
I N F O R M A Č N Í  Z P R A V O D A J  P R O  O B Č A N Y  Č A K O V I C ,  M I Š K O V I C  A  T Ř E B O R A D I C

VYDÁVÁ MČ PRAHA – ČAKOVICE LISTOPAD 2010 ZDARMA 

U NÁS V ČAKOVICÍCHU NÁS V ČAKOVICÍCH

Co se dělo na zastupitelstvu? Pejskaři mají své povinnosti
Podrobnosti se dozvíte na straně 7Čtěte na straně 3

Povolební jednání přinesla překvapivou změnuPovolební jednání přinesla překvapivou změnu
Vážení spoluobčané, letošní volby 

přinesly řadu změn. Dovolte nám, aby-
chom vás s nimi ve stručnosti seznámili. 
Po volbách do zastupitelstva městské části 
Praha – Čakovice se naplno rozběhla povo-
lební jednání o sestavení budoucí koalice, 
o novém starostovi či starostce a o tom, 
kam bude směřovat radnice v nastávajícím 
volebním období. Vyjednávání se coby 
uskupení s nejvyšším počtem mandátů 
ujalo Sdružení nezávislých kandidátů Ča-
kovice, Miškovice, Třeboradice (SNK ČMT). 
Jím nastavené podmínky však nakonec 
potencionální koaliční partneři odmítli, a tak 
nedlouho před ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva městské části začala nová jednání, 

z nichž vzešla současná, takzvaně duhová 
koalice. Tu tvoří zvolení kandidáti za ODS, 
ČSSD, Věci veřejné, TOP 09, část SNK 
ČMT a kandidátka za Sdružení nezávislých 
kandidátů Rozum s Slušnost (SNK RaS). 
Opozici nyní tvoří pět zastupitelů kandidu-
jících za SNK ČMT.

Vzniklá koalice se dohodla na složení 
sedmičlenné rady městské části, stejně jako 
na obsazení funkcí starosty a místostarostů. 
Oproti předcházejícímu volebnímu období 
má nyní městská část Praha – Čakovice tři 
zástupce starosty. Tento krok je logickým 
vyústěním narůstajícího počtu obyvatel 
městské části, jejichž počet již překročil 
hranici 10 tisíc trvale hlášených obyvatel.

V říjnovém čísle zpravodaje vyšel se-
znam vámi zvolených kandidátů do zastu-
pitelstva městské části Praha – Čakovice. 
Porovnáte-li jej se současným složením za-
stupitelstva, zjistíte, že tři zvolení kandidáti 
v současném zastupitelstvu chybí. Vysvět-
lení je jednoduché. Tito tři se svých man-
dátů vzdali, proto na jejich místa postoupili 
v pořadí první náhradníci dané strany. 

Rada bude usilovně pracovat, aby napl-
nila vaše představy o dobrém vedení naší 
městké části, a bude usilovat o to, aby život 
v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích 
byl pro všechny občany co nejpříjemnější.

Rada MČ Praha – Čakovice

Noví zástupci městské části Praha - ČakoviceNoví zástupci městské části Praha - Čakovice
Sedmičlenná radaSedmičlenná rada
starosta Ing. Alexander Lochman (VV)
1. zástupce starosty Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)
2. zástupce starosty Ing. Jiří Vintiška (ODS)
3. zástupce starosty Mgr. Jana Kopecká (ODS) 
člen rady Ing. Michal Motyčka DiS (TOP 09)
člen rady Ilona Bervicová (SNK ČMT)
člen rady Ing. Richard Švarc (ODS)

Další členové zastupitelstva Další členové zastupitelstva 
(řazeno abecedně)(řazeno abecedně)
Mgr. Kateřina Arnotová (SNK ČMT)
MUDr. Karel Černý (SNK ČMT)
Ivana Heřmánková (SNK RaS)
Miroslav Hrubý (ČSSD)
Ing. Jaroslav Jelínek (ČSSD)
Tomáš Kopecký (ODS)
Jana Kosová (ODS)
Mgr. Kubcová Lenka, Ph.D. (SNK ČMT)
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (SNK ČMT)
Jaroslav Pokorný (VV)
Ing. David Rezek (SNK ČMT)
Mgr. Jiří Slavík (SNK ČMT)
Ing. Radek Štefanič (SNK ČMT)
Ing. Dita Švarcová (ODS)

Mandátu se vzdaliMandátu se vzdali
- za ČSSD pan František Kazda, nastoupila náhradnice Bc. Blanka Klimešová
-  za VV pan Pavel Kott, nastoupil náhradník Ing. Alexander Lochman
-  za ODS paní Alena Samková, nastoupila náhradnice Ing. Dita Švarcová

Vzhledem k datu konání ustavujícího zasedá-
ní zastupitelstva městské části nebylo možné zís-
kat včas další informace a vyjádření jednotlivých 
zastupitelů k jejich budoucí práci v zastupitelstvu 
a k jejich představám, čeho chtějí v tomto voleb-
ním období dosáhnout.

