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Za stolem zaskládaným balíky maturitních písemek, jemuž vévodí plastová bedna s nápisem "CERMAT", se
usmívá elegantní dáma, která pravou
rukou podepisuje listiny a v levé drží
mobilní telefon. Rukou s tužkou mi
kyne, abych se posadila, načež přiběhne asistentka s druhým mobilem
a předává hovor. Telefon ještě třikrát
zazvoní a je přijat, než se stihneme s
paní Mgr. Věrou Novákovou alespoň
pozdravit. "To víte, maturity," omlouvá se, ačkoliv je očividné, že každý
jiný i "nematuritní" pracovní den
vypadá podobně. Rozhovor s ředitelkou Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Praha - Čakovice, bude muset být krátký a stručný, na zbytečnosti a zdržování prostě
nemá čas.

Cítím se až provinile, že Vás zdržuji
v takovém perném dni…
Ale to je normální den, když nejsou na
programu maturitní zkoušky, tak jsou to
soutěže žáků, jejich příprava a tak
podobně, nebo nějaká zahraniční návštěva, zrovna dnes třeba odjíždějí Turci, kteří
se zde učili vařit českou kuchyni. Přitom
připravujeme žáky na výjezd na zahraniční odbornou stáž do Itálie a na Kypr, kam
odcestují během několika dní. Takže klid
u nás není vlastně nikdy, ale já říkám, že
je to dobře. (Mile se uměje a přelétne
pohledem seznam přijatých e-mailů).
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Zajímala by mě historie vaší školy a Vaše
historie v této škole?
Budova školy byla postavena už někdy
v šedesátých letech minulého století
a studovaly se zde především zemědělské obory. Profilovým oborem, který
u nás dodnes vyučujeme, a jsme jedinou školou v České republice, ve které
ho lze studovat, je obor Chovatel cizokrajných zvířat. V minulosti se otevíral
jednou za dva roky. Přestože jsme se
snažili tento obor rozšířit, maximální
stanovená kapacita je 78 studentů,
takže jedenkrát za čtyři roky se obor
nemůže otevřít a bohužel nemůžeme
tak uspokojit všechny zájemce o studium, kterých je opravdu mnoho. Ale
95% našich žáků z celkových 530 se
věnuje oboru gastronomie.
Já jsem od roku 1990 vedla Střední
odborné učiliště potravinářské v Horních
Počernicích a v roce 1998 byla v rámci
optimalizace převzata do naší správy
i škola v Čakovicích. O rok později nám
přibylo ještě středisko praktického vyučování Svémyslice, ale ředitelství školy
zůstalo v Čakovicích.
Co bylo po sloučení škol nejdůležitějším
úkolem?
Hlavně jsme museli dát do pořádku
učební a výcvikové prostory, opravit
budovy, vyměnit okna, rekonstruovat
rozvody, vybavit kuchyň a jídelnu,
internátní ubytování atd. Bylo toho
hodně a jsem ráda, že už snad většinu
oprav máme za sebou.
Jak lze pod jednou střechou skloubit tak
výrazně odlišné specializace jako je gastronomie a chovatelství?
Především nejsme všichni jen pod jedinou střechou, těch střech tu je! (směje
se) Ale možná byste se divila, jak ideálně funguje studentská spolupráce při
nejrůznějších akcích, na kterých žáci
jednoho oboru podávají pohoštění vlastní výroby a chovatelé předvádějí práci se
svými svěřenci. U veřejnosti to má veliký ohlas. Ostatně letošní Čakovické slavnosti, které jsme tradičně pořádali společně s Městskou částí Praha - Čakovice
a ZUŠ Marie Podvalové za přispění
sponzorujících firem v areálu naší školy,
toho byly důkazem. Podle reakcí
návštěvníků je zaujal jak bohatý program, tak i občerstvení připravené našimi studenty Gastronomického oboru.

