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{TÉMA MĚSÍCE}

První, co návštěvník naší městské 
části přijíždějící vlakem uvidí, je ča-
kovické nádraží. Staniční budova 
z roku 1875 byla v roce 2009 kom-
pletně rekonstruována, takže posky-
tuje cestujícím příjemný dopravní 
komfort a určitě i pěkný první pohled. 

Železniční stanice Praha - Čakovice leží 
na trati číslo 070 Praha - Neratovice 
- Všetaty - Mladá Boleslav - Turnov. 
Trať Turnovsko-kralupsko-pražské drá-
hy byla v úseku z Neratovic do Prahy 
zprovozněna v roce 1872 a spolu s ní 
zahájila provoz i stanice v Čakovicích. 
V roce 1968 byla obec Čakovice připo-
jena k hlavnímu městu Praze a od roku 
1976 nese i zdejší nádraží název Praha 
- Čakovice. Trať číslo 070 je jednokolej-
ná a neelektrifikovaná, ale i přesto trať 
hlavní. 

„V dopravní kanceláři je přítomen jeden 
výpravčí, který řídí železniční provoz, 
kontroluje správnou funkci přilehlých 
přejezdů, podává informace o zpoždě-
ních a výlukách a zajišťuje prodej jízde-
nek,“ doplňuje informaci přednosta Pro-
vozního obvodu Praha – Libeň Ing. Vla-
dimír Tuma, MBA. 

Nádraží v Čakovicích mělo už od zahá-
jení provozu velký význam i pro náklad-
ní dopravu. Před budovou se nachází 
pět kolejí dopravních a tři manipulační. 
Směrem do Satalic je kolejiště rozšířeno 
o čtyři další manipulační koleje. Osobní 
doprava na trati je zajištěna osobními 

Do Čakovic vlakem
(zastávkovými) vlaky, spěšnými vlaky 
a rychlíky. Úsek tratě 070 Praha - Vše-
taty spadá do pásem Pražské integrova-
né dopravy a v úseku Praha hlavní ná-
draží - Praha Čakovice je zavedena plná 
integrace, tj. možnost využití vybraných 
druhů jednotlivých jízdenek PID na 
osobních a spěšných vlacích a rych-
lících. V pracovní dny jede v každém 
směru 19 zastávkových vlaků.

„Od srpna letošního roku by měl na 
této trati zahájit provoz nový soukromý 
dopravce – společnost KŽC. Na rozdíl 
od Českých drah, které vypravují vlaky 
na trati 070 z nádraží Praha – Vršovi-
ce, resp. Praha hlavní nádraží, soukro-
mý dopravce plánuje vypravovat spoje 
z Masarykova nádraží,“ dodává Ing. 
Tuma, „počet zastávkových vlaků mezi 
centrem Prahy a Čakovicemi tak bude 
téměř dvojnásobný.“

Železniční stanice Praha - Čakovice je 
cestujícími silně využívána, ale ve spoje-
ní Čakovic s centrem města či Vysočany 
je využití železnice zanedbatelné a hlav-
ní roli zde hrají autobusy městské hro-
madné dopravy. Přitom cesta prostředky 
městské hromadné dopravy do centra 
Prahy trvá průměrně 45 minut, vlakem 
pouze kolem dvaceti, takže je i z časo-
vých důvodů nesporně výhodnější.

Komfort cestování zvyšuje i stálá údrž-
ba nádraží a kolejiště, což je v kompe-
tenci Správy železniční dopravní cesty. 
„Asi před rokem se nám, na žádost mís-
tostarosty Ing. Jiřího Vintišky, podařilo 

Přednosta Provozního obvodu Praha – 
Libeň Ing. Vladimír Tuma, MBA.

zajistit například navýšení úrovně ná-
stupiště u třetí staniční koleje, na které 
zastavují vlaky směrem do Prahy. Ces-
tující tak mají přístup do vlaku mnohem 
pohodlnější, což také ihned ocenili,“ 
doplňuje přednosta Provozního obvodu. 

Jízda vlakem už dávno není jen synony-
mem romantiky a prázdninových výletů. 
Jako všude ve světě i u nás se stává síť 
příměstských spojů prostředkem každo-
denní dopravy do zaměstnání. Od Prahy 
směrem na Beroun, Úvaly, Lysou nad 
Labem, Kralupy nad Vltavou či Benešov 
už je to zcela běžné mimo jiné i proto, 
že vlak patří stále k nejspolehlivějším 
dopravním prostředkům.

Dále v našem 
sortimentu 
naleznete: 
trezory pro 

domácí
i firemní použití

SiH 
Foto: Adéla Bartoníčková  

(titulní strana)
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{MĚSTSkÁ čÁST}

Ve středu 10. 4. zastupitelstvo městské 
části Praha - Čakovice vyjádřilo souhlas-
né stanovisko k návrhu zadání nového 
územního plánu hlavního města Prahy 
nazvaného „Metropolitní plán“. Tento 
územní plán vzniká pod patronátem 
náměstka primátora RNDr. Tomáše Hu-
dečka, Ph.D. (TOP09), který politicky 
zaštituje tuto zásadní změnu v plánová-
ní pražského území. Celá filozofie no-
vého územního (metropolitního) plánu 
je revoluční, opouští totiž od tradičního 
členění a regulování území podle funk-
cí a přistupuje k členění a popisu úze-
mí města podle urbánního charakteru. 
Nový územní plán by měl být aktivním 
výkresem širších vztahů Prahy a měl by 
ze své podstaty přesahovat i další poli-
tická období. 

Tvorba územního (metropolitního) plá-
nu bude dvouúrovňová. Nejprve bude 
územní plán tvořen textovou i grafickou 
částí v měřítku 1:25000, v této úrov-
ni bude plán mapovat zastavěné a ne-
zastavěné území, plochy zastavitelné 
a plochy nezastavitelné a pro každý typ 
území definovat základní specifikace 
tzv. lokality, což je území se shodným 
urbanistickým charakterem, uspořádá-
ním a způsobem využití. Každá lokali-
ta bude mít vlastní popis a regulativy. 
V další etapě budou vybrané určité 
lokality, podle slov Ing. arch. Romana 
Kouckého, vedoucího kanceláře Met-

Jak bude vypadat nový Metropolitní územní plán? 
ropolitního plánu Magistrátu hlavního 
města, cca 20% území Prahy na vy-
pracování podrobnějšího plánu. Tyto 
lokality budou vybrány podle větší slo-
žitosti území, podle nestability území, 
nebo tam, kde budou určité nejasnosti 
či větší dohady účastníků při procesu 
projednávání. V této úrovni by měla 
být zpracovaná grafická část v měřítku 
1:10000 až 1:5000.

Stavební úřady budou mít více 
pravomocí
Co to všechno znamená? V současné po-
době územního plánu je funkčnost úze-
mí základní doktrínou, každý pozemek 
má svojí funkci, je buď obytný, slouží ke 
sportu, veřejné vybavenosti nebo průmy-
slu atp. Nový územní plán nebude řešit 
každý pozemek individuálně, ale bude 
řešit určitý soubor pozemků jako celek 
a přiřadí tomuto celku určitá regulativa 
(uliční čáru, parter a hrubé objemy). 
Z výše uvedeného může vyplynout otáz-
ka, kdo bude vlastně hájit zájmy obča-
nů. Primárně se přesune rozhodování 
na stavební úřady. Úředníci stavebního 
úřadu dostanou více pravomocí a budou 
rozhodovat v územním řízení, zda navr-
hovaná stavba je vhodná či nikoliv pro 
danou lokalitu. Pokud se na to podívá-
me politicky, tak se jedná o pozoruhod-
ný přesun rozhodovací moci od politiků, 
zastupitelů hlavního města, na úředníky 

stavebních odborů vydávající územní 
rozhodnutí. Je taktéž slibováno ze strany 
tvůrců nového metropolitního plánu, že 
společnost bude do procesu rozhodování 
o umístění stavby více vtažená.