Do příštího čísla připravujeme na toto téma 
podrobnější materiál.

Nové tváře čakovického zastupitelstva - 1. zástupkyně starosty Blanka Klimešová, zastupitel 
Jaroslav Pokorný a nový starosta Alexander Lochman.
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

KRÁTCE

Chybějí vám v čakovickém 
zpravodaji nějaké informace? 

Pořádáte zajímavou akci, 
soutěž nebo turnaj? 

Dejte nám o tom včas vědět!
Náměty posílejte na adresu

s.vlckova@centrum.cz

Chcete inzerovat?
Kontaktujte nás na adrese 

mathesova.mc@cakovice.cz

Čakovická knihovna nabízí Čakovická knihovna nabízí 
čtenářům moderní službyčtenářům moderní služby

Rada MČ, které skončila funkce zvolením rady nové na usta-
vujícím zasedání dne 11. listopadu, se sešla na posledním, 
105. zasedání dne 25. října. Na něm projednala celkem 9 bodů 
a přijala usnesení č. USN RM 469/2010 až USN RM 477/2010. 
Projednávané body jednání:
- nájemní smlouva na byt v DPS, Tryskovická 9 – Třeboradice
- přechod nájmu bytu v Otavské ul.– Čakovice 
- přidělení bytu v Myjavské 626 – Čakovice
- žádost o pronájem pozemku parc. č. 330/41 v k. ú. Miškovice 

na zemědělskou činnost
- návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o cenové mapě 

stavebních pozemků
- žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa 
- záměr přístavby rodinného domu v k. ú. Čakovice
- záměr přístavby rodinného domu v k. ú. Miškovice
- žádost o souhlas s vybudováním sjezdu z pozemku na ul. 

Polabskou v k. ú. Miškovice

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k na-
hlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách www.
cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Na slavnostní vítání nových občánků již městská část nebude 
sama posílat pozvánky. Pokud však mají rodiče zájem, aby jejich 
miminko bylo také slavnostně přivítáno do života, přihlásí se osob-
ně na občanskosprávním odboru a vyplní žádost o přivítání svých 
ratolestí. Podmínkou pro účast na uvedené akci je trvalý pobyt 
matky, a tudíž i miminka v době jeho narození na území Čakovic, 
Miškovic nebo Třeboradic. Při slavnostním vítání občánků jsou děti 
s rodiči vyfotografovány a rodiče obdrží pro miminko malý dárek 
na památku.

Martina Fialová, vedoucí občanskosprávního odboru

Rodiče malých čakovických Rodiče malých čakovických 
občánků se musí ozvat samiobčánků se musí ozvat sami

Ulice Cukrovarská opět zprovozněnaUlice Cukrovarská opět zprovozněna
Výstavba kanalizace a následná rekonstrukce vozovky na ulici 

Cukrovarská v úseku od křižovatky s ulicí Oderskou a Vojáčkovou 
po křižovatku s ulicí Ostravickou byla v plánovaném termínu ukon-
čena. Ulice je průjezdná v obou směrech a hlavní čakovická tepna 
tak začala opět proudit ke spokojenosti obyvatel přilehlých domů 
i návštěvníků této části Čakovic.

Venkovské trhy skončilyVenkovské trhy skončily
Venkovské trhy již skončily ve středu 10. listopadu. Jelikož 

se tyto trhy staly velice oblíbenými nejen u občanů, ale i u prodejců, 
budou s příchodem jara pokračovat. 

Děti a senioři mohou prokázat svůj věk opencardDěti a senioři mohou prokázat svůj věk opencard
 Děti ve věku 10 až 15 let a Senioři 60 až 70 let si mohou nahrát 

na opencard aplikaci k prokazování věku při používání jednotlivých 
jízdenek za poloviční cenu. Průkazku zdarma a automaticky nahrají 
validátory v metru.

Od 20. října byla v čakovické knihovně spuštěna služba ON-
-LINE katalog, která umožňuje přes internet prohlížet knihovní 
fond. V katalogu můžete vyhledávat knihy a časopisy, zjišťovat,  
zda jsou momentálně k dispozici, případně si je rezervovat. 
Také můžete nahlížet do svého čtenářského konta a sami si 
prodlužovat výpůjčky. 

