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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
Kladení věnců a uctění památky

Pražský „S-Bahn“ v Čakovicích
Jak bude vypadat nová železniční zastávka v Třeboradicích? 
Čtěte na straně 3.

Ideální mladý muž
Kdo byl letos korunován?
Odpověď najdete na straně 6.

Dokončení na straně 2

Jak se myšlenka „Praha olympijská“ 
dotýká naší městské části?

V poslední době se o možnosti pořá-
dání olympijských her v roce 2016 či 2020 
hodně píše i mluví. Téměř každý se již 
vyjádřil, zda ano či ne Olympiádě v Pra-
ze. Nedávno jsem 
dokonce zaslech-
la rozhořčenou 
debatu: „Viděli 
jste, jak byly ráno 
Letňany zacpané? 
A to byla jen ně-
jaká výstava! Co 
teprve až tu bude 
ta olympiáda!!!“ 
Vskutku úsměvné. 
Přece si nikdo nemůže myslet, že pokud 
by se skutečně v Praze pořádala olym-
piáda a v Letňanech byl ceremoniální 
stadion, tak zůstane síť komunikací ať již 
pro silniční či železniční dopravu stejná, 
jako je nyní - v roce 2007. Řada lidí argu-
mentuje proti pořadatelství olympijských 
her tím, že ani Praha, natož Česká repub-
lika, na takto velký projekt nemá peníze 
a vůbec je to na nás moc velké a bude tu 
plno lidí a my to prostě u nás, v naší malé 
matičce Praze a naší malé České repub-
lice, nechceme. Velmi mi to připomíná 
uvažování mnoha městských a obecních 
radních v době začátků železniční do-
pravy. Mnohá města, městečka i obce 
se postavila radikálně proti postavení 
železnice do jejich města, městečka či obce 
s poukazem, že nikdo tuto novinku nepo-
třebuje a nechce. Naopak mnohá města, 
městečka či obce se díky svým osvíceným 
radním k projektu železnice připojila. 
Co následovalo? Železniční doprava 
znamenala nové možnosti. Možnosti 
rozvoje obchodu, služeb, cestovního 
ruchu. Z měst se stala města krajská. 
Z městeček města okresní a z obcí obce 
střediskové. Naopak tam, kde železnici 
jako nepotřebnou novinku zavrhli, na-
stal postupný úpadek. Dřívější centra 

Tak jako v minulých letech vzpomněli zástupci Rady městské části 
Praha - Čakovice květnového povstání v roce 1945 a položením věnců 
u pomníků padlých ve II. světové válce uctili jejich památku. Vzpomínka 
se uskutečnila nejen na pamětních místech v Čakovicích, Miškovicích 
a Třeboradicích, ale i na úpatí Ládví a v obci Sedlec, kde v květnových 
dnech roku 1945 padli občané Čakovic.

Škoda jen, že pietní akty proběhly za naprostého nezájmu veřejnosti.
M. Krištof
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   řádková inzerce 

• RE/MAX prodává nejvíce nemovitostí na světě. Prodáme či 
pronajmeme i Vaši nemovitost nebo pozemek.

 Tel.: 731 618 355, vaclav.vrhel@remax-czech.cz

• Koupím garáž v Čakovicích, nejlépe lokalita Na Bahnech
 ul. Schoellerova.
 Tel. 724 542 731, e-mail vitcibula@seznam.cz 

OTÁZKY A ODPOVĚDI -  dokončení
obchodu se změnila v provinční městečka a dodnes se z toho 
nevzpamatovala. 

Budeme opakovat chyby svých předků? Já osobně jsem pře-
svědčená, že myšlenka ucházet se o pořadatelství olympijských her 
je dnes pro Prahu možn ostí stát se evropskou metropolí a pro 
celou Českou republiku stát se skutečně moderním státem.

Pro naši městskou část to znamená především urychlení 
výstavby nutné infrastruktury. Znamená to mít dříve silniční 
okruh, rekonstrukci železniční tratě, stavbu nových „obchvato-
vých“ silnic, které uleví centru Čakovic. Rekonstrukci sportov-
ních areálů, ubytovacích kapacit, místních komunikací…

Každému, kdo se o myšlenku Praha olympijská opravdu 
seriózně zajímá, doporučuji k prostudování materiály, které 
jsou k dispozici na webových stránkách Hlavního města Prahy 
(http://www.praha-mesto.cz/) . 

Většina z nás, představitelů radnic městských částí či tzv. 
velké pražské radnice, pravděpodobně nebude v roce 2016 či 
2020 ve funkci. Věřím ale, že naši následovníci ocení odvahu 
a schopnost rozhodnout ve prospěch budoucího rozvoje městské 
části, Prahy i celé České republiky.