Co na to naše městská část?
Čeká na nás několik úkolů. První krok 
jsme již vykonali, zastupitelstvo se vy-
jádřilo k návrhu zadání nového met-
ropolitního plánu, tj. k osnově, která 
bude vymezovat budoucí metropolitní 
plán. Rádi bychom dále definovali plo-
chy zastavitelné a plochy nezastavitel-
né v našem území a plochy pro zeleň, 
občanskou vybavenost, sport a bydlení. 
Těmto územím posléze navrhneme re-
gulativa. Budeme tedy kreslit budoucí 
podobu naší městské části a definovat 
charakter jednotlivých lokalit. Z toho-
to důvodu vyzývám majitele pozemků 
a občany, kteří chtějí rozvíjet své území, 
aby podali návrhy na rozvoj naší měst-
ské části a učinili tak do 30. 5. 2013. 
Vytvoříme pracovní skupinu, která bude 
jednotlivé náměty zpracovávat a za naši 
městskou část pak bude odeslán sou-
hrnný návrh na rozvoj našeho území. 
Připomínám, že se bude jednat o lokali-
ty a nikoliv o jednotlivé pozemky. Návrh 
zásad najdete ve svém internetovém 
vyhledávači na našich stránkách www.
cakovice.cz anebo na magistrátní adre-
se: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/
Uzemni_plan_HMP/UPn_metrop/ZadA-
NI_%20projed2013.pdf 

Děkuji vám za spolupráci a věřím, že 
dnes spoluvytváříme budoucí podobu 
naší městské části s ohledem na její 
potřeby a s respektem soukromého 
vlastnictví. Jen připomínám, že pořizo-
vatel územního (metropolitního) plánu 
je hlavní město Praha a nikoliv městská 
část, bude našim úkolem tyto zachyce-
né zájmy nadále prosazovat. 

S úctou, váš starosta 
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

VZORKOVÁ PRODEJNA
Čertouská 302/20, Praha 9- Hloubětín

SÍDLO FIRMY
Marty Krásové 923/11, Praha 9-Čakovice
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jaro pomalu vystrkuje 
své růžky a nastává 
čas opět vyrazit do 
přírody a dopřát si 
pohybu. Proto jsme 
vám, seniorům i ma-
minkám zorganizovali 
od května do října pra-

videlné cvičení s profesionálními trené-
ry. Cvičení je určeno pro seniory od 60 
let a maminkám na mateřské dovolené 
s trvalým pobytem v městské části Pra-
ha - Čakovice. V období od května do říj-
na se program odehrává venku a skládá 
se z lekcí Nordic Walking a skupinového 
cvičení na fitnessovém hřišti s využitím 
cvičebních prvků nebo cvičení s vlastní 
váhou těla. Obsah cvičení pro seniory 
je osobně sestaven Davidem Hufem, 
kterého znáte z televizních pořadů, a je 
garantován MUDr. Martinem Papáčkem 
(kardiolog a bývalý vedoucí oddělení 
následné péče ÚVN Střešovice) a Mgr. 
Romanou Kozderkovou (vedoucí od-
dělení Fyzioterapie ÚVN Střešovice). 
Našim hlavním cílem je vytvářet seni-
orům a matkám na mateřské dovolené 
platformu k aktivnímu společnému trá-
vení volného času, budování komunity 
s pozitivní atmosférou a náladou. Se-
nioři, kteří nemohou absolvovat ze zdra-
votních důvodů lekce v plné míře, se 
mohou zúčastnit jako doprovod a sdílet 
čas s ostatními návštěvníky lekcí. Tímto 
vás srdečně zvu na první cvičení, kte-
ré se bude konat ve čtvrtek 2. května 
od 10 hodin pro seniory, místo setká-
ní je vstup do zámeckého parku z ulice 
Cukrovarské a maminky na mateřské 
dovolené mají možnost cvičit od pondělí 
6. května od 10 hodin, místo setkání je 
fitness hřiště na konci ulici Bermannovy. 
Mnoho zdraví a pohybu přeje váš

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Vážení přátelé, Informace o činnosti Rady MČ 
a Zastupitelstva MČ
Na svém 71. – 72. zasedání Rada MČ mimo jiné projednala:

 � Žádost o umístění dětských atrakcí na Velikonočním jarmarku, který se usku-
tečnil 23. 3. 2013 na Nám. J. Berana.

 � Informace o provedené inventarizaci majetku a závazků za rok 2012, která 
proběhla řádně a byla předána na MHMP.

 � Ohlášení vlastnictví ve prospěch hl. m. Prahy a vzniku svěřené správy MČ Pra-
ha - Čakovice - poz. KN 1331 Čakovice a PK 1358 a další v obci Praha, k. ú. 
Čakovice.

 � Žádost o povolení ke kácení dřevin na pozemku parc. č. 1336/2 v obci Praha, 
k. ú. Čakovice z důvodu stavby č. 3119 „TV Čakovice, etapa 0031, Oderská“ 
– stavba kanalizace.

 � Žádost o vybudování plyn. přípojky a sjezdu v ulici Danielova, pozemek parc. 
č. 1489, k. ú. Čakovice.

 � Demografická studie zpracovaná pro MČ Praha – Čakovice. Prognóza budoucí-
ho vývoje populace naší MČ je zaměřena na potřebu plánování kapacit mateř-
ských škol, základní školy, lékařů, sociálních a dalších služeb.

 � Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací Vodafone OneNet, kdy náklady na tyto služby bu-
dou pro MČ podstatně nižší.

 � Finanční příspěvky pro seniory – Rada MČ schválila stejně jako v minulých 
letech vydávání poukázek na masérské, pedikérské a kadeřnické služby pro 
seniory.

 � Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Revidovaný Operační pro-
gram Praha - Konkurenceschopnost, verze 4.0“. 

 � Žádost o schválení mapky s umístěním tabulí naučné stezky v zámeckém parku.
 � Propojovací chodník z Hakenovy ulice do Bermanovy ulice, který má zajistit 
vhodné propojení jednotlivých souborů v sídlišti.

 � Spojovací chodník podél štítu sportovní haly, který má zajistit především bez-
pečí žákům základní školy.

 � Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 � Různé nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory.

Na 16. zasedání ZMČ, které se konalo dne 10. dubna 2013 v Schoellerově sále 
čakovického zámku, byl projednán:
Návrh zadání územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán). Zadání je prvním 
krokem pro pořízení a vydání nového územního plánu hl. m. Prahy – Metropolitní 
plán.

Zápisy z jednání Rady MČ jsou uloženy na Úřadu MČ, kde jsou zájemcům přístup-
né k nahlédnutí a jsou rovněž umístěny na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, 
tajemnice ÚMČ

Čistota komunikací v naší MČ
Tak jsme se konečně dočkali tolik očeká-
vaného jara. Pro TS MČ to znamená zma-
povat stav komunikací po zimě, zajistit 
jejich opravu a také je zbavit v co nejkrat-
ší době posypového materiálu, kterého 
bylo při průběhu letošní zimy rozvezeno 
na 160 t. Letošní zima, kdy docházelo 
k častému střídání teplot, se na stavu ko-
munikací podepsal větší četností výtluků. 
Oprava těchto výtluků na komunikacích, 
které má MČ ve správě, bude provedena 
v průběhu dubna a května.
K úklidu komunikací a to hlavně odstra-
nění štěrku jsme přistoupili již začátkem 

března, jak jen to umožnily venkovní tep-
loty (nesmí být pod 0 °C). Tím jsme získali 
určitý náskok a tak můžu konstatovat, že 
k 20. 4. 2013 máme komunikace (silnice 
a chodníky) čisté. Problém při úklidu štěr-
ku nám dělají parkující auta. Komunikaci 
uklidíme, auto odjede a pak to vypadá jako 
odbytá práce našich pracovníků a kazí to 
pohled na jejich kvalitně odvedenou práci. 
Kompletně vyčištěná komunikace je až po 
blokovém čištění (i když i tady narážíme 
na neukázněnost některých řidičů - ač jsou 
o čištění předem informováni DZ, tak je 
nerespektují a svá auta nepřeparkují). 