Do ON-LINE katalogu se dostanete přes webové stránky 
knihovny knihovna.cakovice.cz (bez www). Přístup na vaše čte-
nářské konto je umožněn zadáním čísla čtenářského průkazu 
a PINu (prvních 6 čísel rodného čísla).

Zájem o členství v knihovně neustále stoupá. Svědčí o tom 
následující čísla. Zatímco v loňském roce zde registrovali 280 
čtenářů, letos se už tento počet vyšplhal na 335. Podle čakovické 
knihovnice Květy Křížkové se v polovině listopadu vyšplhal počet 
návštěv čtenářů téměř ke třem tisícům a bylo vypůjčeno skoro 
3,5 tisíce knih. Samotný knižní fond čítá skoro 8 tisíc knih včetně 
vybraných periodik. (šv)

Foto Šárka Vlčková
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Zastupitelé slíbili, že budou dbát o rozkvět ČakovicZastupitelé slíbili, že budou dbát o rozkvět Čakovic
K napínavé detektivce z pera Agathy 

Christie by se s trochou nadsázky dalo 
přirovnat povolební vyjednávání o koaliční 
dohodě. Skoro až do poslední chvíle neby-
lo totiž jasné, které strany a sdružení koalici 
utvoří. Ti, kteří nesledují nebo nemohou 
sledovat internetové diskuze a oficiální 
stránky www.cakovice.cz, se vlastně vý-

sledek mohli dozvědět až na ustavujícím 
veřejném zasedání zastupitelstva, které 
se konalo 11. listopadu. To se tentokrát 
nekonalo tradičně ve velkém sále zámku, 
ale v prostorném sále čakovického učiliště 
a střední odborné školy. A ještě že tak. 
Zájem veřejnosti byl opravdu veliký. Zase-
dání zahájila odstupující starostka Alena 
Samková (ODS), aby vzápětí mohla předat 

slovo a vedení zasedání nejstaršímu pří-
tomnému zvolenému kandidátovi do za-
stupitelstva městské části. Tím byl Jaroslav 
Jelínek (ČSSD). Po úvodních formalitách 
to byl právě on, který přijímal zastupitelský 
slib od svých kolegů, že v příštích čtyřech 
letech budou hájit zájmy občanů a obyvatel 
městské části Praha – Čakovice. Přede-
psaný slib složilo všech 20 přítomných 
zastupitelů. Posledním kandidátem, který 
bude skládat slib zastupitele až na příštím 
zasedání, bude Miroslav Hrubý, který svou 
nepřítomnost na tomto ustavujícím zasedá-
ní řádně omluvil.

Po slibu zastupitelů měla následovat 
volba starosty, jeho zástupců, členů rady 
a předsedů dvou výborů. O slovo však 
ještě před veřejnou volbou požádal zastu-
pitel za Sdružení nezávislých kandidátů 
Čakovice, Miškovice, Třeboradice (SNK 
ČMT) Jiří Slavík s vyjádřením, že SNK ČMT 
nedokázala po volbách vystupovat jednot-
ně, a proto pět zastupitelů za toto sdružení 
přechází do opozice. O tom se nakonec 
mohli přesvědčit i přítomní občané. S na-
vrhovanými kandidáty na starostu, mís-
tostarosty, radní a předsedy kontrolního 
a finančního výboru opozice ani v jednom 
případě nesouhlasila nebo se minimálně 
zdržela hlasování. Jejích pět hlasů přesto 
nezabránilo ve zvolení Alexandra Lochma-
na (VV) novým starostou městské části Pra-
ha – Čakovice, Blanky Klimešové (ČSSD) 
první zástupkyní starosty, Jiřího Vintišky 
(ODS) druhým zástupcem starosty a Jany 
Kopecké (ODS) třetí zástupkyní starosty. 
Novinkou oproti předešlému volebnímu 
období je, že první zástupkyně starosty 
bude takzvaně uvolněná, což laicky řečeno 
znamená, že tuto funkci bude vykonávat 
místo svého zaměstnání. Další dva zástupci 
starosty budou neuvolnění. Kromě staros-
ty a jeho zástupců byli do rady městské 

části ještě zvoleni Michal Motyčka (TOP 
09), Ilona Bervicová (SNK ČMT) a Richard 
Švarc (ODS). Následně byl předsedou 
kontrolního výboru většinou hlasů zvolen 
Jaroslav Jelínek a předsedkyní finančního 
výboru Dita Švarcová.