Alena Samková, starostka

Z jednání rady MČ
Na 14. a 15. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

s panem B. Radaczynskim, který se týká změny využívání části 
pozemku parcel č. 1151, k. ú. Čakovice u nebytového prostoru 
Jizerská 24;

- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
se společností FORMKOV, s. r. o., Praha – Čakovice pro stavbu 
vodovodní přípojky na parcel. č. 1336/2 a 1582, k. ú. Čakovice;

- návrh smlouvy s Českým červeným křížem na poskytování pečo-
vatelské služby na území MČ Praha - Čakovice – na dobu určitou 
do 31. 12. 2007;

- návrh kupní smlouvy na bytový dům Vojáčkova 613, Čakovice 
s Bytovým družstvem Vojáčkova 613, Praha 9 – Čakovice;

- návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na rozvoj
MČ Praha – Čakovice se společností VIAS Foundation, s. r. o., 
Karlovy Vary;

- návrh darovací smlouvy se společností Pragis, a. s., a dodatku
č. 2 k darovací smlouvě se společností IV Projekt, s. r. o., – finanční 
dar ve prospěch MČ Praha – Čakovice;

projednala žádosti m. j. 
- žádost TJ Plochá dráha o souhlas se vstupem na pozemky parcel. 

č. 1348/1 a 1582, k. ú. Čakovice za účelem vybudování přípojek 
inženýrských sítí pro výstavbu klubovny a technického zázemí;

- žádost společnosti Nikmar Incest, s. r. o., o souhlas s napojením 
obytného souboru Třeboradice v ul. V Pačátkách (parcel. č. 523, 
k. ú. Třeboradice) a o souhlas se vstupem na pozemky parcel. 
č. 520 a 523, k. ú. Třeboradice za účelem vybudování přípojek 
inženýrských sítí;

- žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení 
stavby „Cukerní“ – bytové domy;

- žádost firmy VIAS Foundation, s. r. o., Karlovy Vary o stanovisko 
k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Cukerní“ 
– bytové domy;

rada
- souhlasila s poskytnutím sponzorského daru ve výši 10 000,- Kč 

pro charitativní akci pro sluchově postižené dívky z celého světa 
Miss Deaf Word 2007;

- připomínkovala zadání ověřovací studie Ověření lokalizace Olym-
pijské vesnice v prostoru  - zadavatel URM MHMP;

rada projednávala 
 bez připomínek návrhy OZV HMP o místním poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt a o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.

Ing.Milena Pekařová,
tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva MČ jsou uloženy a k nahléd-
nutí na úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách

www.cakovice.cz

• Učitelka výtvarné výchovy hledá urychleně pronájem 1 pokoje 
s přísl. v RD v Čakovicích. Tel. 774 364 233

• Vozíčkářka z Čakovic hledá osobní asistentku na menší 
výpomoc. Podrobnosti a výše finanční odměny upřesním při 
osobním setkání. Tel. 737 563 582

• Stomatolog MUDr. Oldřich Rada přijímá nové pacienty. 
Ordinace Dr. Marodyho 460, Praha – Čakovice.

 Kontakt tel. 283 932 445.

Snížení ceny za pronájem 
reklamní plochy před ÚMČ

Reklamní tabule před budovou úřadu MČ Praha-Čakovice je 
v obecním vlastnictví. Rada MČ Praha-Čakovice projednala na 
svém 9. zasedání konaném 19. 2. 2007 snížení ceny pronájmu 
reklamní plochy a schválila následující usnesení:

R-9/3.6/07

Rada MČ Praha-Čakovice 
schvaluje cenu pronájmu 
reklamní plochy na reklamní 
tabuli umístěné na pozemku 
parc. č. 1016, k. ú. Čakovice, 
na 5,- Kč/cm2/rok (současná 
cena činí 10,- Kč/cm2/rok). 
U stávajících nájemních 
smluv bude nájemné sníženo 
o polovinu. Rada MČ Praha-
Čakovice ukládá vedoucí 
OŽPaMp,  aby  za j i s t i l a 
zveřejnění této informace 
v čakovickém periodiku a na 
internetových stránkách MČ 

a zplnomocňuje OŽPaMp k jednání se zájemci.

Další informace vám rádi poskytneme na odboru životního 
prostředí a majetkoprávním.

Ing. Lucie Zemanová, vedoucí OŽPaMp

O z n á m e n í  -  O z n á m e n í  -  O z n á m e n í

O z n á m e n í  -  O z n á m e n í  -  O z n á m e n í



U NÁS V ČAKOVICÍCH • květen 2007 3• INFORMACE 

Pražský „S-BAHN“ v Čakovicích
Při cestě okolo letňanského výstaviště 

můžeme sledovat postup výstavby metra, 
které bude příští rok prodlouženo do těch-
to míst. V této souvislosti pravděpodobně 
většina z nás očekává změny v návazné 
autobusové dopravě. Ty jistě nastanou, 
přestože v současnosti je jejich podoba stále 
v jednání. O výsledku vás budeme na strán-
kách čakovických novin informovat. 