Tady bych se rád zmínil o způsobu blo-
kového čištění. Úklid komunikací, které 
má ve správě MČ (cca 75 km) zajišťuje 
1 vozidlo zn. Bucher. Úklid se provádí ka-
ždodenně od března do listopadu. Mimo 
to TS MČ provádí 1x týdně (zpravidla 
ve středu) blokové čištění komunikací. 
K tomu umisťujeme na čištěné komunika-
ce 7 dní předem DZ. Celý rajon je rozdě-
len na 13 bloků. Každý blok obsahuje cca 
10 ulic, tak, aby každá ulice byla min. 3x 
ročně kompletně uklizená.  Na webových 
stránkách MČ najdete rozpis termínů 
a ulic na celý letošní rok, abyste se mohli 
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Památné stromy – Jinan a Jasan

Bioodpad – velkoobjemové kontejnery
Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli a to  
26. 5. a 23. 6. 2013 mezi 9.00 – 12.00 hod. 

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova, Miškovice - Na Kačence

Kontaktní osoby za MČ: 
Štefan Pecník, vedoucí OTS, tel. 283 061 431 (607 228 137)

Jiří Slavík, zástup. vedoucího, tel. 283 061 431 (607 876 406)

informovat dopředu třeba před odjezdem 
na dovolenou. Pokud z důvodu např. vět-
ší časové náročnosti, většího znečištění 
nebo poruše stroje, nedojde k úklidu celé-
ho plánovaného bloku, dochází k dočiště-
ní, zpravidla následující den.
Doufáme, že tím snížíme počet neukáz-
něných řidičů, kteří nám svými auty zne-
možňují provést 100% očištění komuni-
kací, a tím bude výsledek našeho snaže-
ní o čistotu naší MČ ještě výraznější.

Štefan Pecník, 
ved. OTS MČ Čakovice

Na podnět naší městské části nám 
v lednu letošního roku zaslal odbor 
životního prostředí MHMP oznámení 
o zahájení správního řízení, obsahem 
kterého byl záměr vyhlášení dvou pa-
mátných stromů v zámeckém parku. 

Jedná se o Jinan dvoulaločný (Ginkgo bi-
loba L.) a Jasan ztepilý (Fraxinus excel-
sior L.) – oba na pozemku parc. č. 1270 
v k. ú. Čakovice, v zámeckém parku.

Jinan dvoulaločný najdete při pohledu 
od zámku mírně vpravo. Svým obvodem 
383 cm patří k nejmohutnějším v rámci 
republiky. Stáří dřeviny je odhadováno 
na 100 až 120 let. Strom je zdravý 
a v dobré vitalitě, má tedy dlouhodobou 
perspektivu v dané lokalitě, je důležitou 
součástí sadovnické kompozice zámec-
kého parku.

Jasan ztepilý roste při cestě více vpravo, 
tedy ve směru k rybníku. Tento jedinec 
vyniká především svojí mohutností – výš-
ka 34 m, obvod 383 cm, stářím i celko-
vým habitem. Mohutný kmen se ve výšce 
cca 1,3 m rozděluje ve tři samostatné 
mohutné kmeny. Stáří tohoto krasavce je 
odhadováno na min. 150 let. Strom má 
v daném místě dobré stanovištní podmín-
ky a tedy i dobrou perspektivu, je taktéž 
důležitou součástí sadovnické kompozice 
zámeckého parku.

Podle aktuálních informací z MHMP 
můžeme očekávat vyhlášení těchto 
stromů památnými v nejbližším období. 

Ing. Lucie Zemanová,  
vedoucí OŽPaMp

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.)

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.)

Kulturní rubrika

24.5. 2013, 15:30 a 20:00

Premiéra divadelního představení „Pří-
běhy ze života pro děti a dospělé“. Uvede 
čakovické ochotnické divadlo Bílej mlejn, 
v čakovickém zámku. Akce se koná 
v rámci Týdne uměleckého vzdělávání 
a amatérské tvorby. Vstupné zdarma.

22.5. 2013, 14:00

Přednáškové odpoledne v klub seniorů 
Erika Holubová – „Iris folding“.

2.5. 2013, 12:00

Vycházka s Evou Sokolovou na Vyše-
hradský hřbitov. Procházka národním 
pohřebištěm s výkladem o významu a ži-
votních osudech slavných osobností zde 
pohřbených. Sraz účastníků vycházky na 
konečné u Tesco expres v Čakovicích.

15.5. 2013, 12:00

Vycházka na Vítkov. Návštěva národní-
ho památníku na Vítkově s expozicí Ná-
rodního muzea. Výklad o husitské tradi-
ci místa a o historii jezdeckého pomní-
ku J. Žižky. Sraz účastníků vycházky na 
konečné u Tesco expres v Čakovicích.

29.5. 2013, 14:00

Přednáškové odpoledne v klub seniorů 
PhDr. J. Sommer, CsC. – „Skandinávie“.

červenec až srpen 7:30 do 17:00

Baby klub letadýlko. Otevíráme pro 
děti ve věku 3 - 6 let hlídání v našem 
Babyklubu. Podrobné informace o ter-
mínech, cenách a přihlášky naleznete na 
našem webu www.letadylko.com. Kapa-
cita klubu je omezená, o umístění bude 
rozhodovat termín podání přihlášky.
Pro starší děti ve věku od 6 - 12 let 
jsme na léto přichystali různě tematicky 
zaměřené příměstské tábory, které by 
měly děti provést světem hudby, cviče-
ní, výtvarných aktivit či tance. Taneční 
tábor bude například vedený finalistkou 
Mistrovství republiky v latinsko-americ-
kých tancích - slečnou Lucií Strnado-
vou. Hlásit na letní tábory se můžete 
na našich webových stránkách www.
letadylko.com.

5.6. 2013, 11:50

Vycházka přes Prosecké skály. Jedná 
se o přírodní památku kolem bobové 
dráhy a vinice Máchalka. Půjdeme do 
Podviní, kde se nachází krásný relaxač-
ní park a lanové centrum. 

Na vycházku zdarma zapůjčí firma 
BIRKI nordic walking hole a během vy-
cházky budou instruktoři s námi. Sraz 
účastníků na konečné u Tesco expres 
v Čakovicích.