Staráte se o 530 žáků studujících v pěti
oborech, spravujete budovy školy,
kuchyň, jídelnu, internát, vedete pedagogický sbor, připravujete studenty
k účasti v nejrůznějších soutěžích, organizujete jejich zahraniční stáže, sháníte
sponzory a další zdroje financování,
pořádáte pro studenty soutěž Miss a Ideální muž, kde ještě vůbec berete čas na
akce pro veřejnost?
Kdo opravdu chce, ten si čas vždycky
najde. Tato práce má obrovskou výhodu
v tom, že mě hrozně baví, a když ji člověk dělá rád, nekouká na hodinky a na
vlastní pohodlí. Já říkám, že práce je lék
na všechny potíže a v životě se mi to
mnohokrát potvrdilo.
Co Vás na tom nejvíc těší?
Jednoznačně úspěchy našich studentů.
A už to jsou úspěšně zvládnuté maturitní zkoušky, nebo vítězství v odborných
soutěžích, nebo třeba jen kladné hodnocení jejich působení na zahraničních stážích. Každý rok posíláme do zahraničí
desítky studentů, kde se jich za posledních osm let už vystřídalo přes 500, pracovali na Kypru, v Belgii, Anglii, Dánsku,
Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii,
Německu a Rakousku. Z projektu Leonardo da Vinci se nám daří uhradit 95%
nákladů na cestu, ubytování a stravu stá-

Mgr. Věra Nováková
Narodila se v Praze
Vystudovala:
SPŠ potravinářské technologie,
obor kvasná technologie
1981 Pedagogická fakulta UK,
doplňkové pedagogické studium
1989 Pedagogická fakulta UK,
učitelství odborných předmětů
1999 Pedagogická fakulta Ostravské
univerzity, magisterské studium Učitelství odborných předmětů
Praxe:
Od r. 1978 Střední odborné učiliště
potravinářské v Horních Počernicích,
mistrová odborného výcviku
Od r. 1981 učitelka odborných předmětů
Od r. 1984 zástupce ředitele pro praktické vyučování
Od r. 1990 ředitelka školy
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Žák druhého ročníku Jakub Lejčko (uprostřed) získal zlatou medaili
v soutěži kuchařů jednotlivců

menu podávané v naší školní jídelně
každý všední den. V naší hlavní kuchyni
a na specializovaných cvičných pracovištích ve škole se denně uvaří až 600
obědů pro žáky, zaměstnance i veřejnost
s výběrem ze šesti druhů jídel včetně
nabídky grilování a stolování v zahradní
restauraci. Kromě toho provozujeme
cateringovou činnost, pravidelně připravujeme občerstvení pro rodinné oslavy,
firemní akce, při pravidelných jednáních
zastupitelstva Hlavního města Prahy
a Prahy 6, pro nejrůznější akce v Rezidenci Primátora hl. m. Prahy a Brožíkově
síni na Staroměstské radnici, starali jsme
se i o dvě státní návštěvy prezidenta
republiky na Pražském hradě - chorvatskou a tureckou. Jsou to další významné
zkušenosti pro naše studenty a prestiž
pro celou školu.

Zahraniční praxe se týkají pouze studentů gastronomických oborů?
Ale to zdaleka ne. Chovatelé cizokrajných zvířat se například te v březnu vrátili z velice úspěšné praxe v ZOO Lisabon.
Předtím byli v Antverpách, v Kodani,
v Allgorgu, v Chesteru, atd. Nyní se připravuje projekt pro stáž v ZOO Barcelona. I pro ně je kontakt a mezinárodní
srovnání v praxi velice prospěšné a my se
jim snažíme pomáhat je získat.

Areál SOŠ a SOU je rozsáhlý, ale pečlivě
udržovaný

A pro Vás osobně?
Asi bych mohla říct, že práce ve školství byla pro mne od dětství velkým
snem, který se mi vlastně splnil. Práce
s mladými lidmi je velmi obohacující
vzájemně. Všeobecně pedagog, který
svou celoživotní práci zasvětí této činnosti a vidí výsledky své práce prostřednictvím úspěchů svých absolventů, je stále motivován pro pokračování
a zdokonalování se ve své činnosti.
Největší odměnou jsou pracovní úspěchy absolventů, kteří našli uplatnění na
špičce svých oborů, a to nejen v naší
republice, ale i v zahraničí. Zastávají
pracovní pozice špičkových manažerů
nejlepších hotelů a restaurací. Rovněž
tak několik absolventů oboru Chovatel
cizokrajných zvířat našlo v evropských
ZOO významné uplatnění. Vždy mne
velice potěší jejich příležitostná návštěva, kdy vyslovují poděkování za náročnost, která byla po nich během studia
vyžadována. Pokud si mohu vybrat,
vždy volím náročnější přístup, protože
jednoduchá cesta bez překážek k cíli
nevede.
SiH
Foto: Archiv SOŠ a SOU