Paralelně se stavbou metra však vzniká 
na rozhraní městských částí Praha 1, 3 a 8 
pod vrchem Vítkov další důležitá dopravní 
stavba, která v budoucnu rovněž výrazně 
ovlivní podobu MHD v Čakovicích, Miš-
kovicích a Třeboradicích. Jde o tzv. Nové 
spojení a otevření jeho nejdůležitějších 
součástí je plánováno na druhou polovinu 
příštího roku. Celá stavba by měla být do-
končena v roce 2009.

Nové spojení je soustava železničních 
tunelů a estakád, které zajistí rychlejší a vý-
razně kapacitnější propojení Hlavního ná-
draží resp. Masarykova nádraží s nádražími 
v Libni, Vysočanech a Holešovicích. Tím 
se otevře i cesta pro realizaci záměrů na 
vybudování městské a regionální železnice 
zapojené do systému pražské integrované 
dopravy, což v současnosti právě z kapa-
citních důvodů není možné. Inspirací pro 

tvorbu systému příměstské železnice v praž-
ské aglomeraci jsou fungující systémy v řadě 
evropských měst (např. berlínský či vídeňský 
S-BAHN, pařížský RER a další). Smysluplnost 
celého projektu byla prokázána i během po-
vodní v roce 2002, kdy železnice převzala část 
kapacity za nefunkční systém metra.

V roce 2006 byl v rámci Evropského týdne 
mobility prezentován již dříve vzniklý koncept 
linkového vedení železnice s cílovým stavem 
k roku 2015 (autorem je organizace ROPID). 
Z mapky vycházející z tohoto konceptu je pa-
trné, že území městské části Praha-Čakovice 
by měly obsluhovat linky „S3“ a „S4“ jezdící 
z Mělníka do Dobříše resp. Čerčan, a to sou-
hrnně přibližně v třicetiminutovém intervalu 
ve špičkách a šedesátiminutovém intervalu 
mimo špičky.

Úkolem pro současné i budoucí před-
stavitele čakovické radnice je tedy připravit 
lepší dostupnost železnice pro cestující z celé 
městské části. Jedním z aktuálně podnikaných 
kroků v této věci je příprava výstavby želez-
niční zastávky v Třeboradicích. Zastávka bude 
umístěna u železničního mostu přes vodoteč 
tekoucí od teplárny podél Tryskovické ulice 
do třeboradického rybníka (na jižní straně 
od vodoteče). Součástí stavby zastávky bude 
i vybudování přístupové komunikace pro 

pěší a cyklisty, a to jak od ulice Tryskovické 
(tedy z obytné části Třeboradic), tak od 
komunikace Za Tratí (tedy z průmyslové 
části Třeboradic). 

Dalším úkolem pro „zatraktivnění“ 
železnice cestující veřejnosti je rekultivace 
prostoru čakovického nádraží (v současné 
době jde o majetek „železnice“), nejlépe ve 
spojení s vytvořením lepší přestupní vazby 
na autobusovou dopravu. Je totiž zřejmé, 
že využití železnice pro cestující bydlící ve 
vzdálenějších lokalitách městské části (např. 
Miškovice, nový obytný soubor za zámec-
kým parkem, U Párníků apod.) je smyslu-
plné pouze za předpokladu dobré návaz-
nosti na autobusovou dopravu s minimální 
časovou ztrátou na přestupu. V opačném 
případě nelze předpokládat vyšší využití 
železnice. Její nevýhodou je totiž výrazně 
nižší frekvence spojů. Na proti tomu nabízí 
železnice výrazně kratší cestu do centra (na 
vybraných relacích poráží i individuální 
automobilovou dopravu) a výrazně vyšší 
komfort cestování ve srovnání s autobusy 
(méně cestujících, prozatím dostatek míst 
k sezení, na zdejší trati také výrazné pro-
cento rekonstruovaných vozů, obvykle min.
1 vůz v každém cca 2-3 vozovém vlaku).

Ing. Jiří Vintiška, zástupce starostky
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Poohlédnutí za devátým ročníkem Čakovického festivalu 2007

• INFORMACE

Konec března a první polovina dubna 
byly spojeny s konáním 9. ročníku Čako-
vického festivalu pěveckého sboru Ca-
merata Praha. Během těchto 16 dní jsme 
mohli shlédnout různá 
koncertní vystoupení, na 
kterých se podílel nejen 
pěvecký sbor Camerata 
Praha, ale i jeho pozva-
ní hosté, např. dětský 
pěvecký sbor „Sluníčka“ 
z Plzně, smíšený pěvecký 
sbor „Chorus Carolinus“ 
z Kladna a také fran-
couzský smíšený sbor 
„Baby’s Singers“ z Mor-
laix. K těmto význam-
ným koncertům beze-
sporu patří i náš společ-
ný koncert s orchestrem 
mladých z kanadského 
města Toronto. Stejně 
jako pozvání našeho sbo-
ru na turné do Kana-
dy. Jednotlivé koncerty 
probíhaly v různých částech Prahy, ale 
i mimo hlavní město. Pokaždé přinášely 
obecenstvu a účinkujícím neopakovatelný 
kulturní a umělecký zážitek, na který se 
dlouho bude příjemně vzpomínat. 