28.5. 2013, 16:00 a 18:00

Základní umělecká škola Marie Podva-
lové vás zve na „Výstavu prací rodičů 
s dětmi“ od 16,00 hod. chodba 1. pat-
ro a „Koncert rodičů s dětmi“ od 18,00 
hod., sál školy.
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{MĚSTSkÁ čÁST}

Zápis do center pro předškolní děti

Poplatek ze psů

Dovolujeme si oznámit, že zápis do 
center pro předškolní děti na školní rok 
2013/2014 bude probíhat v první po-
lovině května. Milí rodiče, sledujte, pro-
sím, webové stránky městské části Pra-
ha – Čakovice, na kterých budou zve-
řejněny všechny potřebné a aktuální 
údaje. Zápis bude vyhlášen po zjištění 
výsledků přijímacího řízení do ma-
teřských škol v městské části. K datu 
vzniku tohoto článku bohužel ještě není 
zřejmé, jak toto letošní přijímací řízení 
do MŠ dopadne, a jaký tedy bude le-
tos skutečný převis poptávky nad ka-

pacitou školek. Mnoho rodičů totiž vy-
užilo možnost podat přihlášku do více 
mateřských škol v naší městské části. 
Tato možnost je jistě pro rodiče výhod-
ná, současně ale komplikuje a prodlu-
žuje vyhodnocení přijímacího řízení 
z pohledu zřizovatele, tj. městské části. 
Mnoho dětí je totiž přijato do dvou či 
tří školek a nepřijatým zájemcům tzv. 
„těsně pod čarou“ nezbývá než čekat, 
jak se uvolní další místa, obsazená dět-
mi, které jsou přijaty i do jiné školky. 
V návaznosti na výsledky přijímacích ří-
zení do školek je jednáno o zajištění co 

největší možné kapacity v centrech pro 
předškolní děti. Příští školní rok bude 
dále zvýšena kvalitativní úroveň čako-
vických center pro předškolní děti. Paní 
ředitelka zastřešující instituce (DDM 
Praha 9) předložila po dohodě s mís-
tostarostou Ing. Vintiškou nový koncept 
pro tento typ školního zařízení, která 
ponesou nově název „Krystálek“. Sou-
částí programu a ceny za školné bude 
rozšířená nabídka kurzů (např. anglič-
tina pro předškolní děti, výtvarné kurzy 
apod.).

rad

Dne 31. 3. 2013 byl poslední ter-
mín pro zaplacení místního poplat-
ku ze psů, který upravuje zákon 
č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, obecně závazná vyhláška 
č. 23/2003 Sb. HMP o místním po-
platku ze psů a zákon č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků.
Pokud není poplatek uhrazen včas a ve 
správné výši, vystavujete se riziku v po-
době sankce, a to ve výši až trojnásob-
ku běžného poplatku. Pokud jste tak do 
této chvíle neučinili, uhraďte za své pej-
sky poplatek co nejdříve a sankce vám 
nebude účtována. 
Poplatek se platí za každého psa starší-
ho 3 měsíců. Držitel je povinen přihlásit 
psa u správce poplatku úřadu příslušné 
městské části, tj. MČ Praha - Čakovice, 

a to vyplněním příslušného formuláře, 
který naleznete na našich webových 
stránkách, nebo si jej můžete vyzved-
nout v pokladně Úřadu MČ Praha - Ča-
kovice. Každý majitel psa chovaného na 
území hl. m. Prahy je povinen nechat 
psa staršího 6 měsíců trvale označit mi-
kročipem, nebo tetováním.
Sazby a splatnost místního poplatku ze 
psů stanovuje obecně závazná vyhláška 
č. 23/2003 Sb. hlavního města Prahy.

Sazba poplatku činí ročně:
Rodinný dům – za jednoho psa 300,- Kč, 
za druhého a dalšího 600,- Kč

Ostatní bytové domy – za jednoho psa 
1 500,- Kč, za druhého psa a dalšího 
2 250,- Kč

Poživatel starobního, sirotčího, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, kte-
rý je jeho jediným zdrojem příjmu – za 
jednoho psa 200,- Kč, za druhého psa 
a dalšího 300,- Kč.

Držitel (právnická osoba) psa určeného 
a užívaného k hlídání objektů, která je 
zároveň vlastníkem objektu – za jedno-
ho psa 600,- Kč, za druhého psa a dal-
šího 900,- Kč.

Zaplaťte včas a vyhnete se sankcím, 
které jsou pro vás výdajem navíc!

Andrea Jurková, správce místního po-
platku ze psů
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Vážení přátelé a příznivci základní umě-
lecké školy Marie Podvalové, v těchto 
dnech si připomínáme 40. výročí za-
ložení naší školy. Základní umělecká 
škola nese jméno fascinující operní divy 
Marie Podvalové, která se v Čakovicích 
narodila. Začínali jsme s několika de-
sítkami žáků, jako pobočka lidové ško-
ly umění Ďáblice. Dnes jsme (jak ráda 
říkám), samostatná účetní jednotka se 
620 studenty a žáky. Taková je i ko-
nečná a únosná kapacita budov, které 
máme k dispozici. Zámek v Cukrovar-
ské, ozdoba městské části, je prostředí, 
které vybízí a inspiruje k umělecké tvoři-
vosti a studiu. Krásné koncerty, výstavy, 
setkávání s uměleckými i pedagogický-
mi osobnostmi, první úspěchy žáků, to 
vše se vybaví při vyslovení sídla školy. 
Bývalá hájovna Za Kapličkou se stala, 
díky osvíceným radním v Praze Satali-
cích, našim odloučeným pracovištěm 
se 60 žáky, kteří poznávají blahodárné 
účinky hudby v našem životě. Umělecké 
vzdělávání má v českých zemích dlou-
holetou tradici. Základní umělecká ško-
la umožňuje podchytit a vzdělávat mi-
mořádně nadané jedince a odborně je 
připravit na neprofesionální uměleckou 
činnost, popřípadě na studium ve střed-
ních a vysokých školách uměleckého 
nebo pedagogického zaměření. V sou-
časné době nabízíme studium ve třech 
oborech - hudebním, výtvarném a lite-
rárně-dramatickém. Ve škole působí 31 
plně kvalifikovaných učitelů, výkonných 
umělců, kteří sami jsou nejlepším pří-
kladem pro svoje žáky. Tři učitelé jsou 
našimi bývalými žáky. Koncerty učitelů 
patří k vrcholným událostem kulturních 

Běh naděje 
v Čakovicích
Městská část Praha – Čakovice se již 
počtvrté zapojuje do humanitární akce 
zaměřené na podporu výzkumu rako-
viny spojené s veřejnou sbírkou – Běh 
naděje. Běh Naděje je sportovně spo-
lečenská akce založená na běhu, po-
chodu, jízdě na kole, atd. Inspiroval se 
úspěšnou mezinárodní akcí „Běh Terry-
ho Foxe“, který probíhal v České repub-
lice 15 let (1993 až 2007). Je určen 
široké veřejnosti bez omezení pohlaví 
a fyzické výkonnosti. Čakovický Běh 
Naděje startuje 8. 6. 2012 v 14.00 
h. (od 13 h. registrace účastníků) v zá-
meckém parku u jezírka.

ZUŠ slaví 40. výročí
počinů školy. Dlouhodobým projektem 
je cyklus koncertů s názvem „Pedago-
gové ZUŠ a jejich hosté“. Představil 
nám naše přátele a kamarády z umě-
lecké branže, vždy s obrovským úspě-
chem u publika. V rámci partnerských 
vztahů spolupracujeme od osmdesá-
tých let se základní uměleckou školou 
Ĺudovíta Rajtera v Bratislavě. Absol-
venti školy působí v divadlech a orches-
trech i jako pedagogové. Hlavně však 
k nám přivádějí svoje děti a to je velká 
radost. Rádi bychom byli školou rodin-
ného typu a školou s ambicí kulturního 
centra regionu. 40 let – krásný věk v ži-
votě člověka, vrchol tvoření, sil, kariéry, 
plánů i snů a přesto stále ještě vše před 
sebou. A tak je to i s naší školou. Hod-
ně jsme udělali, realizovali, zlepšili, ale 
to nejlepší nás ještě čeká, věřím tomu. 
Výchova dětí ke vnímání krásných věcí, 

úcty k uměleckým dílům a tradicím, 
odpovědnost za svoji práci, soustav-
nost a píli, to vše nabízíme při studiu 
některého z uměleckých oborů. Děkuji 
všem svým kolegům za pracovní i lid-
ské postoje, za úspěchy v pedagogicko-
-výchovné práci, za pracovní nasazení 
v sobotu, v neděli, v noci – vždycky. 
Děkuji přátelům, starostům minulým, 
přítomným, sponzorům, rodičům a žá-
kům za vzornou reprezentaci toho, co 
se u nás naučili. Moje základní umělec-
ká školo Marie Podvalové, přeji Ti hod-
ně úspěchů, štěstí, šikovné a dychtivé 
žáky, vstřícného zřizovatele, chápající 
a ochotné rodiče, příznivou ekonomic-
kou situaci a stále tak přející a osvícené 
představitele městské části. Je pro mě 
ctí a radost pro tebe pracovat.