Máte možnost nějakého srovnání úrovně
vzdělání a praktických schopností vašich
studentů a absolventů jiných oborově
stejně zaměřených škol, myslím te především v gastronomii?
Naši žáci se pravidelně účastní řady
soutěží, například Gastro junior, Znojemský hrozen, Junior Cup, Stará
myslivecká, Chodovar, Grillmanie,
Soutěž pro mladé kuchaře v Německu, nebo například Gastro Hradec,
kde letos v dubnu získal žák druhého

Studenti oboru Chovatel cizokrajných
zvířat v ZOO Lisabon

I v nejlepších restauracích na Kypru
potkáte studenty čakovické střední školy

žistů, to vše díky našim úspěšným projektům. Rodiče se podílejí pouze pěti
procenty na celkových nákladech a pro
studenty je to naprosto neocenitelná
zkušenost. Kromě toho, že aktivně použijí znalosti získané při studiu cizích
jazyků, tak navíc získají praxi ve svém
oboru, seznámí se s cizokrajným prostředím, kulturou, lidmi a udělají si přehled o tom, kam se ubírá světová gastronomie. Sami přijdou na to, že je vždy
třeba ze sebe vydávat maximum, být
upravený, ochotný a vstřícný, usmívat
se, atd. Víte co, znalosti se naučí
ve škole, ale zkušenost je nenahraditelná a nepřenosná.

ročníku Jakub Lejčko nejvyšší ocenění
- zlatou medaili v soutěži kuchařů jednotlivců - kategorie "Kuchař kadet do 18-ti let". Další, dnes již absolvent
naší školy, je držitelem titulu Juniorský
mistr republiky v celorepublikové soutěži barmanů. Takové úspěchy nejsou
jen radostí pro samotného vítěze, ale
i uznáním pro pedagogy a motivací
pro jeho spolužáky.
Mají studenti možnost zúročit nabyté
znalosti a zkušenosti v praxi už během
studia?
Žáci 1.–3. ročníků pod vedením učitelů
odborného výcviku připravují kompletní
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Vážení přátelé,
radnice podniká kroky, které "zvenku"
nejsou příliš patrné,
ale jsou klíčové
z hlediska dlouhodobého chodu úřadu
a v rámci rozvíjení
vztahů mezi úřadem
a občanem. Připravujeme celkový program s názvem "transparentní úřad",
o kterém vás budu průběžně informovat.
Vím, že jsou dnes bohužel slova jako
"transparentní" zprofanovaná a často si
pod nimi občané představují ledacos,
ale jedná se o soubor několika modulů,
které mají zefektivnit vnitřní správu na
různých úrovních procesů samosprávy
a posunout ji směrem k občanům.
První z implementovaných modulů bude
tvorba a dodržování vnitřních předpisů
vztahujících se k problematice stížností
a námětů. Jde tedy o to, zda vám občanům odpovídáme včas a dle zákona.
K tomu nám bude sloužit externí dohled,
který bude nezávisle dohlížet na průběh
vyřizování stížností a námětů. Vím, že
v minulosti se stalo, že jste odpovědi
obdrželi pozdě, nebo možná i vůbec, což
se tímto opatřením má změnit.
Dalším dokumentem, který připravujeme, orientujícím se na občany, ale i na
kolegy zastupitele, je soubor pravidel
určujících vydávání časopisu, který
právě držíte v ruce.
Jsou to malé krůčky, které však dlouhodobě vedou k modernímu způsobu řízení samosprávy a jak věříme, i k větší
spokojenosti nás všech.
Přeji vám krásné jarní dny.
Ing. Alexander Lochman, starosta