V rámci festivalu, a tedy týdenní ná-
vštěvy našich hostů z Francie v Praze, se 
také uskutečnilo velice přátelské a milé 
setkání mezi členy sboru Baby’s Singers 
a starostkou městské části Praha – Čakovi-
ce paní Alenou Samkovou. Paní starostka  
poutavě pohovořila o založení MČ Pra-
ha – Čakovice a o historii Čakovického 

zámečku, jakožto centra uměleckého dění 
v této oblasti. Nejen naši hosté se tak mohli 
dozvědět mnoho zajímavých věcí o této 
městské části, ale informovanější jsou nyní 

i ti, kteří žijí nebo pracují na tomto území. 
Na závěr přátelské návštěvy naši hosté zahráli 
a zazpívali několik skladeb ze svého reperto-
áru a poděkovali za příjemné přivítání. 

Závěrečný koncert Čakovického festivalu 
v neděli 15. dubna v kostele sv. Remigia byl 
plný krásných okamžiků a emocí. Bezpro-
středně po vystoupení sboru se uskutečnilo 
slavnostní předání velikého dortu k 15. výro-
čí založení pěveckého sboru Camerata Praha 
a poděkování všem, kteří se zasloužili o vybu-
dování a rozkvět tohoto pěveckého tělesa. Po 
koncertu v prostorách Čakovického zámečku 

paní starostka MČ Praha – Čakovice osob-
ně slavnostně pokřtila nové CD vydané 
k této příležitosti a srdečně popřála celému 
pěveckému sboru mnoho dalších úspěchů 

a krásných,umělec-
kých zážitků při jejich 
práci.

Letošní devátý 
ročník Čakovického 
festivalu se tedy nesl 
především v duchu 
oslav tohoto význam-
ného jubilea. Během  
těchto uplynulých 15 
let pěvecký sbor Ca-
merata Praha pod 
vynikajícím vedením 
svých sbormistryň 
Jany Žofákové  a ná-
sledně Veroniky Dvo-
řáčkové - Žofákové 
– mnoha lidem ve 
svém okolí přinesl, 
přináší a bude jis-
tě i nadále přinášet 

krásné chvíle  při svých koncertních turné 
a vystoupeních. Svou činností ale pěvecký 
sbor přispívá i k výchově a kulturnímu 
vzdělání naší mladé generace, neboť ne-
zahrnuje jen dospělé členy, ale především 
děti a mládež. Je to práce velice obětavá, 
mravenčí a plná pochopení.

K našim posledním koncertům patří 
vystoupení k uvítání pana prezidenta 
Václava Klause a jeho paní Livie Klausové 
v Gymnáziu Litoměřická na Proseku.

Na začátku května v rámci oficiální návštěvy Prahy 9 měl 
pěvecký sbor Camerata Praha velkou čest připravit malé kon-
certní vystoupení pro pana prezidenta Václava Klause a jeho 
manželku Livii Klausovou. Spolu se sborem Camerata Praha 
také vystoupil sbor Kamarádi a sbor Gymnázia Litoměřická pod 
vedením Mgr. Veroniky Dvořáčkové - Žofákové.

Tento úvodní koncert shlédli i další členové prezidentské 
kanceláře, starosta Prahy 9 Jan Jarolím s manželkou a také 
vedení Gymnázia Litoměřická v čele s panem Markem Kauf-
mannem. Po milém přivítání hlavy státu proběhla beseda mezi 
studenty gymnázia a prezidentem panem Václavem Klausem. 
Tato diskuze byla velice příjemná a výstižná. Studenti se do-
zvěděli mnoho zajímavého nejen z oblasti politického života, 
jako je protiraketový radar nebo Evropská unie, ale i z oblasti 
ekonomických záležitostí. V samém závěru diskuze zazněly 
i otázky, které se výhradně týkají studentů, a to na téma spo-
lečných státních maturit.

Po oficiálním ukončení besedy paní Livia Klausová věnovala 
všem přítomným svou fotografii s autogramem a k veliké radosti 
členů sborů se s nimi i vyfotografovala.

Koncertní vystoupení
pro pana prezidenta Václava Klause
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nečního, až téměř akrobatického vystoupení, 
a předvedl tímto nejlepší volnou disciplínu. 
Na molu při přehlídce společenských obleků 
se nejlépe dařilo Davidu Kratochvílovi, kte-
rý za svůj šarm a eleganci získal titul „ Muž 
model“.