V samotném závěru ustavujícího zase-
dání čakovického zastupitelstva si vzala 
slovo zastupitelka Ivana Heřmánková 
zvolená za Sdružení nezávislých kandi-
dátů Rozum a Slušnost (SNK RaS), která 
veřejně poděkovala v tu chvíli již bývalé 
starostce Aleně Samkové za práci, kterou 
pro městskou část za léta svého působení 
v čele radnice odvedla. (šv)

Zasedání zastupitelstva zajímalo skutečně všechny generace.

Jaroslav Jelínek předsedal první polovině 
zasedání.

Noví zastupitelé museli složit slib do rukou nej-
staršího člena zastupitelstva.

Stanoviska zastupitelů mohla veřejnost jedno-
značně určit podle barvy hlasovacích lístků.

V zastupitelstvu je převaha nových tváří.
Autorkou všech fotografií ze zasedání zasttupitelstva je Šárka Vlčková
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Milí hudební příznivci, ačkoliv se denně 
potýkáme s problémy a starostmi, které 
nám přináší události dějící se kolem nás, 
je tady naštěstí stále dost těch, kteří proti 
neduhům doby bojují silou z nejsilnějších. 
Dokáží se zastavit, zatnout se a zabrat, aby 
mohli rozdávat radost, štěstí, krásu i dojetí, 
a to třeba úplně cizím lidem. Když se jim 
to podaří, jsou oni sami šťastní, dojatí a... 
krásní – členové komorního smíšeného 
sboru Gaudium Cantorum. Zrovna nedáv-
no rozzářili kostel Sv. Kateřiny na Novém 
Městě v Praze, kde se konal tradiční kon-
cert k Památce zesnulých. A nebo se se ctí 
vyrovnali s krásným úkolem – s náročným 
nastudováním Sefardských písní sou-
dobého autora J. Ryanta-Dřízhala, které 
v premiéře zazněly na hudebním festivalu 
Žižkovský nekonvenční podzim. Nový, 
neotřelý, krásný zážitek.

Přijměte pozvání na adventní a vánoční 
koncerty, kam Gaudium Cantorum pozvalo 
krásné hosty. I vy jste srdečně zváni.

Štěpánka Heřmánková 
a Gaudium Cantorum

4. prosince v 18.00 hodin  Adventní koncert v chrámu Sv. Mikuláše na Malé Straně

9. prosince v 19.00 hodin Adventní koncert v koncertní síni Atrium na Žižkově

26. prosince v 15.00 hodin Vánoční koncert v kostele Sv. Remigia v Čakovicích 
s hosty Alfredem Strejčkem, Václavem Slivanským 
a Miroslavem Laštovkou

Gaudium Cantorun navodí sváteční atmosféruGaudium Cantorun navodí sváteční atmosféru

S Leonardem da Vinci se studenti vydali do světaS Leonardem da Vinci se studenti vydali do světa
Žáci SOŠ a SOU, Praha – Čakovice již 

po několikáté díky programu EU Leonardo 
da Vinci odcestovali i letos spolu s peda-
gogickým doprovodem na ostrov Kypr, kde 
po dobu pěti týdnů získávali pracovní zku-
šenosti při práci v nejlepších kyperských le-
toviscích. Přinášíme vám několik postřehů 
z této pracovní stáže prostřednictvím dvou 
jejich účastníků:

V poledne 23. června jsme přiletěli 
na letiště do Larnaky a hned jsme byli 
rozděleni do dvou měst - Ayia Napa 
a Protaras. 

Druhý den to vše začalo. Pohovory, roz-
dělení a ukázky našich pracovišť. Po této 
exkurzi jsme začali pracovat. Chvíli trvalo, 
než jsme si zvykli na místní poměry, ale 
po několika dnech jsme se rozkoukali a šlo 
to jako po másle. V Ayia Napě jsme pracovali v hotelu 

Aktea Beach Village, což bylo středisko 
s malými apartmány hned vedle pláže. 
Někteří z nás pracovali jako číšníci a jiní 
jako kuchaři. Většina číšníků dělala snída-
ně a večeře, jiní pracovali na baru. Servis 
probíhal formou jednoduché obsluhy. Uby-
továni jsme byli v hotelu Christabel, který 
nám poskytoval příjemné zázemí pro chvíle 
relaxace a odpočinku po pracovní době. 

Ve volných chvílích jsme se nejraději 
slunili na pláži Aktea Sunny Beach, která 
se pyšnila krásným čistým mořem a pře-
krásnými místy pro opalování. 