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
Čakovice
6. 6. 2012
- ulice Církova, Zámišova a Danielova
27. 6. 2012
- ulice Cukerní, Třtinová a Řepová
od ul. Cukrovarská po ul. Cukerní
Třeboradice
13. 6. 2012
- ulice K Teplárně, V Pačátkách, Navarova, Barešova, Kotršálova a Englerova
20. 6. 2012
- ulice Tryskovická, Pšovanská, Kašeho
a U Staré tvrze
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Informace o činnosti Rady MČ
Na svém 43. až 45. jednání rada městské části projednala celkem 47 bodů,
z nichž vybíráme např.:
■ Pořádání přehlídky základních uměleckých škol - Cukrovarská 1, Praha 9 Čakovice
■ Žádost o vydání stanoviska k územnímu řízení - rodinný domek s provozovnou na pozemku parc. č. 1413/33 k.ú. Čakovice
■ Rekonstrukce stávajících sjezdů v ul. Králova v Třeboradicích
■ Oprava vjezdu na parkoviště u čakovického zámku
■ Žádost o vyjádření k územnímu řízení a stavebnímu povolení - parkoviště OA
Litavská II, Praha 9 - Čakovice
■ Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 21/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
■ Oprava bytů č. 17 a 36, Otavská 621, Praha 9 - Čakovice - vyhodnocení
cenových nabídek
■ Přehled dlužného nájemného v bytových a nebytových prostorách za období do 31. 12. 2011
■ Odstranění bojlerů TV ve ŠJ - Jizerská 840 a odstranění nefunkčních kotlů
v gymnáziu - nám. 25. března 100, k.ú. Čakovice, obec Praha
■ Žádost o povolení ke kácení dřevin na pozemku parc. č. 1336/2 obec Praha,
k. ú. Čakovice
■ Software na správu nemovitostí - nabídky na nákup
■ ZŠ - žádost o změnu v rejstříku škol - navýšení počtu žáků ZŠ
■ Dočasná komunikace "ul. Tryskovická - ul. Za Tratí" etapa 1 "Cyklostezka
s dočasným automobilovým provozem"
■ Pověření radní Ilony Bervicové problematikou sportovních letů nad územím
Městské části Praha - Čakovice
■ VZ na stavbu "mateřská škola pro 4x28 dětí" - MŠ Čakovice I - detaš. pracoviště Něvská, vyhodnocení nabídek
■ Pronájem sportovní haly - Nám. J. Berana 940, Praha 9 - Čakovice
■ Umístění informační cedule - MŠ Čakovice III, Schoellerova 936/28, Praha
9 - Čakovice
■ Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č.1151/1, obec Praha, k.ú.Čakovice
■ Úprava parkoviště u ul. Cukrovarské - propojení dvou parkoviš p.č.
1222/13 a 1222/5.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k dispozici zájemcům
na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ

Pozvánka
na Metropolitní štafetový závod městských částí
dne 6. července 2012
pořádaný v Městské části Praha - Velká Chuchle jako součást 6. ročníku
"Czech BIGMAN FESTIVAL - PRAHA", jehož vrcholem je závod MS BIGMAN
(kombinace terénního a dlouhého triatlonu ve dvou po sobě následujících
dnech).
Štafetový závod se uskuteční na vzdálenostech 1,9 km plavání (3 okruhy),
100 km silniční cyklistika (5 okruhů) a běh 21,1 km (4 okruhy) s tím, že
závodníci se mohou libovolně střídat vždy po dokončeném okruhu. Štafetové
týmy jsou tří až pětičlenné bez rozdílu pohlaví složené pouze z občanů s trvalým bydlištěm v naší městské části.
Více informací na www.czechbigman.cz
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Zábavné dopoledne s KLUBíčkem
V sobotu 28. dubna se v areálu čakovického zámku sešly děti z celého
širokého okolí. Celým programem
provázela moderátorka Jana Štěrbová, která měla i v první polovině své
vystoupení, ve kterém od známých
dětských písniček jako např. Koukej,
se mnou si píseň broukej nebo Tři
oříšky pro popelku, zazpívala i muzikálové písně, operní árie (Měsíčku na
nebi hlubokém od Antonína Dvořák,
nebo árii Cherubína z Mozartovy
Figarovy svatby) a operetní kuplet
Adély z Netopýra Johanna Strausse,
vše s klavírním doprovodem.
Paní Štěrbová mě uvedla k mikrofonu, abych přivítala děti a hosty na
zábavném dopoledni. Poděkovala
jsem všem za hojnou účast a popřála
jim krásné dopoledne.
Hned poté vystoupila skupina Maxim
Turbulenc, kterou dětské publikum
miluje, ale neurazí i dospělé svým
repertoárem. Já s mojí dvouletou
neteří si velice rády a často písničky
od Maxim Turbulenc zpíváme. Mezi
naše nejoblíbenější patří zejména
zpívánky - Sluníčko, Není nutno nebo
Holky z naší školky či písničky z alba
Veselé zpívánky - S tebou mě baví
svět a Jede jede mašinka. A takto
bych mohla pokračovat dál a dál,
protože má neteř miluje zpívání
a tancování (tuto činnost bych s ní
mohla dělat od rána do večera i já).
Na sobotní zábavné dopoledne se
přišlo pobavit spoustu dětí, které se
vyřádily i ve skákacím hradu či
v keramické dílně.
Ještě jednou bych také chtěla poděkovat sponzorům, protože bez jejich
podpory by nemohla tato akce vzniknout. Celkové náklady na hudební
dopoledne byly ve výši 35.720
korun, přičemž na darech se podařilo
vybrat 35.000 korun. Díky sponzorským darům, které se mi podařilo
získat, mohla tato akce být pro
všechny návštěvníky zdarma. Také
chci poděkovat ještě jednou přítomné
dámě, která mi předala nádhernou
květinu a poděkovala mi za mou
práci, kterou zde dělám pro děti.
I když jsem celou akci zorganizovala
od sponzorských darů až po samotnou realizaci, nelituji toho úsilí.
V takovýchto zábavných akcích
a divadelních představeních chci
pokračovat i v budoucnu a hlavně
chci jít cestou financování akcí pře-
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Skákací hrad po celé dopoledne ani chvilku nezahálel
Do Čakovic se přijel podívat i poslanec JUDr. Jeroným Tejc s dcerou
Písničky Maxim Turbulenc roztančily i nejmenší děti
Jana Štěrbová, zpěvačka a moderátorka programu
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vážnou měrou z darů a nezatěžovat
tak výrazně rozpočet naší městské
části. Ne vždy se podaří sponzorské
dary získat, ale budu se snažit přesvědčovat sponzory, aby mi přispěli
na dobrou věc.
Na akci se přišel podívat i pan starosta a ostatní radní se svými dětmi.
A přijel se podívat i pan poslanec
JUDr. Jeroným Tejc s dcerou. Všichni
byli s dopolednem stráveným
s KLUBíčkem na zámku spokojeni.
Mé neteři Evičce se akce líbila, zazpívala si a zatančila. A to je to, co je
v životě důležité - mít š astné děti.
Jsem ráda, že jsem mohla připravit
příjemné dopoledne pro děti, a že
takovýchto akcí se podaří zrealizovat
co nejvíce. Práce s dětmi mě velice
baví, protože je kreativní a pokud se
mi podaří zabavit a pobavit děti, tak
mně to dodává zpětně energii, která
je pak hnacím motorem pro další
moji práci. Už nyní mám pár nápadů,
které se budu snažit taktéž zrealizovat.
Bc. Blanka Klimešová,
místostarostka