Ivana Heřmánková, ředitelka
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{POZVÁNkY}

Jako každý rok, i letos se čakovická 
farnost sv. Remigia v pátek 24. května, 
zapojí do celostátní akce „Noc kostelů“, 
během níž se otevírají kostely pro širo-
kou veřejnost až do pozdních večerních 
hodin. Pro občany Čakovic i pro ná-
vštěvníky z okolí, jsme připravili pestrý 
a věříme i zajímavý program.

Kostel bude otevřen už od 16:30, kdy 
zveme především rodiny s dětmi. Ty 
budou mít možnost prozkoumat celý 
kostel včetně věže v rámci komentova-
né prohlídky určené speciálně dětem. 
Podíváme se také, jak vlastně fungují 
varhany a jak se na ně hraje. Zkoumání 
kostela si mohou děti zpestřit zábavně 
vzdělávacím kvízem a získat tak slad-
kou odměnu. Po celou dobu bude pro 
ně vyhrazena boční kaple, kde si mo-
hou vyrobit něco krásného na památku, 
nebo si jen tak pohrát.

Od 18:00 začne Mše svatá, tzv. „ryt-
mická“, s možná pro někoho trochu ne-
tradičním hudebním doprovodem (kyta-
ra a bubínek).

V 19:00 bude následovat beseda spo-
jená s projekcí. Náš host P. Jaroslav 
Vracovský, salesián z Kobylis, se s vámi 
podělí o své zážitky při práci na misiích 
ve třetím světě, zejména v Indii.

Ve 21:00 začne poslední bod programu: 
hudebně - literární pásmo písní z komu-
nity Taize a duchovní četby. Potěší ty, 
kdo mají chuť zažít atmosféru pokoje 
v tichu setmělého kostela a nechat se 
oslovit moudrostí ukrytou v slovech.

Kostel včetně věže a kůru bude pro ná-
vštěvníky otevřen do 23:00. Po celou 
dobu budeme připraveni zodpovědět 
vaše případné dotazy, nebo podat uce-
lený výklad o kostelu, samozřejmě bude 

Noc kostelů u sv. Remigia – 24. května
i čas pro tichou prohlídku kostela nebo 
možnost jen tak v klidu spočinout.

Milovníkům čakovické historie jistě 
udělá radost vystavení dvou oltářních 
pláten, dochovaných z předchozího ba-
rokního kostela v Čakovicích a relikvi-
áře s ostatky sv. Remigia, o kterých se 
domníváme, že byly přivezeny do Čech 
Karlem IV.

Pokud by došlo k nepředvídaným změ-
nám v programu, informace budou 
vyvěšeny na stránkách farnosti http://
www.farnostcakovice.cz/. Na těchto 
stránkách je také možno získat další in-
formace o životě farnosti.

Těšíme se na vaši návštěvu! 
Jan Klouda
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Cukrovarská 123
Praha 9 Èakovice
Mob.: 773 378 766

Sokolovská 63
Praha 8 Karlín

Tel.: 223 016 837
Mob.: 775 570 087

Cukrovarská 123
Praha 9 Èakovice
Mob.: 773 378 766

Sokolovská 63 Starokolínská 192
Praha 8 Karlín Praha 9 Újezd nad Lesy

Tel.: 223 016 837 Mob.:
Mob.: 775 570 087

Cukrovarská 123
Praha 9 Èakovice
Mob.: 773 378 766

Moravská vína z malých vinaøství

Moravská vína z malých vinaøství

Vinotéka

VinotékaVinotéka

Vinotéka

Vinotéka

Moravská vína z malých vinaøství

VinotékaVinotéka

Vinotéka

Moravská vína z malých vinaøství

Vinotéka

10x

10x 20x 30x

20x (10+10)

1litr sudového vína

ZDARMA

0,75 litru lahvového

vína ZDARMA

30x (10+10+10)

2x 0,75 litru lahvového

vína ZDARMA

Vìrnostní Vìrnostní Vìrnostní 

karta karta karta

10 druhù
10 druhù

sudových
sudových

vínvín

10x odbìr min. 1,5 litru

sudového vína

Platnost do :

Prodejna

Prodejna

Sokolovská 73/63 Praha 8
Karlín

Cukrovarská 123/22 Praha 9
Èakovice

Starokolínská 192 Praha 9
Újezd nad Lesy

Prodejna

www.moravskaprodejna.cz

www.moravskaprodejna.czwww.moravskaprodejna.cz

TEL:

776

699

922

pøíjemné
posezení

Cukrovarská 123/22 Èakovice      www.moravskaprodejna.cz

10 druhù

sudových

vín

pøíjemné
posezeníVinotéka

Èakovice

10x odbìr min. 1,5 litru

sudového vína

10x odbìr min. 1,5 litru

sudového vína

www.moravskaprodejna.cz

Markéta Píchová POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ I M G a. s.

Cukrovarská 15/20, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Otevírací doba : Po – Pá 9 – 12 a 13 – 17 nebo dle dohody

marketa.pichova@img.cz
+420 602 357 586

Pojištění osob, majetku, podnikatelů,
stavební spoření, penzijní připojištění.

Zastoupení pojišťoven: Allianz pojišťovna, a. s. | Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. | 
Česká pojišťovna, a. s. | Generali Pojišťovna, a. s. | ING pojišťovna, a. s. |  

Kooperativa pojišťovna, a. s. | Slavia pojišťovna, a. s. | Wüstenrot pojišťovna, a. s.
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{PRO MLÁDEŽ}

Gymnázium Čakovice je škola zříze-
ná Magistrátem hlavního města Prahy 
v roce 1993. 

Škola vzdělává studenty nejen z čako-
vického regionu, ale i z ostatních částí 
Prahy či z přilehlých obcí okresu Praha 
– východ.

1. září 1993 zasedli v jejích lavicích 
první studenti šestiletého studia.  Šes-
tileté studium nabízí možnost výběru 
kvalitních studentů, zájem o něj je vel-
ký – každoročně převyšuje zájem až 3x 
možnosti školy. 

Gymnázium nabízí široké možnosti stu-
dia cizích jazyků – vedle povinné anglič-
tiny si studenti od prvního ročníku volí 
druhý cizí jazyk – v nabídce je němčina, 
španělština, ruština a francouzština. 
Cizí jazyky jsou vyučovány podle Spo-
lečného evropského referenčního rámce 
jazyků. V posledních ročnících se povin-
ně vyučuje také latina.

V posledních 2 ročnících studia si studen-
ti volí odborné semináře.  Tím se jejich 
studium profiluje, a oni se tak připravují 
na své další studium na vysoké škole. 

Gymnázium Čakovice je škola s rodin-
nou atmosférou. Počet studentů se po-
hybuje mezi 240 – 260, počet pedago-
gů mezi 28 – 30.  Všichni pedagogové 
jsou vzděláni k nové maturitní zkoušce 
– každý z nich je buď hodnotitelem čes-
kého nebo cizího jazyka, zadavatelem, 
nebo školním maturitním komisařem. 
Tím, že každý vyučující prošel několi-
ka kurzy ke státní maturitě, je zaručena 
kvalitní příprava studentů ke společné 
části maturitní zkoušky.