V Protarasu jsme pracovali v hotelu 
Anastassia nebo Tsokkos Gardens, ve vel-
kém hotelovém komplexu na okraji města. 
Pracovali jsme v restauraci jako číšníci, 
prováděli jednoduchou obsluhu při servisu 
snídaní a večeří. Nejvíce byla mezi námi 
oblíbena práce na hotelovém baru, kde 
jsme roznášeli nápoje a vypomáhali přímo 
za barem s příjmem objednávek.

 Byli jsme ubytováni v hotelu Tsokkos 
Gardens a Anastassia ve dvoulůžkových 
pokojích. Ve volném čase jsme chodili 
k moři nebo nakupovat. Byli jsme na ex-
kurzi v hlavním městě Nikosia. V Nikosii je 
hranice, která dělí Kypr na tureckou a řec-
kou stranu. Je hlídaná vojáky a policií. 

Myslíme si, že Kypr nám dal nové zku-
šenosti do života, a to jak v oblasti profesní, 
tak osobní. Naučili jsme se pohybovat v ci-
zím prostředí a komunikovat s lidmi v cizím 
jazyce a v podmínkách, kde panují jiné 
kulturní a společenské zvyky než doma. 
Našli jsme zde nové kamarády, se kterými 
jsme prožili mnoho zajímavých chvil při 
objevování krás ostrova Kypr.

Za tuto zkušenost chceme srdečně 
poděkovat SOŠ a SOU, Praha – Čakovice 
a zejména její ředitelce Mgr. Věře Nová-
kové, pod jejímž vedením byl vypracován 
úspěšný projekt v rámci programu mobility 
Leonardo Da Vinci. 

Valentin Pokorný a Anička Fousová
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již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 16/16 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků PODZIMNÍ AKCE

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

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

Při příležitosti oslav vzniku Československého státu položili tehdejší starostka Alena Samková a radní 
Rudolf Vecka jménem Zastupitelstva městské části Praha -  Čakovice 27. října  věnec k pomníku Jana 
Husa v sadech husitské revoluce.

Foto Simona Hradilová

Klub seniorů Klub seniorů 
praskal ve švechpraskal ve švech

Hlava na hlavě. Tak by se dala charak-
terizovat beseda s novinářkou a spisova-
telkou Jaroslavou Kopeckou, která se ko-
nala 11. listopadu. Čakovický klub seniorů 
skoro praskal ve švech, tak tak že stačily 
připravené židle. Název programu „Veselé 
historky o známých osobnostech“ sliboval 
spoustu legrace a byl hlavní protagonist-
kou naplněn doslova do puntíku. Jaroslava 
Kopecká vyprávěla hlavně hodně veselé 
historky z psaní knih o Jiřím Sovákovi, který 
s ní nejprve nechtěl vůbec spolupracovat. 
Nakonec spolu vydali čtyři knihy. Ve svém 
poutavém vyprávění se zmínila i o Jiřině 
Bohdalové a o poslední knížce pro Karla 
Gotta věnované mu k jeho 70. narozeni-
nám. Tu vydali společně pod názvem „Herr 
Gott...a že to uteklo“. Po skončení besedy 
následovala autogramiáda, kde autorka  
nabízela k prodeji své knihy. (šv)

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

Navštivte naši novou prodejnu 

skříní a kuchyní přímo v sídle 

fi rmy v Čakovicích a využijte 

aktuálních akčních nabídek.

Informace naleznete na 

www.indeco.cz

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

Pejskaři musí myslet také na své povinnostiPejskaři musí myslet také na své povinnosti
Být majitelem psa je nepochybně velká 

radost. Procházky s takovým kamarádem 
patří k oblíbené a především účinné terapii 
nejen pro tělo, ale i pro duši. Jenže na tako-
vých procházkách by po pejskařích a jejich 
kamarádech rozhodně neměly zůstávat 
stopy v podobě psích exkrementů.  Nejen 
na to ale majitelé psů často zapomínají.

Pejskaři mají sice právo užívat si radost 
ze svého psa, nesmějí tím ale obtěžovat 
ostatní spoluobčany. Jako vlastníci zvířete 
proto mají určité povinnosti, které mají 
chránit nejen ostatní Pražany, ale i je sa-
motné. Především má každý majitel psa 
povinnost svého kamaráda zaregistrovat, 
přihlásit na úřadu své městské části a opat-
řit čipem nebo tetováním. Toto opatření 
má svůj význam jak pro majitele psa, tak 
pro ostatní. V případě napadení psem lze 
snáze najít jeho majitele a zjistit o psovi 
potřebné údaje. To ale platí i v případě, 
že se někomu pes zaběhne. Pokud psa 
odchytí odchytová služba, jeho návrat 
k pánovi se stává otázkou chvilky.