Základní organizace STP Čakovice
vás zve
na celodenní výlet na Hrad Houska
a do jeho okolí. Výlet se uskuteční
ve středu 27. 6. 2012.
Sraz účastníků je v 7:45 hod.
na náměstí J. Berana. Cena zájezdu
pro členy 150,- Kč a ostatní 200,- Kč.
Cena zahrnuje dopravné.
Bližší informace podá paní Mášová,
tel. 602 368 010.

DEN DĚTÍ
2. června 2012 od 14.00 hod.
na fotbalovém hřišti FC Miškovice.
Připraveny jsou soutěže pro děti,
občerstvení a skákací hrad.

BĚH NADĚJE V ČAKOVICÍCH
16. června 2012 ve 14.00 hod.
start v zámeckém parku u jezírka
(od 13 h. registrace účastníků)
Trasa je dlouhá 6 km,
cíl na fotbalovém hřišti v Miškovicích
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{AKTUÁLNÍ TÉMA}

Nástavba základní školy
Vzhledem k nárůstu počtu dětí, které
chodí do naší základní školy v Čakovi-

cích, přistoupila městská část k vybudování dalších dvou tříd v podkrovních

Představitelé čakovické radnice při slavnostním předání nových učebních prostor

"Komu se v nové třídě líbí?"
Prvňáčci se hlásí jeden přes druhého

Kam se školáky?
Na jednání zastupitelstva dne 8. 6. 2011
byla předložena petice za zlepšení občanské vybavenosti v Městské části Praha Čakovice. Požadavkům a tématům této
petice se věnujeme od květnového čísla
našeho časopisu, ve kterém byla zveřejněna odpově na požadavek signatářů na
zahájení okamžité výstavby nové mateřské školy. V červnovém čísle reaguji
na požadavek úzce související a to "- okamžitou přípravu stavby nové základní