Naše gymnázium poskytuje kvalitní 
vzdělávání všeobecného charakteru, 
které je důkladnou přípravou na pokra-
čující vysokoškolské studium. Ze školy 

Gymnázium Čakovice slaví 20 let

vycházejí dospělí mladí lidé, kteří jsou 
schopni v současném myšlenkovém 
chaosu najít ten správný kurs, kteří zna-
jí bohaté dějiny našeho národa, našich 
sousedů a velkých národů, aby si svůj 
životní kurs dokázali podepřít. 

Během studia jsou jim vštěpovány mo-
rální zásady sice malého, ale na kulturní 
dědictví i kulturní dějiny velice bohaté-
ho národa.  Díky své znalosti cizích ja-
zyků jsou schopni úspěšně pokračovat 
ve studiu i na zahraničních vysokých 
školách.

Ve škole jim předáváme nejen nové 
poznatky, ale i potřebu vyznávat velký 
odkaz našich velkých lidí – být praco-
vitými, pravdomluvnými, cílevědomý-
mi, sebevědomými, statečnými, k sobě 
a silnějším náročnými, k slabším ohle-
duplnými – někdy i za cenu osobního 
příkoří. 

Proto naši studenti pomáhají při cha-
ritativních sbírkách – spolupracujeme 
s Českým rozhlasem při sbírce Světluš-
ka, pomáháme organizaci Člověk v tísni 
se sbírkou na stavbu škol v Africe – tzv. 

Běh pro Afriku proběhl v Čakovickém 
parku již potřetí, přispíváme Fondu Si-
dus pro děti ulice. Chceme totiž, aby 
naši studenti nebyli lhostejní k osudu 
jiných lidí. I to totiž považujeme za sou-
část všeobecného vzdělávání mladých 
lidí.

Tato činnost je již 20 let podporována 
městskou částí Čakovice, v jejíž budově 
škola sídlí. 

A my věříme, že MČ Čakovice na nás 
může být právem pyšná.

Dne 8. května 2013 od 13 do 17 hodin 
otevřeme dveře školy široké veřejnosti. 
Přijďte se k nám podívat, poučit se, po-
bavit, posedět si při kávě a zákusku.

Přijďte se podívat na školu malou, ale 
krásnou, na lidi sice mladé, ale moud-
ré, a na prostředí milé a vlídné.

Podrobnější program najdete na webo-
vých stránkách www.gymcak.cz.

Jste srdečně zváni, těšíme se na vás. 

PhDr. Daniela Hochmanová,  
ředitelka školy

Úspěšní studenti
Poděkovala za práci pedagogům a přede-
vším ředitelce SOŠ a SOU a nezapomněla 
ani poblahopřát přítomným rodičům. Za 
umístění v odborných gastronomických 
soutěžích si ocenění odnesli studenti 
Michal Vykročil (1. místo v Mezinárodní 
gastronomické soutěži „Európa 2012“), 
Jiří Töth (1. místo v soutěži „Európa 
2012“, 2. místo v soutěži Gastro junior 
2012/2013 a 1. místo v soutěži Gastro 
junior 2012/2013 – finále), Lukáš Buc-

V Brožíkově síni, jedné z nejvýznam-
nějších prostor pražské Staroměstské 
radnice, byli 13. března 2013 oceněni 
nejúspěšnější studenti SOŠ a SOU Pra-
ha – Čakovice. Slavnostního předání cen 
a darů studentům byla kromě ředitel-
ky školy Mgr. Věry Novákové přítomna 
i radní pro školství, sport a volný čas 
JUDr. Helena Chudomelová, která ve 
svém úvodním projevu ocenila výsledky 
studentů a úspěchy celé čakovické školy. 

zek (1. místo v soutěži „Európa 2012“ 
a 3. místo v Mezinárodní gastronomic-
ké soutěži „Európa 2011“), Jitka Pávo-
vá (1. místo v soutěži „Európa 2012“ 
a 3. místo v Mezinárodní gastronomické 
soutěži „Európa 2011“), Aleš Brázda 
(2. místo v soutěži Sollertia), Lucie Fuch-
sová a Nikola Šperlichová (3. místo v Me-
zinárodní gastronomické soutěži „Európa 
2011“). Veliká gratulace ředitelky patřila 
i Jakubu Lejčkovi, který zvítězil v soutě-



11

{PRO MLÁDEŽ}

Radní MHMP JUDr. Helena 
Chudomelová s ředitelkou školy Mgr. 

Věrou Novákovou

Nejúspěšnější studenti v Brožíkově síni

ži Gastro Hradec 2012 a získal 2. mís-
to v soutěži Gastro junior 2011/2012. 
Za dobrovolnou praxi žáků oboru „Cho-
vatel cizokrajných zvířat“ pro ZOO Pra-
ha, Jihlava, Zlín a Bratislava a účast 
na pořádání soutěže EXOTA Olomouc 
2011 dostali ocenění a hodnotnou pub-
likaci studenti Helena Bulíčková, Luděk 
Cigler, Daniel Jančařík, Barbora Jedlič-
ková, Klára Sedláčková, Martin Kolář, 
Veronika Muhrová a Lenka Zadáková. 
Za reprezentaci školy v míčových hrách 
byli oceněni Roman Huf, Lukáš Bať-
cha, Michal Horka, Ondřej Sůra, Tomáš 
Prejsa, Jiří Litoš, Daniel Hanžl, Daniel 
Koláčný, Ivo Karolyi a Bohdan Puka. 
Zvláštní cenu za pomoc při realizaci pra-
xe zahraničních žáků dostal student Ště-
pán Kryštof.

Ředitelka SOŠ a SOU. Mgr. Věra No-
váková, poděkovala všem přítomným, 
včetně Ivany Heřmánkové, ředitelky 
ZUŠ M. Podvalové v Čakovicích, jejíž 
žáci a pedagogové akci zahájili i ukonči-
li slavnostní fanfárou. Součástí odměny 
oceněným studentům byla i komento-
vaná prohlídka historických částí Staro-
městské radnice včetně zázemí Staro-
pražského orloje.

SiH 
Foto: Miloš Dušenka

OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL

LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY

ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV

OPRAVY KAROSÉRIÍ

SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ

PNEUSERVIS

RUČNÍ MYTÍ VOZU

PŘIHLÁŠENÍ & PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ

PŮJČOVNA VOZIDEL

SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ

PRODEJ AUTODÍLŮ

ASISTENČNÍ A ODTAHOVÁ SLUŽBA

SJEDNÁNÍ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

VÝMĚNA AUTOSKLA

PRODEJ & VÝKUP OJETÝCH VOZŮ

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice 
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?

www.viska.cz

Nadstandardní služby
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU

DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ 

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ

OPRAVY & ÚDRŽBA VOZIDEL

LAKOVÁNÍ & OPRAVY LAKU

ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ KONTROLY

ZAJIŠTĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV

OPRAVY KAROSÉRIÍ

SPRÁVA VOZOVÝCH PARKŮ

PNEUSERVIS

RUČNÍ MYTÍ VOZU

PŘIHLÁŠENÍ & PŘEVODY VOZIDEL

DIAGNOSTIKA ZÁVAD

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

MONTÁŽ AUTORÁDIÍ & DOPLŇKŮ

PŮJČOVNA VOZIDEL

SJEDNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ

PRODEJ AUTODÍLŮ

ASISTENČNÍ A ODTAHOVÁ SLUŽBA

SJEDNÁNÍ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

VÝMĚNA AUTOSKLA

PRODEJ & VÝKUP OJETÝCH VOZŮ

VISKA s.r.o., Areál Cukrovaru Čakovice 
Cukrovarská 33/21, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: +420 724 362 827, +420 605 254 733

CO VŠE MŮŽEME UDĚLAT PRO VÁS A VÁŠ VŮZ?

www.viska.cz

Nadstandardní služby
NÁHRADNÍ VŮZ PŘI OPRAVĚ VAŠEHO VOZU

DĚTSKÝ KOUTEK A OBČERSTVENÍ 

ODVOZ DO VAŠEHO BYDLIŠTĚ ČI PRACOVIŠTĚ

DĚTSKÝ OBCHŮDEK
vše pro Vaše děti od ponožek,
čepic, tepláků, trik až po bundy
za dobré ceny
Najdete nás v Cukrovarské 15/20
naproti poště. Po-Pá 10:30 - 17:00 
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{SPORT}

Volejbalisté TJ AVIA ČAKOVICE pokračují v rozehrané 
soutěži Pražského volejbalového svazu 3. třída mužů, 
skupina B (M3B) v ročníku jaro 2012-2013.