Další z důležitých povinností majitelů 
psů je samozřejmě úklid exkrementů. 
Nelze argumentovat tím, že hromádka je 
na trávníku, kudy nikdo nechodí, nebo že je 

u kraje chodníku. Zajistit úklid hromádky 
je nedílnou součástí povinností pejskaře 
a její nedodržení může pro neukázněného 
majitele psa znamenat blokovou pokutu 
na místě do výše až 1000 Kč. 

„Obvykle se vše nejprve snažíme řešit 
domluvou. Mnoho majitelů si ale vůbec 
neuvědomuje, že kvůli své nepořádnosti 
mohou dostat pokutu i mnohem vyšší než 
je obvyklá tisícikoruna,“ vysvětluje Vlastimil 
Olič, ředitel obvodního ředitelství městské 
policie pro Prahu 9. Vyšší postih hrozí 
v případě oznámení přestupku na příslušný 
úřad, celý případ se pak může řešit v rámci 
správního řízení. 

Pejskař ale musí při svých procházkách 
myslet také na to, že musí svého čtyřnohé-
ho přítele dobře zvládat. V případě že jeho 
pes někoho napadne nebo způsobí něko-
mu škodu, jde zodpovědnost právě za ma-
jitelem. Kromě toho psi nesmějí na dětská 
hřiště a bez vodítka ani na veřejnou zeleň. 
Volný pohyb psů ve veřejné zeleni upra-
vuje vyhláška č. 6/2001 o ochraně veřejné 
zeleně, v jejíž příloze lze najít také seznam 
míst, která jsou označena jako veřejná 
zeleň. V případě Čakovic tak rozhodně 
nesmí psi volně pobíhat v Sadech vítězství 
a v sadech husitské revoluce. 

Jana Přikrylová
vedoucí Oddělení komunikace 

s veřejností Městská policie 
hlavního města Prahy

Foto zdroj internet
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Další zlepšení městské dopravy v ČakovicíchDalší zlepšení městské dopravy v Čakovicích
Díky dokončení stavebních úprav v ob-

lasti Zahradního Města nasadil dopravní 
podnik od začátku listopadu na páteřní 
autobusovou linku 195 kloubové autobusy 
místo standardních. Tím byla navýšena 
kapacita této linky zhruba o polovinu. 
Linka 195 jezdí ze Zahradního Města přes 
Malešice, Vysočany, Prosek a Letňany 
do Čakovic.

Tato linka vytváří spolu s linkami 177 
a 183 důležité tangenciální spojení mezi 
oblastmi Prahy 9 a 10 a pomáhá zkracovat 
cestu mezi okrajovými městskými částmi 
bez nutnosti jezdit přes centrum Prahy.

Kloubové autobusy jsou nasazeny 
na všechny spoje kromě ranní špičky 
pracovního dne, kdy je kvůli nedostatku 
kloubových autobusů smíšený provoz 
standardních a kloubových vozidel. Po do-
končení letošní dodávky kloubových auto-
busů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy je 
předpokládáno jejich nasazení na všechny 
spoje linky 195. 

Po nedávno zavedené tzv. zdravotní 
lince je to další krok ke zkvalitnění dopravní 
obslužnosti pro obyvatele městské části 
Praha - Čakovice. (jv, šv) Přepravní kapacita díky nasazení kloubových autobusů o polovinu stoupla.
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SVOZ 
VELKOOBJEMOVÉHO 

ODPADU

Termíny přistavovení kontejnerů 
na velkoobjemový odpad jsou: 

     prosinec 8. 12.

Kontejnery budou přiváženy vždy 
ve středu po 12.00 hod a odvoz bude 
následovat druhý den (čtvrtek) ráno. 

Stanoviště kontejnerů 
Třeboradice – parkoviště u hřbitova

Miškovice – Na Kačence
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou 
určeny pouze pro občany městské 

části Praha – Čakovice a nejsou 
určeny pro nebezpečný odpad, 
tj. televize, lednice, pneumatiky, 

chemikálie, zářivky... 

Dále prosíme občany, aby 
odpad ukládali do kontejnerů 

a NE VEDLE NĚJ!

Případné další informace získáte 
u pracovníků TS ÚMČ.

