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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

Názvy nových ulic
Jak se budou jmenovat nové ulice U Zámeckého parku
se dočtete na straně 5.

Bez peněz a dokladů
Pozor při nákupech - nenechte se před Vánoci okrást.
Více na straně 6.

Zastupitelstvo schválilo další prodej 
obecního majetku. Není to chyba? Vždyť 
majetek by měl být spíše shromažďován.

Naše městská část stejně jako každá 
obec - má teoreticky obrovský majetek 
v účetní hodnotě několika stovek milionů 
korun. Jenomže většina tohoto majetku 
spíše peníze vyžaduje než vydělává. Jsou 
to silnice, veřejná 
zeleň, budovy škol 
a školek, rybníky, 
hřbitov atd. Je tu 
také majetek pení-
ze přinášející – byty, 
nebytové prostory, 
některé pronajaté 
pozemky… Bohu-
žel, potřeba je stále 
vyšší než výdělek. 
Navíc i do takzvaně 
výdělečného majetku je nutno investovat 
na jeho obnovu. Kupříkladu náklady na 
rekonstrukci veškerého zbývajícího byto-
vého fondu, do takové úrovně jako jsou 
například již hotové domy U Párníků, se 
počítají v řádech desítek milionů korun. 
Kč. Dále tu jsou investiční akce typu poří-
zení nové mateřské školy či rekonstrukce 
a přístavba mateřské školy v Miškovicích. 
Obě tyto akce se pohybují v cenách mezi 
20 až 30 miliony. Potřebujeme peníze na 
výkup pozemku vnitrobloku miškovického 
sídliště, přístavbu gymnázia, stavbu cyklos-
tezek… Snažíme se zajistit alespoň částečné 
financování z dotací a příspěvků investorů, 
ale je potřeba dát i něco takzvaně „ze své-
ho“. Proto zastupitelé dospěli k názoru, že 
majetek, který přináší minimální výdělek 
a není pro provoz městské části nezbytně 
nutný, je možné prodat a výnos použít na 
investice do veřejného vybavení. Proto byly 
v první fázi vybrány nemovitosti: 
· objekt Otavská č. p. 29 včetně pozemků 

parc. č. 12 a 13 v Čakovicích
· objekt Slaviborské nám. č. p. 19 včetně 

části pozemku parc. č. 398/1 a pozemku 
398/2 v Třeboradicích

· pozemek parc. č. 479/4 v Třeboradi-
cích

O přípravě změny správního úřadu pro 
výkon státní správy na území naší městské 
části a důvodech této změny informovala 
paní starostka již v březnovém čísle tohoto 
časopisu. Takováto změna může nastat 
pouze novelou Statutu hlavního města 
Prahy. Na zářijovém zasedání zastupitelé 
hlavního města novelu schválili a změna 
správních úřadů bude tedy účinná od
1. listopadu tohoto roku. 

Co tato změna přinese občanům, kteří mají 
bydliště na území městské části Čakovice?

K datu 1. listopadu 2007 se stává správním 
úřadem, který vykonává státní správu pro 
městskou část Praha – Čakovice, úřad měst-
ské části Praha 18 – Letňany.

Detašovaná pracoviště správního úřadu, 
která jsou v Čakovicích v budově úřadu MČ 
Čakovice na adrese Cukrovarská č. 52, zde 
nový správní úřad ponechá. To znamená, 
že zde zůstává stavební úřad a část odborů 
sociálního, humanitního a občansko správ-
ního. Agendy, které tyto odbory doposud 
vykonávaly, zůstanou v zásadě stejné.

Činnosti ÚMČ Praha 18 vykonávané na 
detašovaných pracovištích v Čakovicích na 
adrese Cukrovarská č. 52, Čakovice

 Odbor humanitní a Odbor státní sociální 
podpory

• Mimořádné výhody pro zdravotně posti-
žené

• Dávky sociální péče pro zdravotně posti-
žené
- kompletování dokumentace, šetření, 

styk s občany

Změna správního úřadu pro výkon státní správy
na území MČ Praha - Čakovice 

• Sociálně právní ochrana dětí
- kompletní agenda mimo náhradní 

rodinné péče a kurátora pro mládež
• Terénní sociální práce – šetření i pro 

hmotnou nouzi, příspěvek na péči a státní 
soc. podporu
Výplata dávek v hotovosti bude vždy na 
ÚMČ v Letňanech.