Podle hlasování diváků na internetu se 
stal „Mužem sympatie“ David Langer, žák
3. ročníku oboru Chovatel cizokrajných 
zvířat, který získal nejvyšší počet hlasů. Titul
„3. Ideální muž SOŠ a SOU Praha – Čakovice 
pro rok 2007“ získal žák 1. ročníku oboru 
Kuchař-číšník David Kratochvíl, druhé místo 
obsadil „ Muž sympatie 2007“ David Langer. 
Vítězem a zároveň Ideálním mužem 2007“ 
se stal žák 2. ročníku oboru Kuchař-číšník 
Vladislav Krátký, který obdržel z rukou paní 

náměstkyně Žižkové a ředitelky naší školy 
Mgr. Věry Novákové šerpu a první gratulaci.

Všichni soutěžící si zaslouží náš velký ob-
div a poděkování, protože pro nás všechny 
připravili svými vystoupeními mnoho neza-
pomenutelných zážitků a vzpomínek a mohli 
jsme společně prožít pěkné odpoledne.

Poděkování patří také všem sponzorům, bez 
kterých by určitě všichni soutěžící neobdrželi tak 
hodnotné dary a finanční odměny.

Mgr. Věra Nováková

jsme se těšili čtyřmi disciplínami, kterými 
byly rozhovor s porotcem, volná disciplína, 

předvedení originálního plážového modelu 
a módní přehlídka společenských obleků.

V letošním ročníku byli kromě hlavních 
titulů a Muže sympatie také vyhlášeni vítězové 
všech čtyř disciplín.

V rozhovoru nejvíce svou rychlou a vtip-
nou odpovědí přesvědčil porotu David Rusi-
ňák, který získal titul „Muž média“. Ondřej 
Vaňkát oslnil svým originálním a pestroba-
revným plážovým modelem, který doplnil 
nafukovacím žralokem, a proto bylo na místě 
jeho prvenství v disciplíně o nejlepší plážový 

model. Ocenění „ Muž talent“ právem získal 
David Franc, který se skvěle zhostil svého ta-

• INFORMACE

5. 6. 2007 od 18.00 hod.

Homeopatická lékárnička na dovolenou, aneb co nás může potkat
během letní dovolené.

Květinová dekorace s praktickým vyzkoušením.

19. 6. 2007 od 18.00 hod.

Klub Harmonie – zdravý životní styl
Poradenská činnost o tom, jak dosáhnout dlouhověkosti při dobrých

smyslech a dobré náladě

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

Cyklus tématických přednášek a kurzů v Čakovickém zámečku

Soutěž ve volbě Miss nebo Ideálního 
mladého muže patří na naší škole již čtvrtým 
rokem neodmyslitelně k měsíci dubnu. Letos, 
18. dubna, soutěžilo 12 mladých mužů. 

V sále SOŠ a SOU se v 15.00 hodin sešlo 
kolem 200 diváků z řad studentů, kamarádů, 
rodičů, učitelů a vzácných hostů, mezi kte-
rými byli např. paní náměstkyně primátora
Hl. města Prahy Hana Žižková a starostka
MČ Praha-Čakovice Alena Samková.

Celou soutěží bravurně provázel moderá-
tor Jan Vala. Do poroty zasedlo osm porotkyň 
z osobností společenského a kulturního života 
v čele s předsedkyní zpěvačkou Magdou 
Malou.

Diváci měli možnost ve zcela zaplněném 
sále zhlédnout pestrý, téměř tříhodinový 
program jak samotných soutěžících, tak i zpě-
vaček Hanky Křížkové, Magdy Malé nebo 
žákyně Kateřiny Berouskové, které přispěly 
svým krásným zpěvem.

Přípravy soutěže probíhaly již několik 
měsíců, a to zejména z aktivity hlavního orga-
nizátora pana učitele Mgr. Antonína Anderse 
a samotných dvanácti soutěžících chlapců.

Celá soutěž byla zahájena tanečním vy-
stoupením s deštníky, kde se soutěžící poprvé 
předvedli porotě i divákům v sále, kteří je 
odměnili bouřlivým potleskem. Potom už 

Ideální mladý muž 2007 SOŠ a SOU Praha – Čakovice
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Základní umělecká škola
Marie Podvalové

Vás srdečně zve na

Výstavu výtvarných prací
žáků v parku

31. května ve 13,00 hodin

a na

Promenádní koncert v parku
31. května v 17,00 hodin

Koncert absolventů školy 
v ATRIU,

v koncertní a výstavní síni na Žižkově, 
Čajkovského ul.