28. listopadu

MČ Praha – Čakovice a Římskokatolická farnost Čakovice

vás každou adventní neděli 

od 10 do 17 hodin 

zvou na 

ADVENTNÍ TRHY

5. prosince
12. prosince

19. prosince

V zahradě kostela sv. Remigia a přilehlém okolí 
najdete stánky nejen s vánočním zbožím, 

keramikou a adventními věnci. 

5. 12. - mikulášská nadílka
12, a 19. 12. - vánoční koledy v podání ZUŠ M. Podvalové

Každou adventní neděli

12, a 19. 12.

     10 - 17 hodin

Podlehněte také kouzlu Vánoc
adventní trhy_CS3.indd 1 22.11.2010 9:40:21
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�FFIINNEE SSTTUUDDIIOO -- www.finestudio.wz.cz
����Masérské,rekondi�ní a regenera�ní služby :klasická zdravot. 
   masáž, lávové kameny,zábaly��������	
�������������������������������������

������������Kosmetika: zákl.ošet�ení kosmetikou zn.Mako,La Chevre 
   Dr.Spiller,dárkové poukazy 
   Nehtová modeláž a manikúra: gelové nehty,potažení p�írodních 
   neht� gelem,francouzská manikúra    

PROVOZNÍ   DOBA  -  RECEP�NÍ SLUŽBA 
PO,�T: 13 – 17h    ÚT,ST: 10 - 17h 

������������������������������������ADRESA: Dr.Marodyho 912/10 (Stará náves), Praha 9 – �akovice                  
Telefon:  266 313 506, masáže:607 937 934,kosmetika:739 220 918,nehty:606 430 991

                                       

KRÁMEK S  POT�EBAMI PRO KREATIVNÍ TVO�ENÍ
U nás najdete vše pro ru�ní tvo�ivé techniky, jako jsou ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce s pedigem, ru�ní 

výroba mýdel a sví�ek, floristika, drátování atd. 
Najdete nás na adrese : Dr.Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – �akovice 

Provozní doba: Po – Pá 10-17h  Kontakt: www.creative.icpraha.cz ; Tel.:283931436 
Po�ádáme kurzy pro dosp�lé a pro d�ti k osvojení uvedených technik 

P�ehled kurz� na druhé pololetí 2010
23.10. Scrapbooking 27.11. Adventní v�nec 
30.10. Dlabání dýní/podzimní v�ne�ek   4.12. Drátkované ozdoby/Pedig
30.10. Korálky ketlované 11.12. Váno�ní p�ání�ka
13.11. Mozaika /Pedig    

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

Navštivte naši novou prodejnu 

skříní a kuchyní přímo v sídle 

fi rmy v Čakovicích a využijte 

aktuálních akčních nabídek.

Informace naleznete na 

www.indeco.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic1 1 6.4.2010 13:53:14
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                                                                                          St�ední pr�myslová škola na Proseku 
                                                             Novoborská 2, 190 21 Praha 9

     Jsme státní škola, spolupracujeme s tuzemskými i zahrani�ními partnery. Máme vlastní domov mládeže. 
nabízíme kvalitní a moderní výuku ve 4 letých studijních oborech:

23-41-M/01 – STROJÍRENSTVÍ (CAx technologie)  23-45-M/01 – SILNI�NÍ DOPRAVA (diagnostika silni�ních motorových vozidel)             
18-20-M/01 – INFORMA�NÍ TECHNOLOGIE                 26-41-L/01  – MECHANIK ELEKTRONIK (elektronika a informatika)    
26-41-M/01 – MECHATRONIKA (robotizace)                 23-45-L/01  – MECHANIK SE�IZOVA� – MECHATRONIK (automatizace)                          

                      

nástavbové studium:

64-41-L/51 – PODNIKÁNÍ (2leté denní studium) 

Dny otev�ených dve�í
3.11., 10.11., 1.12., 8.12 2010, 5.1., 12.1., 2.2., 16.2 2011 

od 16.00 hod v budov� školy Novoborská 2, Praha 9-Prosek (spojení od metra B a C busem, stanice Let�anská, �eskolipská) 
Bližší informace na tel. �íslech 286028340, 283923097 

Prosecké dny techniky – vyzkoušejte si p�edem, co se m�žete nau�it  
       nutná registrace na daniela.milotova@sps-prosek.cz nebo 286028344, více informací na webových stránkách školy 

                         19.10., 2.11., 16.11., 30.11, 14.12 2010, 11.1., 25.1., 8.2. 2011 

www.sps-prosek.cz
        Všechny uvedené obory jsou vhodné pro chlapce i dívky 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové 

kácení stromolezeckou technikou. Tel.: 