 Odbor výstavby – stavební úřad
• Vyřizuje žádosti v rámci SZ č. 183/2006 

Sb, tj. územně plánovací informace, 
územní rozhodnutí, územní souhlas, 
stavební povolení, ohlášení užívání staveb 
na základě ohlášení, kolaudační souhlas 

• Vyměřuje správní poplatky dle zák.
č. 634/2004 Sb.

• Řeší stížnosti v rámci své působnosti
• Vykonává státní stavební dohled
• Řeší výjimky z vyhlášky HMP č. 26/1999 Sb.

 Odbor občansko správní
• Přijímání žádostí o nové občanské průka-

zy a výdej hotových průkazů 

Pro doplnění přehledu uvádíme další agen-
du, která je vyřizována úřadem MČ Praha 
– Čakovice v rámci státní správy a samo-
správy.
Ze záležitostí, které jsou svěřené Statutem hl. 
m. Prahy do působnosti městských částí podle 
příl. č. 2 a 3 Statutu, si můžete na jednotlivých 
odborech úřadu městské části Praha – Čako-
vice vyřídit mj. např.:

 Odbor občansko správní – pracoviště Cuk-
rovarská 52

• Oznámení o změně, zrušení nebo ukon-
čení trvalého pobytu občana

Dokončení na straně 4 Dokončení na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

ÚŘAD • INFORMACE • INZERCE

OTÁZKY A ODPOVĚDI -  dokončení

· objekt Dr. Marodyho č. p. 27 včetně pozemků parc. č. 18 a 19/1 
v Čakovicích
Zatím proběhlo výběrové řízení na poslední ze zmiňovaných ob-

jektů. Zastupitelstvo potvrdilo výsledek a nyní jsme před podpisem 
kupní smlouvy. 

Samostatnou kapitolou je bytový fond. Názory na to prodávat či 
neprodávat se velmi různí. Postupné uvolňování cen nájmů začíná 
být pro každého majitele - a obec nevyjímaje - signálem k rozhodnutí 
neprodat. Na druhou stranu značná část bytového fondu volá po 
generální opravě a momentálně potřebné finance nejsou. Co tedy 
dělat? Prodávat? Neprodávat? A když prodávat, tak co nabídnout a za 
kolik. Cena tzv. starého bytu 2+1 v Čakovicích se na realitním trhu 
pohybuje zhruba mezi 2,5 - 3 mil. Kč. To je při průměrné velikosti 
bytu 63 m² kolem 40 000,- Kč na 1 m². Na druhou stranu cena  bytu 
3+1 bez pozemku při posledním prodeji bytového domu byla necelých 
730 000,- Kč. To je cena mimořádně příznivá pro kupující. Pokud se 
tedy rozhodneme nabídnout část bytového fondu k prodeji, musíme 
hledat kompromis mezi cenou, kterou nabízejí realitní kanceláře, a ce-
nou, kterou by si přáli případní kupující z řad nájemníků. V současné 
době probíhá příprava koncepčního materiálu, který bude následně 
předložen k projednání zastupitelstvu.

Alena Samková, starostka

Z jednání rady MČ
Na 24. až 26. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- návrh nájemní smlouvy na dva pozemky v k. ú. Čakovice pod garážemi 

s manželi F. a J. P.; 
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribu-

ce, a.s., na pozemku parcel. č. 1375/1 v k. ú. Čakovice – právo uložení, 
provozování a volného přístupu pro zajištění provozu, oprava údržby 
kabelového vedení;

- návrh nájemní smlouvy na umístění dvou reklamních tabulí firmy 
L&H Lékárny, Praha 9 , při ulici Cukrovarská;

- návrh ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
v č. p. 27 v ul. Dr. Marodyho, Čakovice;

- návrh vzorové smlouvy na poskytnutí reklamní plochy v areálu ve-
řejného hřiště Jizerská.

projednala žádosti, m.j. 
- pana B. Ťujíka o stanovisko ke zřízení Sportbaru v ul. Vážská – rada 

vznik provozoven tohoto typu nepodporuje; 
- o souhlas se stavbou rodin. domu na poz. parcel. č. 274/48

v k. ú. Třeboradice stavebníků M. a D. W.;
- paní D. P. o souhlas se vstupem na pozemek parcel. č. 345 v k. ú. za 

účelem přesunu rozvodné skříně PRE; 
- pana R. G. o souhlas se vstupem na pozemek parcel. č. 506 pro vy-

budování přípojek ke 3 navrhovaným rodinným domům na parcel. 
č. 261/1, vše v k. ú. Třeboradice;