4. června v 18,00 hodin

Koncert populární hudby
v Třeboradicích, sál Maximum Club

12. června v 18,00 hodin

Koncert pěveckého sboru
Gaudium Cantorum

v ATRIU na Žižkově

18. června v 18,00 hodin

Starostka MČ Praha – Čakovice Alena SAMKOVÁ
ředitelka SOŠ a SOU Mgr. Věra NOVÁKOVÁ

ředitelka ZUŠ Marie Podvalové Ivana HEŘMÁNKOVÁ

Vás srdečně zvou na osmé

ČAKOVICKÉ SLAVNOSTI
5. června 2007

v areálu SOŠ a SOU, Ke Stadionu 623 v Praze – Čakovicích

Dopolední program pro děti a mládež od 9:30 do 12:30
kamarádi Jů a Hele, malá ZOO, výtvarná dílna, soutěže

opékání uzenin a občerstvení

Odpolední program pro dospělé od 16:00

kulturní program: žáci, studenti i profesionální umělci
tombola, občerstvení

Základní umělecká škola
Marie Podvalové

pořádá

23. května v 19,00 hod. koncert z cyklu Pedagogové ZUŠ a jejich hosté
 (Pavel Vašíček, Jan Kysela – jazzový večer)

29. května v 17,00 hod. Libeňské jaro mladých
 obřadní síň Libeňský zámeček

31. května ve 13,00 hod. výstavu žáků výtvarného oddělení v parku

31. května v 17,00 hod. Promenádní koncert v parku

4. června v 18,00 hod. koncert absolventů školy v ATRIU
 na Žižkově, Čajkovského ulici

12. června v 18,00 hod. koncert Populární hudby Třeboradice,
 sál Maximum Club

18. června v 18,00 hod. koncert pěveckého sboru Gaudium Cantorum
 ATRIUM, Čajkovského ulice
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Ve dnech 2. a 3. dubna se konala na naší ZŠ 
Dr. E. Beneše soutěžní výstava „Velikonoční vajíčko 
2007“. Na tuto výstavu se přišlo podívat celkem 251 

lidí, z nichž se všichni zapojili i do hlasování a svými 
hlasy rozhodli o tom, že na I. stupni zvítězila třída
3. A., a na II. stupni zvítězila třída 6. A. Obě oce-
něné třídy vyhrály dort ve tvaru velikonočního 

vajíčka. Spokojeně můžeme konstatovat, že tato 
výstava je rok od roku stále lepší a její návštěvnost 
vyšší. Díky tomu letos sdružení rodičů KRAPŠ 
udělalo i malou změnu a ocenilo na I. stupni i místo

2., které obsadila třída 5. A. a místo 3., které obsadila 
třída 4. A. Děti i se svými třídními učiteli se velmi 
snažily a mnohde bylo vidět, že svým výrobkům 
věnovaly více času, než se vejde do několika málo 
hodin pracovních a výtvarných činností. Za toto jim 
všem patří velké poděkování. Odměny ve formě 
čokoládových velikonočních vajíček a bonbonů 
byly uděleny všem, kteří se na přípravě této výstavy 
podíleli svými výrobky. Tyto odměny putovaly do 
celých tříd, ale i jednotlivcům. Velmi milé bylo od 
všech, kteří výstavu navštívili, slyšet slova chvály a ci-
tuji „ Nevím, co zvolit, vždyť je to hezké všechno.“ 
Poděkování patří rovněž i vedení školy, maminkám, 
které přizpůsobily svůj čas a výstavu organizovaly, 
a v neposlední řadě i všem, kterým „stálo za to“ 
přijít se podívat a hlasovat. 

Jana Kačerovská, KRAPŠ

Velikonoční vajíčko 2007    
Při kácení stromu byla nalezena kolonie zimujících netopýrů. Díky spolupráci za-

hradnice paní Žižkové, ÚMČ Praha-Čakovice a ZO ČSOP Nyctalus se podařilo zachránit 
a navrátit do přírody 43 netopýrů rezavých.

Při odstraňování následků větrné smrště z 18. ledna byla kácena olše s rozlomenou 
korunou. K velkému překvapení zahradnice paní Žižkové, která tyto práce prováděla, byla 
v dutině stromu nalezena kolonie netopýrů rezavých. Vzhledem k jejímu velmi kladnému 
vztahu nejen k rostlinám, ale i ke zvířatům, neváhala. Netopýry, kteří vylézali z dutiny, 
opatrně odchytila a umístila do pevné pracovní tašky, a poté prohlédla dutinu, kde nalezla 
další jedince. Zavolala o pomoc na čakovický úřad a s pomocí vedoucího technické správy 
pana Černého kontaktovala naši organizaci. 

Naše organizace, ZO ČSOP 11/30 Nyctalus, vznikla v červnu 2006. Jsme sdružení 
dobrovolníků, kteří svoji činnost vykonávají ve svém volném čase. Zabýváme se ochranou 
a sledováním netopýrů na území Prahy, péčí o nalezené netopýry, jejich vypouštěním 
zpět do volné přírody, a chovem handicapovaných netopýrů za účelem širšího vzdělávání 
veřejnosti.