6

školy, která bude reagovat na demografický vývoj v naší městské části tak, aby
mohla být nejpozději začátkem roku
2013 alespoň částečně otevřena".
Zástupci městské části jsou si vědomi, že
kapacita základní školy v souvislosti s
předpokládaným nárůstem počtu dětí je
nedostatečná. Před několika lety bylo
postaveno další patro přístavby základní
školy s učebnami. Letos jsme dokončili
další přístavbu základní školy a otevřeli
dvě nové a moderně vybavené třídy
v rámci projektu nástavby Základní školy
Dr. Edvarda Beneše. Na základní škole
byla dále otevřena v zrekonstruovaných
prostorách v přízemí přípravná třída pro
budoucí prvňáčky. Dále pracujeme na
možnosti odkupu objektu, který v současné době slouží jako prodejna potravin
a sousedí s tělocvičnou. Tím bychom rozšířili školní kampus (areál) a budoucí přístavba základní školy by mohla využívat
infrastrukturu (jídelnu, tělocvičnu, hřiště
atp.) stávající základní školy.
Jelikož v rozpočtu městské části na tento

prostorách stávající budovy ZŠ. Nové
třídy byly v měsíci dubnu slavnostně
předány vedení školy a zabydleli se
v nich naši prvňáčci.
Stavba byla zahájena 7. července
2011 a dokončena 12. ledna 2012.
Její celkové náklady přesáhly pět milionů korun, což je zcela adekvátní rozsahu, použité technologii a kvalitě prací.
Tato akce je jen prvním krůčkem
v řešení budoucího masivního nárůstu
žáků v naší městské části.
Jana Kosová, místostarostka

odkup nejsou finanční prostředky, vyjednáváme s hlavním městem o odkupu
objektu a o jeho následném svěření do
správy naší městské části. Tato varianta se
jeví jako zdaleka nejvýhodnější a nejlepší.
Existují samozřejmě další varianty, mají
ale spoustu proměnných.
Pokud bychom uvažovali o výstavbě
základní školy v rozsahu Základní školy
Dr. Edvarda Beneše, odhadované náklady
by činily 150 mil. korun. Jedná se o velkou
finanční zátěž i pro rozpočet hl. m Prahy, ta
totiž finance v této výši na výstavbu nové
školy neuvolní a pro naši MČ je tato investice finančně neuskutečnitelná.
Pokud by naznačené možnosti selhaly,
situace by se řešila obdobným způsobem
jako v jiných městských částech, tj. dopravou dětí do škol, dle kapacit ve školních
budovách v jiných městských částech.
V současné době budou zahájena ve spolupráci s ředitelem základní školy jednání
o volných kapacitách, které si ZŠ Čakovice bude pronajímat v jiných školách
v jiných městských částech.
Ing. Alexander Lochman, starosta
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{ZAJÍMAVOSTI}

Veselá návštěva na čakovické radnici
1

3

Devatenáctého dubna navštívily děti
ze třídy Pastelek z Mateřské školy
Čakovice I (Něvská) v rámci poznávacích vycházek po městské části čakovickou radnici.
Jednalo se o krátkou prohlídku části
úřadu, během které byla dětem za
přítomnosti řady pracovníků Technické správy vedoucím tohoto odboru
panem Pecníkem představena používaná technika. Po úvodním seznámení byl dětem předveden čistící stroj
při své činnosti a dále si děti mohly
také vyzkoušet jaký je pohled na svět
z kabiny multifunkčního nákladního
vozu používaného na čištění ulic od
sněhu či na kropení, nebo ze sedadel

8

2

1

Vedoucí technické správy děti nejen
skvěle přivítal, ale i pohotově vyzkoušel

2

Velkou debatu zabrala diskuze, při
které děti hledaly odpově na otázku: "Kolik kartáčů má zametací
stroj?" Po rozluštění "hádanky" jim
bylo zametání předvedeno názorně

3

Každý chtěl alespoň na chvilku
vyzkoušet, jak se sedí v nákla áku
MAN

4

Budoucí pan starosta? Po exkurzi
technické správy si děti prohlédly
obřadní síň, toho času v uspořádání
pro konání rady, o jednu židli byl ale
zájem největší

4

sekacích strojů. Ve staré radnici dále
děti navštívily obřadní síň, ve které se
konají svatby a vítání občánků a také
kancelář starosty, kde si krátce
s panem starostou popovídaly.

Podobné exkurze chceme nabídnout všem
školkám popř. školám v naší městské části.
Děkujeme dětem a paním učitelkám
za milou návštěvu.
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
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{ZAJÍMAVOSTI}
Na žádost paní učitelek otiskujeme
následující poděkování. I my děkujeme všem dětem za návštěvu a především za hezké obrázky. Všechny se
nám do časopisu nevešly, naleznete je
však na webu městské části
(www.cakovice.cz).