- spol. Archide CZ, s. r. o., o schválení výjimky z vyhl. č. 26/1999 
Sb.HMP k projektované akci BD Čakovice; výjimka se týká počtu 
parkovacích stání v garážích a na povrchu.

projednala 
- bez připomínek návrhy dvou obecně závazných vyhlášek HMP 

(projednávání pořizovaných územně plánovacích podkladů a doku-
mentace s městskými částmi a zákaz nabízení prostituce a erotických 
vystoupení a služeb na veřejných prostranstvích celé Prahy).

schválila  
- koncepci digitalizace chodu úřadu a záměr obnovy webových stránek 

městské části. 
5. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice
Zasedání se konalo dne 5. září s tímto programem:
1. Informace z jednání rady
2. Návrh úpravy rozpočtu hlavní činnosti a VHČ na rok 2007
3. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
4. Zřízení příspěvkové organizace MŠ Čakovice III
5. Návrh na odejmutí práva hospodařit s pozemkem parcel. č. 1556/2

k. ú. Čakovice
6. Návrh na svěření práva hospodařit s pozemkem parcel. č. 1222/5

k. ú. Čakovice
7. Návrh na svěření práva hospodařit s pozemky parcel. č. 1280/7, 8, 9

k. ú. Čakovice
8. Návrh na prodej pozemku parcel. č. 320/209 k. ú. Miškovice
9. Návrh na prodej pozemku parcel. č. 320/81 a 320/208 k. ú. Miškovice
10. Návrh na prodej souboru nemovitostí objekt Dr. Marodyho 27 včetně 

příslušenství a pozemků parcel. č. 18 a 19/1, vše obec Praha, k. ú. Čako-
vice

11. Návrhy na nový územní plán SÚ hl. m. Prahy

12. Diskuze

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

   řádková inzerce 

• Elektrikáře silnoproudého pro práce převážně v Praze 
přijme společnost se sídlem na Praze 9 zajišťující komplexní 
elektroslužby.  Kontakt 283 931 991 - 4

• Koupím garáž v lokalitě Ke Stadionu.
 Tel. 605 346 902, 724 059 287

• Pronajmu, případně prodám garáž „U Stadionu“
 Tel. 283 932 459

• Hledám parťáka na hru squashe v Čakovicích. Střední 
pokročilost. DavidPrague@seznam.cz
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MARTIN LANGMAJER
radní hl .  m. Prahy – pro územní plánování

ING. JITKA CVETLEROVÁ
ředitelka Odboru územního plánování MHMP

ALENA SAMKOVÁ
starostka MČ Praha – Čakovice

zvou všechny zájemce na přednášku

ÚZEMNÍ PLÁN

důležitý podklad pro udržitelný rozvoj území
 (předpoklady pro výstavbu, podmínky pro příznivé životní prostředí a hospodářský rozvoj)

·   Jak se v územním plánu orientovat

·   Jak s územním plánem pracovat ve vztahu k vašemu pozemku a jak jej používat
při přípravě vašich investičních plánů a záměrů

·   Co všechno lze z územního plánu vyčíst
(ochranná pásma, záplavová území, koeficienty zástavby apod.)

·   Možnosti provádění změn a úprav na základě vašich požadavků
(vysvětlení postupu při podávání žádostí)

·   Zahájení pořizování nového územního plánu a možnosti
zapojení se veřejnosti do procesu pořizování

Přednáška se koná dne 29. ř í jna od 17,00 hodin
ve velkém sále čakovického zámku Cukrovarská 1 .

P O Z V Á N K A
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• Vydání rybářského lístku
• Ověřování podpisů a listin

 Odbor životního prostředí a majetkopráv-
ní – pracoviště nám. 25. března č. 121

• Povolování kácení dřevin
• Ochrana ovzduší
• Nakládání s opady
• Ochrana zvířat

 Odbor bytového hospodářství a správa 
budov – pracoviště nám. 25. března
č. 121

• Správa budov a bytů

 Finanční odbor – nám. 25. března č. 121
• Evidence psů a poplatky

 Technická správa – nám. 25. března
č. 121

• Zábory veřejného prostranství
• Výkopová povolení
Z předchozího přehledu agend úřadů je 
zřejmé, že změnou správních obvodů se pro 
občana naší městské části mnoho nezměnilo. 
Co se doposud dalo zajistit v Čakovicích, 

zůstane v Čakovicích, co bylo nutné vyřídit 
na úřadě ve Kbelích, bude se od 1. listopadu 
vyřizovat na úřadě Prahy 18 v Letňanech. 
V tomto případě je pak výhodou lepší do-
pravní spojení.

