoda je, když děti učí děti.
Skupina věkově smíšená více probouzí potřebu

něčeho dosáhnout (vzor starších dětí ukázat něco
mladším), dítě má dostatek stimulujících vzorů.
Je více podněcováno k mluvení, hledání a aktivnímu poznání. Opora starších dětí poskytuje
bezpečí mladším. Je v naší přirozenosti obracet
se ke starším jako ke vzorům. V heterogenních
skupinách se děti učí navzájem, protože jsou
si ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíže než k dospělým. Poznatky
a zkušenosti si předávají jednodušeji. Starší děti
jsou neuvěřitelně trpělivější k potížím mladších.
V heterogenních skupinách je pozitivně ovlivňován rozvoj řeči přirozenou nápodobou starších
dětí. Věkově smíšená skupina lépe umožňuje
osobnostní rozvoj dítěte. Mění a obohacuje práci
pedagoga o nové zkušenosti.
Práce pro pedagogy je ve smíšených třídách
mnohem náročnější. Na druhé straně pedagog
má možnost pracovat s dítětem 3 až 4 roky. Lépe
ho poznat, pozorovat, jak se vyvíjí po stránce
fyzické, psychické a sociální a mít radost z jeho
pokroků a také lépe poznat i rodinu, ze které
dítě pochází.
Na závěr bych chtěla ještě dodat, že podmínkou obnovy předškolní výchovy a vzdělávání je
pedagog, který smysl své práce vidí v rozvíjení
dítěte prostřednictvím respektování jeho potřeb,
a to v plné míře umožňuje smíšená – heterogenní třída.
řed. MŠ Čakovice II, Mgr. Hana Králová
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc prosinec
6. 12. (čtvrtek)

od 14,00 hod. M. Menčíková

„Vánoční vazby“ – přijďte si zkusit sami vyrobit svou ozdobu
na vánoční stůl za pomoci zkušené květinářky

12. 12. (středa)

od 14,00 hod. Eva Sokolová

„Známé přažské hospody aneb kde se slavil Silvestr“

19. 12. (středa)

od 14,00 hod. RNDr. Pavel Mrázek „Mešity“ - dataprojekce
(…vám odpoví, proč je minaret kulatý nebo hranatý, vysoký nebo nízký
a k čemu se používá, jaké mají vybavení a k čemu slouží)

Cyklus tématických přednášek a kurzů v Čakovickém zámečku
3. 12. od 17.30 hod.
Poruchy spánku a homeopatická rada

17. 12. od 17.30 hod.
Jak se stanoví homeopatie k poruchám zažívání

Za pohodu, volnost a relaxaci na těchto akcích zodpovídá
Lékárna Čakovice, PharmDr. Dagmar Vítová.
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