Všichni netopýři jsou v ČR chráněni podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 175/2006 
Sb. a podle mezinárodních úmluv. K jejich držení v zajetí je nutné udělení výjimky z § 50 
zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jinak je protizákonné.

Nalezený druh, netopýr rezavý (Nyctalus noctula), patří k větším druhům našich ne-
topýrů, a z Prahy jsou nálezy hlášeny po celý rok. Tito netopýři vylétají těsně po západu 
slunce a loví hmyz vysoko ve vzduchu. Jako všichni netopýři mírného pásma upadají i oni 
do zimního spánku, ve kterém snižují celkové energetické náklady až na 1/100 základního 
stavu. Proto jakékoli zbytečné probuzení v průběhu zimy pro ně znamená značnou ztrátu 
energie. Zimují ve větších koloniích (někdy i 600 jedinců) většinou ve starých stromech 
s rozsáhlými dutinami, ale i ve štěrbinách panelových domů. Na jaře se probouzejí a přelé-
tají, někteří mohou migrovat až 2000 km od svého zimoviště. Samice vytvářejí letní kolonie 
ve stromových dutinách a panelových domech, samci v menších koloniích se nacházejí 
po okolí, opět především ve stromových dutinách. Koncem jara rodí samice většinou dvě 
holá mláďata, která jsou plně samostatná až koncem léta. Podzim je u netopýrů obdobím 
páření, a poté přelétají zpět na vhodná zimoviště.

Ze všech 62 zimujících jedinců, kteří byli nalezeni ve stromě, žilo pouze 48 – další 
bohužel nepřežili pád stromu. Z přeživších netopýrů museli být tři utraceni, neboť měli 
přerušenou míchu a ochrnutou spodní část těla, a dvě samičky byly operovány naší veteri-
nářkou MVDr. Pavlínou Hájkovou. Po uzdravení byly zařazeny k malé kolonii handicapo-
vaných jedinců téhož druhu (a dostaly jména Rozárka a Stázinka). Ostatní netopýry jsme 
zazimovali ve sklepě, který má vhodnou vlhkost i teplotu. Na jaře, týden před plánovaným 
vypouštěním, jsme kolonii probudili a večer co večer postupně krmili moučnými červy 
s vitaminovými přípravky. Po domluvě s paní Žižkovou jsme je za soumraku 30. března 
vypustili do volné přírody v Čakovickém zámeckém parku. 

Je možné předejít nějakým způsobem  podobným nehodám? Bohužel, ve většině 
případů to možné není. Netopýři osídlují stromové dutiny (i budky) po celý rok a nej-
zranitelnější jsou právě v průběhu zimování a samozřejmě také v době kojení (přibližně 
od května do července). Je-li třeba skácet starý strom mimo zimní období, a má-li člověk 
podezření, že je uvnitř velká kolonie netopýrů, je možné zjistit její přítomnost poměrně 
snadno: vletový otvor je začernalý a pod ním nebo na kmeni mohou být bobky podobné 
myším. A navíc, v odpoledních a večerních hodinách je ze stromu slyšet hodně vysoké 
„švitoření“. Samozřejmě, pokud počkáte do soumraku, máte možnost uvidět jejich výlet 
z úkrytu. Malá kolonie se oproti tomu chová mnohem nenápadněji. 

Náš příběh má naštěstí dobrý konec: díky skutečně profesionálnímu přístupu paní 
Žižkové, která přemístila nalezené netopýry na bezpečné místo a okamžitě kontaktovala 
ÚMČ Praha-Čakovice, kde jí ochotně zjistili telefonní číslo, mohlo být nazpět do volné 
přírody vypuštěno 43 netopýrů. 

Helena Jahelková, Dagmar Zieglerová, ZO ČSOP 11/30 Nyctalus,
www.nyctalus.cz, SOS netopýří linka: 607 642 634

43 ZACHRÁNĚNÝCH

Oznámení o změně sídla:
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

POZOR ZMĚNA SÍDLA - POZOR ZMĚNA SÍDLA - POZOR ZMĚNA SÍDLA

POZOR ZMĚNA SÍDLA - POZOR ZMĚNA SÍDLA - POZOR ZMĚNA SÍDLA

• INFORMACE
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Velkoobchodní firma zabývající se prodejem dřevařských výrobků 
jako jsou podlahy, palubky, fasády ze dřeva, nátěry na dřevo, 

venkovní terasy a velkoplošný materiál hledá pro posílení vnitřního 
prodeje pozici:

OBCHODNÍ REFERENT
PRO VNITŘNÍ PRODEJ ODDĚLENÍ VELKOOBCHOD

Popis pracovní funkce:

● zpracovávání objednávek, koordinace dodávek

● zpracovávání a vyhotovování cenových nabídek pro zákazníky

● zajišťování informačního zázemí a servisu pro tým obchodních 
zástupců

● zajišťování informačního servisu pro zákazníky/zpracování 
veškerých telefonických dotazů

● pracoviště: Praha 9, Čakovice, ul. Vážská

● kontakt: tel. +420 608 052 452



U NÁS V ČAKOVICÍCH • květen 2007 11

dortů si odnesly dámy Kreislová, Vlachová 
a Šubrtová. 