Adresy a kontakty:
Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639
199 00 Praha 9 – Letňany
ústředna 284 028 111
e-mail letnany@letnany.cz

Úřad městské části Praha - Čakovice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice
Detašovaná pracoviště
Cukrovarská 52
ústředna 283 061 419
mestska.cast@cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová,
tajemnice ÚMČ Praha - Čakovice

Změna správního úřadu pro výkon státní správy - dokončení ze str. 1

Světluška je dlouhodobý stěžejní 
projekt Nadačního fondu Českého 
rozhlasu, založený na solidaritě a dobré 
vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevi-
domým trochu světla. 

Světluška pomáhá dětem a dospě-
lým s těžkým zrakovým postižením. Je 
oporou pro ty, které nelehký životní 
osud postavil před každodenní výzvu: 
znovu a znovu se učit životu ve tmě - 
bez pomoci jednoho z nejdůležitějších 
lidských smyslů. 

Pomoci nevidomým se rozhodli 
i studenti Gymnázia Čakovice ze třídy 
3. SA.

Ve středu 19. září se 17 studentů 
a studentek gymnázia vydalo na ces-
tu k vašim srdcím. S pokladničkami 
v rukou, oblečeni do triček a kostýmů 
Světlušek chodili po ulicích a školách, 
otevírali dveře kanceláří a firem, oslovo-
vali lidi na autobusových zastávkách. 

Od 7 hodin ráno do 16 hodin odpo-
ledne vás žádali o pomoc pro nevidomé. 
Pak přicházeli zpět do školy s rozzářený-
mi tvářemi a s vědomím, že jejich pomoc 
má smysl.

Celkem vybrali a na konto Světlušek 
99999 99999 / 0100 zaslali nádhernou 
částku: 39 340 Kč

Děkuji vám všem, kteří jste přispěli 
jakkoli vysokou částkou. Díky vám 
čakovičtí gymnazisté uvěřili, že ochoty 
a vůle pomoci druhým je mezi lidmi 
stále dost.  

PhDr. Daniela Hochmanová
ředitelka gymnázia

Tělocvičná jednota SOKOL Čakovice
srdečně zve

na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD S HUDBOU

26. října v 18,00 hodin
Sraz na náměstí Jiřího Berana

v 17,45 hod.

PŘIJĎTE SI S NÁMI PŘIPOMENOUT 
VZNIK SAMOSTATNÉHO

ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
S HUDBOU

 7. 11. papíroví šnečci 14. 11. vystřihujeme a lepíme
 21. 11. navlékáme korálky 28. 11. čertíci z papíru

Na 29. listopadu od 20 hodin (místo konání bude upřesněno na plakátech) chystá-
me již tradiční zdobení adventních věnců. Přijďte si vyrobit adventní věnec a popovídat 
si při dobré kávě, čaji a domácích dobrotách.

A co již na podzim proběhlo? První víkend v říjnu děti s rodiči vyrazily vlakem 
na putování za Skřítkem Podzimníčkem do okolí Mníšku pod Brdy. Naše cesta vedla 
do areálu Skalka a na děti čekaly úkoly, které jim skřítek připravil. Za každý splněný 
úkol dostaly dřevěný korálek a na konci našly i schovaný poklad.

Další informace a fotografie z našich akcí můžete najít na stránkách
www.klubmaminek.unas.cz nebo na telefonních číslech 737444367 a 606218743.

Mateřské centrum Cirkus na měsíc listopad připravilo:...

Tato fenka asi křížence německého ovčáka byla odchycena v Čakovicích
dne 1. 10. 2007 a odvezena do psího útulku v Praze – Trója. 

evidenční číslo:  2117/2007
plemeno:  kříženec německého ovčáka
popis:  fena, 8 měsíců
srst:  černá se znaky, kratší
velikost:  větší
nalezen:  1. 10. 2007, 08:15 Praha 9 - Čakovice
charakteristika:  Na krku měla hnědý kožený obojek. V léčení.
k odebrání:  V Zámcích 56, Praha 8, telefon: 283 011 711, 233 554 242
FOTO NALEZENÝCH PSU: http://www.datak.cz/SSMPpes/
WEB. STRÁNKA PSÍHO ÚTULKU: www.upozpraha.cz

ZTRATIL SE VÁM PES?