606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

Pedikúra Miškovice. 145 Kč, s docházkou 

195 Kč. Přijímám poukázky seniorů od MČ 

Čakovice. 606 500 867, 283 932 971

Schola Pragensis
Přehlídka a nabídka pražských středních škol

Najdi sv
ou ce

stu
!

www.scholapragensis.cz

Kongresové centrum Praha
25. 11.–27. 11. 2010

Čtvrtek 9–18 h
Pátek   9–18 h
Sobota 9–16 h

Vstup zdarma

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Semilská 12  
P-9 Kbely  
19700  
Rozvoz-776 235 776  
Denně od 11:00 do 21:00 
(kromě neděle-16:00-21:00)  
Pizza ,Gyros ,Lasagne…..  
www.kbely-ristoro.cz 
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CO, KDY, KDE?

1. prosince 14.00 hod. Marie Menčíková 
  téma: „Adventní věnce – tradice pokračuje“
  (větve, mašle, nůžky, drátky, svíčky a ostatní 

doplňky na výrobu s sebou)

8. prosince 9.45 hod. Polodenní výlet do Skanzenu v Přerově nad 
Labem a návštěva ve svíčkárně v Šestajovicích 
za účelem koupě svíček (sraz u ZŠ)

15. prosince 14.00 hod. Eva Sokolová
  téma: Posezení u vánočního punče s povídáním 

o Adventu a přípravě na Vánoce“ (cukroví vítáno)

Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na prosinecv klubu seniorů na prosinec

Účastníci zájezdu Účastníci zájezdu navštíví skanzen, muzeum i svíčkárnunavštíví skanzen, muzeum i svíčkárnu
Zanechte doma starosti a pojeďte  

8. prosince do Skanzenu v Přerově nad 
Labem. Navštívíme  staročeskou chalupu, 
nahlédneme do interiérů a do národopis-
ného muzea. V současné době je v mu-
zeu celkem 32 objektů, z toho 7 chalup, 
6 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených 
interiérech a v dlouhodobých i sezónních 
národopisných výstavách je předváděn 
život venkovského lidu ve středním Polabí 
od konce 18. do poloviny 20. století. Sou-
částí polabského skanzenu je i stará škola 
a ”zahrádky našich babiček“. 

Z e j m é n a  m u ž e  a  o b d i v o v a -
tele jednostopých vozidel potěší ná-
vštěva stálé soukromé expozice his-
torických bicyklů a motocyklů z let 
1885 – 1955. Muzeum nyní vystavuje více 
než 50 jízdních kol a 20 motocyklů s řadou 
unikátů. V expozici najdete například kolo 
Slavia No.001, úplně první exemplář, který 
v Čechách vyrobila v roce 1895 firma Lau-
rin & Klement Mladá Boleslav. Kolo Diana 
Special z roku 1894 vyrobené německou 
firmou Cycles Bielefeld má převod vyřešen 
vloženým cévovým kolem na pomocné 

vidlici. Vysoké závodní kolo „kostitřas” 
Rudge bylo vyrobeno v anglickém Coven-
try v roce 1885.

Koupit třeba adventní svíčku si pak mů-
žete ve svíčkárně v Šestajovicích. Cena zá-
jezdu je 175 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné 
do skanzenu a Muzea Moto – Velo). Počet 
míst je však omezen. Rezervace přímo 
v Klubu seniorů nebo u Jindry Sorokové 
na tel. 283 061 427.

Sraz všech účastníků (nejen seniorů) je 
v 9.45 hodin u základní školy na náměstí 
Jiřího Berana. 

Mikulášský koncert pořádá sdružení 
LíPa dne 6. prosince od 18 hodin v sále 
Restaurantu Maximum (U Tanase v Tře-
boradicích). Program si pro návštěvníky 
připravili žáci ZUŠ M. Podvalové.

Mikulášský koncert Mikulášský koncert 

Renata Horvátová z IC Creativ názorně ukazuje seniorkám postup opletu zvonečku z pedigu. V klubu 
seniorů se zájemkyně o pletení touto technikou sešly 20. října.                      Foto Jindra Soroková

Tradice spojená s rozsvěcením vánoč-
ního stromu, to je akce v režii ZUŠ Marie 
Podvalové s názvem Advent na zámku. 
Přijďte si 1. prosince od 18 hodin po-
slechnout tradiční koledy v podání těch 
nejmenších žáků.

Advent na zámkuAdvent na zámku