I když si počasí s námi letos zahrávalo, 
tak se přesto vše vydařilo a my spokojeně 
odešli do svých domovů.

Soroková Jindra, Klub seniorů

• INFORMACE

Rok s rokem se sešel a naše maminky 
a babičky opět oslavily svůj velký svátek 
matek v čakovickém zámku. I letos byl 
pro zúčastněné dámy připraven bohatý 
program v podobě pořadu „ S knihami 
se kamarádím“, kde kromě duchovního 

Den matek v Čakovicích
otce Četnických humoresek Michala Dlou-
hého vystoupila řada známých osobností: 
zpívající nakladatel Jindřich Kraus, světová 
výtvarnice a malířka Alexandra Hejlová, kla-
vírista Jakub Přibyl a spisovatel Evžen Josef 
Petr, který zarecitoval romantické básně ze 
života kolem nás z jeho publikace Květy lásky 
a hořkosti. Nechybělo oblíbené vystoupení 
hůlkou točících mažoretek v jejich slušivých 
uniformách a klapajících podpatcích. Za 
zvuku slavnostní hudby nám předvedly své 
umění v prostorách před ZUŠ pod vedením 
sl. Spáčilové. Po skončení pořadu následoval 
velkolepý raut, který připravil našim seni-
orkám Vladimír Svoboda z Restaurace Ma-
ximum v Třeboradicích. Vyvrcholením celé 
akce byla tombola za hudebního doprovodu 
p. Tomka. První ceny v podobě 3 krásných 

Poděkování za sponzorování akce:
Biebelhausener Műhle GmbH & Co.
– pekárně Globus
Společnosti DUHA
Pekařství Krejča – Vesecký
Kashmir s.r.o.

Dále děkuji za pomoc při organizování :
Daně Legerské
Kateřině Herčíkové 
Ivo Ullmannovi 
Martinu Babockému

Zvláštní poděkování
panu Vladimíru Svobodovi, majiteli restau-
race Maximum Club Restaurant v Třebora-
dicích za uspořádání a financování velkole-
pého rautu k oslavám Dne matek - pro naše 
seniorky (cca 100 osob).

Klub seniorů zve všechny zájemce na další vlastivědnou vycházku, tentokráte na Malostranský hřbitov. Sraz účastníků vycházky je
ve středu 13. června v 11,15 hodin na konečné autobusu v Čakovicích. Dávnou minulostí nás provede RNDr. Pavel Mrázek, Csc.

Vstup je zdarma. 

Podobně jako smrt tvoří nedílnou součást života, tvoří hřbitov nedílnou součást městské zástavby či venkovské krajiny. Malostranský 
hřbitov byl ve svých počátcích používán k pohřbívání obětí morových epidemií, které nemohly být uloženy uvnitř města.

Na konci 17. století pak byly přistavěny ohradní zdi a kaple. Následně pak dochází k rozšíření hřbitova a stavbě nového kostela.
Do roku 1868 zde bylo uloženo 54 594 těl. Ze slavných osobností, které zde spočívají, je třeba vzpomenout K. J. Erbena,

G. P. Moravského, A. Mánesa, J. Duškovou, J. Nerudu a mnohé další. Za návštěvu stojí i hřbitovní architektura
od významných umělců J. Malínského, V. Prachnera a I. Platzera III. Hřbitov je v dnešní době pro veřejnost uzavřen. 

Zájemci se prosím hlaste pí Sorokové na tel. č. 736 670 675 nebo 283 061 427. Počet účastníků vycházky je omezen.

Vlastivědná vycházka s Klubem seniorů
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc červen

6. června  od 14,00 hod. Jiří Kratochvíl téma: Československé a české bankovky
13. června   RNDr. Pavel Mrázek Vycházka – „Malostranský hřbitov“

Vycházky po pamětihodnostech Prahy se stávají mezi vámi stále oblíbenějšími. 
Proto jsme pro vás již přichystali spoustu dalších vycházek, na které se můžete těšit 
v následujících dnech.

Při poslední vycházce jsme s naším Klubem seniorů navštívili Chrám sv. Mikuláše 
na Malé straně a procházkou jsme se vydali na Kampu. Školený průvodce nám při-
blížil všechny památky ostrova Kampa spojené s řadou zajímavých historek. Počasí 
nám skutečně přálo a již teď se těšíme na vycházku do Botanické zahrady v Tróji.

Soroková Jindra
 Klub seniorů

Jarní vycházka po Kampě
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