19. září – den, kdy v Čakovicích
svítily SVĚTLUŠKY
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V nových obytných souborech na 
území městské části vznikají nejen nové 
domy, ale i související systémy komunikací 
- ulice, pro které je nutné vybrat vhodné 
názvy. Rada městské části proto vyzvala 
26. dubna tohoto roku (nejen) budoucí 
obyvatele z nových obytných souborů, aby 
svým návrhem přispěli k výběru názvů 
nových ulic v Čakovicích, Miškovicích 
a Třeboradicích. Uzávěrka pro došlé 
názvy byla stanovena na 23. 5. a na úřad 
městské části bylo v této lhůtě doručeno 
mnoho zajímavých názvů, které se však 
až na jedinou výjimku týkaly především 
obytného souboru „U Zámeckého parku“ 
v Čakovicích. Návrhy přišly i od účastní-
ků diskuzního fóra budoucích obyvatelů 
zmíněného obytného souboru, jehož při-
spěvatelé navrhovali témata vztahující se 
např. k Járu Cimrmanovi, cukrovinkám, 
parkovým či hudebním tématům a bylo 
potěšujícím zjištěním, že i noví „obyvatelé“ 
měli zájem dodat pro konečný výběr své 
nápady. Zároveň bylo zajímavé sledovat, 
jak vidí dané území lidé, kteří doposud 
nemají užší vztah k městské části. Do 
prostoru, kteří my Čakovičtí vnímáme 
jako „tam dole“ pod parkem nebo „tam 
vzadu“ za cukrovarem, navrhovali oby-
vatelé umístit ulice s názvy např. Nad Zá-
meckým parkem, Nad Cukrovarem, Nad 
Zámkem. Tento rozdílný pohled na totéž 
naznačuje, kolik práce nás „staré i nové“ 
obyvatele Čakovic čeká v souvislosti s tím, 
aby se mezi novými obytnými soubory 
a starou zástavbou nevytvořily pomyslné 
bariéry a ploty.

Dále přišla řada návrhů od jednotliv-
ců, některé homogenní, jiné různorodé, 
bez vazby ke konkrétnímu tématu. Rada 
městské části pečlivě zvážila všechny 
návrhy a po těžkém výběru se nako-
nec rozhodla zaslat pro obytný soubor
„U Zámeckého parku“ na Magistrát
hl. m. Prahy návrh pí Ivany Heřmánkové, 
ředitelky Základní umělecké školy Marie 
Podvalové a předsedkyně kulturní komise 
rady městské části.

Návrh, který byl s drobnou obměnou 
schválen též Radou hlavního města Prahy, 
je na téma „významní čeští operní pěvci“ 
a určil novým ulicím v obytném souboru 
„U Zámeckého parku“ následující názvy 
„Marie Podvalové“ (jako výraz pocty 
slavné čakovické rodačce), Marty Krásové, 
Hakenova a Blachutova.

Závěrem mi dovolte jménem celé 
rady městské části poděkovat všem, kteří 
svými příspěvky pomohli vytvořit soubor 
nápadů, ze kterých bylo možné vybrat 
konečný návrh městské části. Jistě z něj 
bude možné vycházet i při pojmenovávání 
dalších nových ulic v Čakovicích, Miškovi-
cích a Třeboradicích.

Ing. Jiří Vintiška, zástupce starostky

Názvy
nových ulic Je po prázdninách, jsme odpočatí a poma-

lu nám začíná v našem Klubu seniorů spousta 
zajímavých akcí, vycházek a tématických 

přednášek. Jednou z netradičních přednášek, 
která se uskutečnila dne 9. října ve velkém sále 
čakovického zámku, byla „Sklářská beseda“ se 
sklofoukačem nad kahanem. 

Vyučený technický sklofoukač Michal 
Zahradník, představitel jednoho z nejstarších 
sklářských rodů v Čechách, nám představil 
své umění. S některými svými výrobky je 
zapsán i v českém vydání Guinessovy knihy 
rekordů (Let skleněného letadla, skleněný 
parní stroj). 

Během dvouhodinové přednášky jsme se 
seznámili s historií a složením skla, dozvěděli 
jsme se, jaké má sklo vlastnosti, o pnutí ve skle 
a o jeho lepivosti. Celou besedu doprovázeli 

SKLOFOUKAČ V ČAKOVICÍCH
ukázky jako mačkání skla, foukání, střihání, 
jak vypadá skleněná nit, papír a pružina…Kdo 
měl zájem, mohl si na vlastní kůži vyzkoušet, že 

vyfouknout si sám kuličku ze skla není až tak 
jednoduché, jak se na první pohled zdá. 