Utkání na domácím hřišti:

7. 5. 2013 Avia Čakovice Přírodní vědy UK

23. 5. 2013 Avia Čakovice Spoje Praha

6. 6. 2013 Avia Čakovice Sokol Praha Košíře

18. 6. 2013 Avia Čakovice Sokol Zlíchov A

27. 6. 2013 Avia Čakovice Petřiny B

Utkání se hrají vždy od 18:00 hod. v Čakovicích na 
hřišti u Sokolovny za nafukovací halou. 
Jan Pollák

Již v předešlých číslech časopisu jsme 
vás informovali o účasti druháčků ZŠ 
Dr. E. Beneše na Dětském fotbalovém 
poháru. Po vítězství v základním kole 
a stříbrné příčce v semifinále jeli naši 
chlapci 13. 3. 2013 na finálový turnaj, 
který se odehrával opět ve sportovní 
hale ZŠ Petřiny – jih. Období chřipek 
a viróz však poznamenalo i náš tým. 
Nemocné hráče Adama Brodského 
a Alberta Labíka dobře zastoupili Alex 
David a Tomáš Horák. Díky velké snaze 
hráčů a podpoře jejich spolužáků a spo-
lužaček skončil náš tým celkově na 
4. místě. Vítězem se stala ZŠ Eden. Po-
hár pro vítěze předávali Dušan Svoboda 
(předseda Pražského fotbalového sva-
zu) a Ladislav Krejčí (záložník Sparty).  
Nakonec nezbývá, než všem hráčům 
poděkovat za pěkné výkony a popřát jim 
mnoho úspěchů v další činnosti.   

Mgr. Martina Pavlíková, učitelka ZŠ

Volejbal zahajuje

Volejbalisté - z leva: Z. Šulc, J. Neumann, I. Caran, P. Pavlata, 
M. Bašta, J. Pfeifer, R. Kamiš; vpředu: I. Štefec, M. Velikovský

Dětský fotbalový 
pohár – finále

C u k r á r n a   P i e r o t  
C u k r o v a r s k á  1 5 / 2 0   
P r a h a  9  -  ČA K O V I C E  

OTEVŘENO KAŽDÝ  DEN 
9:oo –  18:oo 

 

Na 
naší novou prodejnu: 
Francouzská 110 

Praha 2 – Vinohrady   

                www.: CUKRARNA-PIEROT.CZ  
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Prodej vstupenek (od 15.4.):
podatelna MČ Praha - Čakovice (Cukrovarská 52/24,tel: 283 061 419) 
Farmářský obchůdek v Čakovicích (Cukrovarská 49/41)
nebo v místě konání hodinu před začátkem koncertu 
rezervace a prodej vstupenek na tel.č. 602747137 

Cena vstupenek: 
VIP: 350,- Kč v ceně je welcome drink, CD Zdeňka Podhůrského 
a přivítání s umělci 20 minut před koncertem
vstupenky klasické: 250Kč, děti do 12 let 200Kč 
důchodci: 200Kč (cena jedné vstupenky pokud koncert navštíví manželský pár) 

a hosté

Jiří Suchý
Zdeněk Podhůrský

Dáša Zázvůrková 
a Trio Pavla Větrovce

čtvrtek 

27. 6. 2013
v 19.30 hod. 
Galerie Čakovického zámečku
Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice

Koncert se koná pod záštitou místostarostky 
Městské části Praha- Čakovice Blanky Klimešové.

ČAKOVICKÝ FESTIVAL 

  
 

Neděle  
12. 5. 2013 
18:00 hod. 

Mariella /Plzeň     Sbormistr: Marie Nováková 
Děti z Dobré Vody /České Budějovice  Sbormistr: Alena Veverková 
Kamarádi      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Kostel sv. Alžběty, Praha 9 – Kbely 
 

Neděle  
26. 5. 2013 
18:00 hod. 

Imbus      Sbormistr: Vít Novotný 
A MY TAKY /Liberec    Sbormistr: Lukáš Trykar 
Camerata      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Kostel Povýšení sv. kříže, Praha 9 – Vinoř 
 

Čtvrtek 
30. 5. 2013 
19:00 hod. 

MáTa      Sbormistr: Helena Velická 
Carmina Nova     Sbormistr: Lucie Hřebíková 

Camerata       Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Sál MČ Praha 9 - Čakovice, Čakovický zámek 
 

Neděle 
2. 6. 2013 
18:00 hod. 

VAGANTES Praha     Sbormistr: Martin Konvalinka 
Schola nejsv. Salvátora   Sbormistři: Michal Reiser a Vojtěch Jirsa 
Camerata      Sbormistr: Veronika Dvořáčková Žofáková 
 

Kostel sv. Remigia, Praha 9 – Čakovice 
 

 
 

                                      

 

 
Kostel sv. Remigia 

SBOROVÉHO ZPĚVU  

     ROČNÍK     

W W W . C A M E R A T A P R A H A . C Z  
N A  V Š E C H N Y  K O N C E R T Y  J E  V S T U P N É  D O B R O V O L N É  

POŘÁDÁ SDRUŽENÍ PĚVECKÉHO SBORU CAMERATA VE SPOLUPRÁCI S MČ PRAHA - ČAKOVICE 

15.  
SBOROVÉHO ZPĚVU 

{POZVÁNkY}

Výběrové řízení pro školní rok 2013/2014 
v pondělí 20. 5. a v úterý 21. 5. 2013 

vždy od 16,00 do 18,00 hod. v přízemí zámku 

nabízí studium hry na: 
klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, 

violoncello, flétnu, kytaru, elektrická kytaru, klarinet, saxofon, 
trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv

Jaké jsou předpoklady ke studiu?
uchazeč: - zazpívá 1 lidovou píseň
 - zatleská po učiteli krátký rytmus
 - zazpívá po učiteli krátkou melodii

nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky

uchazeč: -  bude malovat na zadané téma po dobu cca 60 minut 
(výtvarné potřeby budou k dispozici)

 - může přinést na ukázku své domácí práce max. 5 ks

nabízí studium recitace, jevištní mluvy,
dramatické přípravy – základy hereckého projevu

uchazeč: - předvede zpaměti 1 báseň nebo zpracovaný text

AŤ VAŠE DÍTĚ NEZMEŠKÁ

HUDEBNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

www.zuscakovice.cz
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Autorské čtení v zámku
V malém sále čakovického zámečku se 25. února konalo au-
torské čtení Miloně Čepelky (herec z Divadla Járy Cimrmana, 
komentátor a spisovatel) a Josefa „Pepsona“ Snětivého (nakla-
datel, hudebník a spisovatel). Oba autoři představili přítomným 
divákům svoje poetické i prozaické sbírky a přečetli z nich úryvky. 
Pan Snětivý celý večer doprovázel mluvené slovo i hudbou hra-
nou na flétnu, saxofon i svým podmanivým zpěvem. Autorského 
čtení se zúčastnilo přes dvě desítky místních i přespolních divá-
ků a divaček. Program byl zakončen besedou a otázkami z řad 
diváků a možností zakoupení knih obou autorů i jejich autogra-
miádou. Po ukončení večera zazněly otázky, zda se bude konat 
nějaké další autorské čtení či beseda se známými osobnostmi. 
Doufáme, že se nám podaří pozvat další zajímavé osobnosti, aby 
nám představily alespoň část své celoživotní práce.