Své zážitky z návštěvy radnice děti "po
svém" výtvarně ztvárnily

opis dopisu adresovaného místostarostovi Vintiškovi
Vážený pane místostarosto,
děti z Mateřské školy Čakovice I Vám
a Technické správě děkují za úžasné
přijetí. Děti byly nadšeny z prohlídky
strojového parku v obci a dlouho si
vyprávěly o tom, co viděly, ale hlavně
jak si vyzkoušely řízení aut a sekaček.
Velmi si vážíme toho, že tohoto setkání se zúčastnil i pan starosta a mile
s dětmi pohovořil.
Ještě jednou děkujeme Vám a zaměstnancům MÚ Čakovice za vstřícné přijetí
Děti a učitelky (Jaroslava Bubeníková, Milada Suchá)
z MŠ Čakovice I, třída Pastelky
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{NÁZORY}

Musí místní hrátky - na slušné mravy v tisku U nás… – ukončit až zákon?
Před lety místní obecní radní sehráli občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic ostudnou frašku. V její neveřejné premiéře si přidělili i role redakční a poté, - už radní podobojí zavedli diskriminaci. K nezveřejňování názorů do radničním tisku přijali svá unikátní pravidla. V obavě, aby místní tisk nevytvářel negativní obraz o Čakovicích a dovoláním
se obecného povědomí o slušných mravech - odmítli otiskovat příspěvky, názory jiné než pozitivní, radnici vstřícné či
pochvalné. Poté ve víc než stovce repríz si nepřímo zvolení místní radní "pěstovali staré zvyky dál" a dosud třídí co
se občané - z rozpočtu financovaného radničního zpravodaje smí dozvědět. Derniéry, lépe už tragikomedie se dočkáme nejspíš velmi brzy v režii zákonodárců - ve formě novely tiskového zákona. Jak je "U nás…" nezbytná dokládají
m.j. marné návrhy, které minulí, pevně stmelení zastupitelé striktně odmítali. Kupř. i tento:
Zastupitelstvo žádá Redakční radu, aby respektovala čl. 17 Listiny základních práv a svobod a dbala na objektivnost a vyváženost podávaných informací.
Svévolná rozhodování radnice ve veřejnosti vzbudila odpor, a ta ve volbách ze 3/4 své zastupitele vyměnila. Nebylo
divu, vždy to musela být občanská sdružení, která u legislativců MV dokázala prověřit jednací řád zastupitelů. A prostřednictvím dozorových orgánů dokonce zajistit, aby občané nově mohli bez omezení mluvit do jednání zastupitelů a
vyjadřovat se k projednávaným věcem. A to nejen v čakovické, ale i v samosprávách desítek českých měst, hlavní město
Prahu nevyjímaje. Naše jednací řády lidem bránily podílet se na správě veřejných věcí. Noví mandatáři se stranickou
ideologií, která samosprávu ochromovala řídit odmítají a historicky vůbec poprvé se ve svých slibech zavázali jednat v
zájmu místních občanů. Dokázali i ukončit éru anonymních rozhodování. Ze zápisů jednání si dnes lidé snadno ověří
jak hlasují ti, jimž dali důvěru. Na úředním webu už si mohou přečíst o čem, a jak jednají výbory zastupitelstva.
Ovšem - co smí/nesmí lidem sdělovat čakovický zpravodaj, který už ztratil přívlastek informační dodnes, třídí/určují
naši radní stejně, jako protagonisté minulého režimu! Přesto, že radniční periodika jiných městských částí Prahy ctí
zásadu - ”.. Budiž slyšena také druhá strana ..,” a jejich zastupitelé se řídí i těmito pravidly:
Nebudeš o veřejných záležitostech v tajnosti rozhodovati…,
Hlasu svých kritiků v obecních mediích zazníti dovolíš…,
Zájmy veřejné nad statky a zájmy své soukromé vždy ctíti budeš…,
O majetku veřejném vždy otevřeně a hospodárně rozhodovati budeš…,
Nezatajíš žádných smluv uzavřených jménem obce…Zda v místních radničních novinách přežije cenzura a normalizační praktiky, se čakovické redakční rady ptá M. Hrubý člen ZMČ

(Text dopisu nebyl redakčně upraven. Redakce)