Na samém závěru nám pan Zahradník 
vyfoukl maskota pro náš Klub – krásné vždy 
smějící se Slunce. 

Beseda byla pro nás všechny moc zajímavá 
a poučná, a proto doufám, že si to ještě někdy 
v budoucnu zopakujeme. 

Soroková Jindra,
Klub seniorů
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Je zřejmé, že prostého občana netrápí 
bezprostředně závažná hospodářská trestná 
činnost či různé formy organizovaného zloči-
nu, které způsobují značné škody. Především 
je to běžná pouliční kriminalita, která se 
dotýká každého z nás v konkrétním životě. 
A právě krádeže prosté mezi tyto formy kri-
minality patří. 

Jako příklad lze uvést nepříjemnou udá-
lost, která se přihodila šedesátileté ženě z de-
vátého pražského obvodu. Ta si před několika 
dny vyrazila na nákupy, aby doplnila domácí 
zásoby. Při horlivém nakupování, obtěžkána 
nákupní taškou a kabelkou, bedlivě vybírala 
zboží z regálů a kladla je do nákupního vozí-
ku. Po nějaké době si obě „osobní zavazadla“ 
odložila do vozíku, který měla stále při sobě, 
aby si tak uvolnila ruce pro snadnější mani-
pulaci se zbožím. Dle její věrohodné výpovědi 
na policejní služebně měla žena kabelku 
i tašku stále na očích. Nemohlo se proto nic 
překvapivého stát. Nakupování šlo rychleji 
a pohodlněji. A přeci. Podcenění dané situa-
ce a chvilkové nepozornosti nakupující paní 
využil kolemjdoucí nenechavec. Překvapená 
žena tak zůstala ve vteřině stát mezi regály 
obchodního střediska pouze s nákupem ulo-
ženým ve vozíku. Obě osobní zavazadla byla 
pryč, včetně peněženky s hotovostí 9500,- Kč, 
osobních dokladů a dalších osobních věcí. 
Z pohodlného nákupu se tak díky její lehko-
vážnosti stala traumatizující událost.

KRÁDEŽE PROSTÉ...
Na policejní služebně pak policisté musí 

opakovaně vysvětlovat poškozeným příčiny, 
proč právě oni se stali oběťmi tohoto druhu 
trestné činnosti. 

Jak tedy předcházet takové roli? Zejména 
je nutné si uvědomit, že zde platí staré české 
přísloví „příležitost dělá zloděje“. Proto je 

důležité prvotně nepodceňovat danou situ-
aci a nevytvářet tak živnou půdu pro takové 
nenechavce.

Podstatou této kriminality je skutečnost, 
že zákazník se zaměří v inkriminovanou chvíli 
na vlastní směr nákupu a jeho viditelnost po-
tencionálního pachatele krádeže se v tu chvíli 
pohybuje pouze okolo 30 procent.

Přes stále se zlepšující elektronické 
prostředky prevence umístěné v daných 
provozovnách není jednoduché předvídat 
z chování nakupujících budoucího pachatele 
či jej dokonce odhalit.

I oznamování očitých svědků je spíše 
výjimkou. Mezi pozitivní faktory ochoty svěd-
čit  patří zejména větší hodnota odcizeného 
zboží a charakter oběti, kdy poškození nese 
konkrétní osoba a nikoliv majitel obchodu. 
Dále zde hraje roli místo činu, tedy přede-
vším při menším počtu přítomných. Veřejné 
informace podporující ochotu pomoci a ze-
vnějšek pachatele, především jde-li o draze 
se oblékajícího pachatele.

Z těchto ukazatelů je zřejmé, že ozná-
mení očitého svědectví a případné zadržení 
pachatele ještě na místě činu bývá ve velkých 
hypermarketech, a především pak v době vel-
kých nákupů, skutečně ojedinělé. Proto se tato 
trestná činnost stává pro mnohé „spoluobča-
ny“ skutečně velmi vhodným prostředkem 
a zdrojem snadného příjmu.

Blíží se vánoční nákupní horečky. Apeluji 
proto na všechny, kteří chtějí prožít tyto svátky 
jako skutečné chvíle pohody, lásky a rodin-
ného štěstí, dodržujte zásady bezpečného 
chování. Nevytvářejte svojí lehkovážností 
„vhodnou“ situaci pro zmíněné nenechav-
ce, a nevystavujte se tak zbytečně roli oběti 
krádeží.
Policie ČR, OŘ Praha III., nprap. Bibiana Fuchsová
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Vážení rodiče,
po každoročně obtížném a namáhavém 

rozjezdu nového školního roku to vypadá, že 
vše už zase běží ve vyjetých kolejích. Nicméně 
v případě naší školy se o nějakých poklidných 
kolejích dá mluvit jen stěží.