Pro připomenutí uvádíme již uskutečněné besedy - v roce 
2010 nás navštívili spisovatelé Michal Viewegh, Josef „Pe-
pson“ Snětivý a Alexandr Stainforth, dále Pavel Vondruška 
z Divadla Járy Cimrmana a pěvkyně z Národního divadla 

Lýdie Havláková. 
V roce 2011 jsme 
přivítali cesto-
vatele Jaroslava 
Mareše a herce 
a spisovatele Ros-
tislava Kubu.

 Lucie Límová

FFIINNEE SSTTUUDDIIOO -- wwwwww..ffiinneessttuuddiioo..cczz   
Kosmetika – Masáže – Wellness procedury 
Hyaluronové ošet ení  zn.kosm. „Phyris“ 
Galvanická žehli ka NU SKIN 
LPG – ú inná metoda formování t la 
Infrasauna – jarní detoxikace organismu 
Slevy pro seniory a maminky na MD na jednotlivé procedury 

Kontakt:: Dr.Marodyho 912/10 (Stará náves), Praha 9 – akovice 
Mobil: Kosmetika – 608 931 726                    Masáže – 607 937 934

Nabídka:     Služby: 
Spodní prádlo zn. Andrie   Oprava  obuvi - sb rna 
Trika, kalhoty, mikiny,…   istírna  od v  - sb rna 
Ru n  vyrobené dekorace   P j ovna isti e koberc

Praha – akovice, Cukrovarská 82, telefon: 604 819 550 

Velkoobjemový odpad
Kontejnery zajišťuje MHMP a tím i stanovuje 
podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, 
který do VOK nepatří. Upozorňujeme, že do 
těchto nádob je zakázáno odkládat nebez-
pečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumati-
ky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále od-
pad stavební a živnostenský a také bioodpad 
(na ten jsou přistavovány speciální VOK jen 
na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP přiděleno na období 
1 – 6/2013  18 VOK

květen 15. 5. 29. 5.
červen 12. 6. 26. 6.

Kontejnery budou přistavovány ve středu 
v 14.00 hod. a odvoz bude ten samý den 
v 18.00 hod.

Stanoviště kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice - Na Kačence / 1 ks
Mimo tyto dny je možné využít za dohledu 
pracovníků TS ÚMČ Čakovice k odložení 
velkoobjemového odpadu a sutě do kontej-
neru v ul. Na Bahnech v měsících: 

DUBEN – ŘÍJEN LISTOPAD – BŘEZEN 
13.00 - 17.00 h 12.00 – 16.00 h

Otevřeno je každý den kromě úterý a středy.
Tato služba je určena pouze občanům Čakovic, 
Miškovic a Třeboradic, za poplatek schválený 
radou MČ Praha – Čakovice a to dle množství 
odpadu.

Další informace:
TS úřadu MČ Praha – Čakovice – 
tel. 283 061 431.

Stříhání a úprava psů

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

Untitled-1   1 6.5.2011   9:00:47
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{INZERCE}

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, náměstí 25. března 121, 
196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovice.cz,  
mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou odpovědnost 
autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Nevyžádané 
rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakční rada: Jiří Horáček, 
Jaroslav Jelínek, Eva Pokorná, Josef Záluský. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 417. Evidenční číslo 
MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních schránek 
v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v květnu 2013.

!!! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, 
sklep. Odvoz starého nábytku aj., od-
pad k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

HODINOVÝ MANŽEL – stavební inže-
nýr, práce v domácnostech – spolehli-
vě, pečlivě, kvalitně. www.manzelho-
dinovy.cz, tel.: 774 908 240.

PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, 
s docházkou 195,- Kč. Přijímáme po-
ukázky pro seniory od MČ Čakovice 
Tel. 606 500 867, 283 932 971.

SPOLEHLIVÁ A LEVNÁ DOPRAVA, 
STĚHOVÁNÍ + VYKLÍZENÍ. Tel.: 604 
947 799.

Prodám řadovou garáž K Sedlišti. 
Tel.: 728 835 824.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy. Tel.: 775 132 921.

Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmy-
zu, markýzy, garnýže, šití záclon, shr-
novací dveře, čalounění dveří, silikon. 
těsnění - úspora 30 % tepla. Petříček, 
tel.: 606 350 270, 286 884 339.Prodáme byt 3+1, 78 m2 s balko-

nem + 7 m2 sklep, po rekonstrukci, 
zvýšené přízemí, družstevní vlastnic-
tví, cihlový dům z roku 1950, Praha 9 
– Čakovice, Radbuzská ulice, školka, 
škola, dětské hřiště a koupaliště v těs-
né blízkosti, LŠU a park, lékař, pošta, 
nádraží a obchody do 10 min. chůze, 
cena dohodou. Tel.: 608 854 770.

      

     U Parkánu 28 (areály bývalých JZD), Praha 8 – Ďáblice 

     nabízí Vám své služby: 

 sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, kabely) 
 prodej písku, štěrku, kačírku 
 odvoz suti, odpadu 
 zajistíme betonové, maltové směsi 
 demontáž menších technologických celků

Kontakt : 602 284 298, 283 910 864, www.cama-spol.cz 

Provozní doba: PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7-17 hodin, PÁTEK 7-12 hodin, SOBOTA 8-12 hodin 
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Na cvičení Vás zve 
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 
starosta Městské části
Praha - Čakovice.

změna v rozpisech vyhrazena  •  www.cakovice.cz, www.BudFitSeniore.cz

CVIČENÍ ZDARMA
PRO MAMINKY 
na mateřských
a SENIORY

CVIČENÍ PRO SENIORY
– intenzita a náročnost přizpůsobena pro seniory 55+, aktivita 
kombinuje prvky dechových, protahovacích, mobilizačních 
a nenáročných posilovacích cviků využívajících speciálních 
cvičebních stanovišť.

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
– jednoduché cvičení venku s trenérem kombinující posilovací 
a strečinkové cviky s využitím instalovaných fitnessových prvků 
formou kruhového tréninku.

Během cvičení je zajištěno hlídání dětí.

Cvičení je na vlastní zodpovědnost. 
O závažných zdravotních omezeních 
je nutno před zahájením cvičení in-
formovat trenéra. Za ztráty osobních 
věcí v průběhu cvičení organizátor 
nenese hmotnou ani žádnou jinou 
zodpovědnost. Trenér je na místě 
vždy a v případě nepříznivého počasí 
rozhodne na místě, zda li se cvičení  
bude konat. Hůlky na nordic walking 
a cvičební podložku má každý vlastní 
s sebou. Maximální počet cvičích 
na jedné lekci je 20. Hlídání pro 
maximálně 10 dětí do 5 let.

Organizační informace:

Městská část Praha - Čakovice · rozvrh od 6. května do 25. září 2013

Městská část Praha - Čakovice · rozvrh od 2. května do 26. září 2013
den čas druh cvičení místo

úterý 10.00  ‐10.50 Nordic walking vstup do Čakovického
parku z ul. Cukrovarskáčtvrtek 10.00  ‐10.50 Cvičení pro seniory

den čas druh cvičení místo
pondělí 10.00  ‐10.50 Cvičení pro maminky fitness hřiště na konci

ul. Bermanovastředa 15.30  ‐16.20 Cvičení pro maminky

LETAK_SENIORI_CVICENI_A4.indd   1 17.4.2013   10:52:20