Jistě jste si všimli, že nevzhledné klece, při-
pomínající spíš vězeňské cely, nahradily šatní 
skříňky. Také z vnějšku připomíná škola spíše 
staveniště než příjemný stánek pro výchovu 
vašich dětí. Roste nám totiž tolik očekávaná 
sportovní hala a část budovy bude rozšířena 
o třetí patro. Tyto změny jsou naprosto ne-
zbytné pro další rozvoj školy a zvýšení kvality 
naší práce pro vás a vaše děti. Proto buďme 
všichni trpěliví a berme tuto situaci jako nut-
nou investici do budoucna, kde nás čeká nové 
sportoviště, jazyková a počítačová učebna, či 
výtvarný ateliér.

Kromě těchto viditelných změn jste již 
jistě zaregistrovali, že v našem školství dochází 
k jakési reformě. Zejména v současné době je 
reforma jedním z nejzmiňovanějších slov ve 
všech nebulvárních médiích. Valí se na nás 
ze všech stran. Mluví se o reformě veřejných 
financí, zdravotnictví, důchodové a také škol-
ské reformě. Člověk by řekl, že se snad jedná 
o nějakou novou módu. Kdo nemluví o refor-
mě, nebo alespoň nepředstírá, že se o reformy 
zajímá, ten není prostě „in“. 

Tak si říkám, jak bych na to jako rodič 
reagoval. Pořídil bych si Rámcový vzdělávací 
program (RVP) a studoval, o co vlastně v této 
reformě jde. Také bych jistě nastudoval Školní 
vzdělávací program (ŠVP) školy, kam chodí mé 

Školní rok plný změn
ratolesti (mimochodem ty nejméně rozsáhlé do-
kumenty mají asi 450 stran), a jako zodpovědný 
rodič bych těchto ŠVP přečetl co nejvíc, abych 
svému dítěti mohl vybrat školu, která zajišťuje 
nejkvalitnější vzdělání. 

No nevím, jestli budu někdy zodpovědný 
rodič, ale jsem přesvědčen, že řada z vás slyšela 
pojmy RVP a ŠVP možná poprvé v životě. Na vás 
totiž tvůrci a propagátoři reformy tak nějak zapo-
mněli. Nedošlo jim, že se vzrůstající kampaní se 
najednou bude celá řada rodičů ptát, kam vlastně 
svoje děti po prázdninách posílá. Bude to vůbec 
ta samá škola jako před dvěma měsíci? 

Na tomto místě bych ty z vás, kteří jste si tyto 
a jim podobné otázky na začátku školního roku 
kladli, chtěl uklidnit. A dovolte mi na některé 
z nich co nejstručněji odpovědět.

Vizí reformy je, že se vaše děti již nebudou 
biflovat nazpaměť neskutečné množství encyklo-
pedických dat a doslovně je interpretovat zpátky 
učitelkám a učitelům. Děti by měly místo biflování 
rozvíjet takzvané klíčové kompetence (další stě-
žejní pojem). Klíčové kompetence jsou v podstatě 
souhrnem schopností a dovedností, které vaše 
děti budou potřebovat v dalším životě.Učitel 
by tedy neměl hodnotit to, kolik zná vaše dítě 
hlavních měst, ale třeba jestli dokáže společně se 
svými spolužáky naplánovat a realizovat naučnou 
stezku v Čakovicích a okolí. Berte to pouze jako 
modelový příklad, na kterém byste si změny 
mohli představit.

Součástí reformy je také to, že každá škola se 
sama rozhoduje, jak bude klíčové kompetence 
rozvíjet. Po dobu zhruba dvou let řada učitelů 

kromě své práce vytvářela ŠVP své školy. Podle 
těchto ŠVP se od začátku letošního školního 
roku učí všichni žáci 1. a 6. tříd. Reforma se tedy 
týká zatím jen našich prvňáčků a šesťáků. Ostat-
ní se učí dle dosavadních školních osnov. 

Aby ŠVP měly alespoň nějaký společný 
koncept, vydalo ministerstvo již zmiňovaný 
RVP. RVP je jakýmsi hlídačem toho, aby se 
ŠVP nestaly chaotickými nepoužitelnými do-
kumenty. Každý ŠVP musí tedy obsahovat to, 
co je dáno v RVP. Přičemž škole zůstává docela 
velký prostor pro uspořádání výuky dle svých 
představ. 

RVP bez problému najdete na internetu, 
nebo je k dispozici v mé kanceláři, odkud vám 
ho rád zapůjčím. ŠVP naší školy „Perspektiva 
pro život“ bude co nejdříve umístěn na našich 
webových stránkách www.zscakovice.cz a je 
k nahlédnutí opět u mne.

Na závěr bych chtěl říct, že hlavní myšlen-
ky reformy jsou určitě správné a pro školství 
přínosné. V době, kdy nároky na vaše děti 
jsou rok od roku větší a kdy je stále obtížnější 
hledat uplatnění na trhu práce, považuji za 
zcela nezbytné se touto cestou ve vzdělávání 
vydat. Pokud bude z vaší strany zájem dozvědět 
se o reformě a změnách ve výuce na naší škole 
více, nabízím vám touto cestou spolupráci, která 
by vedla k vaší co nejširší informovanosti.

Přeji vám hodně sil a pevných nervů do 
této reformní doby.

Martin Střelec,
zástupce ředitele
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Pomalu se nám blíží zima, a tak jsme uzavřeli dne 11. 10. svou poslední vycházkou do Chotkových a Letenských sadů letošní kom-
plex vlastivědných vycházek s průvodcem. Vyšli jsme pod Letohrádkem královny Anny k pomníku J. Zeyera, následně jsme se zastavili 
u Kramářovy vily. Paní Sokolová nám přiblížila interiér alespoň na obrázcích. Celá procházka pokračovala k Metronomu v Letenských 
sadech, kde všechno v tomto podzimním období hraje všemi barvami. Vycházku jsme zakončili při krásném slunném počasí ještě krás-
nější vyhlídkou na starou Prahu. 

Soroková Jindra, Klub seniorů

Vycházky s Klubem seniorů

pořádá první koncerty
pro veřejnost ve školním roce 2007/2008:

21. listopadu v 18:00 hodin
KONCERT ŽÁKŮ

Základní umělecká škola
Marie Podvalové

28. listopadu v 18:00 hodin

KONCERT z CYKLU
„Pedagogové ZUŠ a jejich hosté“

(zpěv, flétna, trubka, violoncello, klavír)

Nabízíme: pracovní poměr na dobu neurčitou, plný úvazek, dobré mzdové podmínky.
Doškolení obsluhy cisterny i silonosiče zajistíme. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
Stručný profesní životopis zasílejte na e-mail: podojilova@jech-lestina.cz, příp. nás kontaktujte na tel.  čísle : 724 84 84 84

Dopravní spediční společnost s dlouholetou 
tradicí na českém trhu přijme do PP

ŘIDIČE sk. C na cisternu a silonosič pro pracoviště Čakovice

Požadujeme: samostatnost, zodpovědnost, bezúhonnost, profesní 
průkaz, lékařskou prohlídku, praxi min. 1 rok v řízení.
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc listopad

7. 11. (středa)  od 14,00 hod. Michal Dlouhý „Povídání o četnických humoreskách“
   (Duchovní otec a odborný poradce televizního seriálu Četnické humoresky a autor 7 knih 
   povídá o četnících a jimi řešených kriminálních případech, o životě v kasárnách, o natáčení
   seriálu i o skutečných osudech četníků – při besedě bude možno zakoupit knihy s podpisem
   autora.)

14. 11.  (středa)  od 14,00 hod. Eva Sokolová „Život a dílo Bedřicha Smetany“
   (Seznamte se s hudebním skladatelem, který se proslavil svými operami
   Prodaná nevěsta a Libuše.)

21. 11. (středa)  od 14,00 hod. RNDr. Pavel Mrázek „Orientální koberce“
   (Dozvíte se, že koberec je v zemích Blízkého východu nejen kusem nábytku, ložem, obrazem
   a mešitou, ale zkrátka i ostrovem klidu, odpočinku a pohody.)

28. 11. (středa)  od 14,00 hod. Zuzana Ondomišiová „Současné proměny Tibetu“

22. 10. od 17.30 hod. Prevence viróz

5. 11. od 17.30 hod. Kašel a jeho léčba

19. 11. od 17.30 hod. Rýma, její podoby a ochrana proti ní

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

Cyklus tématických přednášek a kurzů v Čakovickém zámečku
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