Odpově starosty

Ing. Alexandera Lochmana:
Vnímám roli radničního zpravodaje
jako nástroje, který slouží občanům
a měl by jim přinést aktuální informace z dění v naší městské části. Poskytnutí prostoru ve zpravodaji pro
zpětnou vazbu na toto dění (včetně
činnosti radnice) od opozičních zastupitelů či jednotlivých občanů je jednou z možností, jak přiblížit širokému
okruhu občanů alternativní názory
a komentáře. Rada městské části připravuje vydání "Pravidel pro vydávání
zpravodaje U nás v Čakovicích", která
budou reflektovat současné požadavky vlády, neziskových organizací a připravované legislativy na transparentnost ve veřejné správě tak, aby bylo
i nadále zajištěno poskytování objektivních a vyvážených informací.
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{ZE ŽIVOTA OBCE}

Cappella Musicae Antiquae Orientalis v Praze
Pěvecký sbor Camerata Praha přivítal ve dnech 3. - 6. května 2012 v rámci 14. ročníku Čakovického festivalu sborového zpěvu spřátelený sbor z polské Poznaně. Zpěváci byli
ubytováni v rodinách členů Cameraty. Naši polští přátelé
navštívili několikrát centrum Prahy, společně s Cameratou si
zazpívali na dvou koncertech, z nichž jeden se konal v nádherných prostorách kostela sv. Tomáše na Malé Straně.
Jejich repertoár - pravoslavné duchovní písně - tam zazněly
obzvláš silně a krásně. Na programu bylo také milé setkání
se starostou městské části Praha - Čakovice Ing. Alexandrem

Lochmanem, které proběhlo ve velmi přátelském duchu.
Polský sbor zazpíval panu starostovi několik písní a předal
dary. Děkujeme městské části za připravené pohoštění.
Všichni si dosyta užívali slovanské sounáležitosti, zajímavé
byly rozdíly mezi našimi jazyky, ale bylo jasné, že si všichni
zpěváci dohromady dobře rozuměli. Těšíme se na další spolupráci s našimi novými přáteli a doufáme, že se na oplátku
brzy podíváme do Poznaně i my.
Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková,
pěvecký sbor Camerata Praha

▼

Koncert v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři, sbory Cappella
Musicae Antiquae Orientalis z Poznaně a Camerata Praha

▼ Rozloučení našich rodin s polskými přáteli
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{SPORT}

Nohejbalisté hrají o záchranu

Nohejbalisté TJ Avia Čakovice vstoupili do druhé poloviny základní části
Witte automotive extraligy. Po sedmi
odehraných zápasech mají na svém
kontě pět bodů za dvě vítězství a jeden
nerozhodný výsledek. Patří tak do trojice pětibodových celků od pátého do
sedmého místa osmičlenné extraligové
tabulky.
"Moc bodů to není," souhlasně přikyvuje šéf čakovického oddílu Jan Kantner.

12

Úvod sezony byl pro čakovické nohejbalisty hodně rozpačitý a nepovedený
vstup se na nich trochu podepsal. Slibně rozjetý úvodní zápas, který sehráli
doma s Čelákovicemi, totiž nedokázali
za stavu 4:2 dovézt do zdárného konce
a poté následovala série čtyř porážek v Benešově, s Modřicemi, v Karlových
Varech a ve Vsetíně. Výsledkově se jim
začalo dařit až ke konci poloviny
základní části, kdy se jim podařilo zvítězit dvakrát za sebou na domácím

hřišti s týmem Zruč/Senec a s Žatcem.
"Co nás opustil Mrákava, který odešel
do Brna, tak jsme očekávali, že se
nebudeme pohybovat na vyšších pozicích. Mladší generace ještě nedorostla," vysvětluje Kantner a dále burcuje.
"Budeme bojovat. Naším cílem je udržet extraligu. Vzhledem k tomu, že soutěž letos má ve Zruči jasného outsidera, tak v záchranu věřím."

Výsledky Čakovic v první polovině
základní části

Tabulka první poloviny základní části

TJ Avia Čakovice - Spartak Čelákovice 5:5
SK Šacung Benešov - TJ Avia Čakovice 6:1
TJ Avia Čakovice - Sokol Exmost Modřice 0:6
SK LW Karlovy Vary - TJ Avia Čakovice 6:1
NK Climax Vsetín - TJ Avia Čakovice 6:3
TJ Avia Čakovice - AC Zruč Senec 6:1
TJ Avia Čakovice - SK Nohejbal Žatec 6:3

Michal Káva

1. Modřice 6 - 1 - 0 - 41:11 - 13
2. Karlovy Vary 5 - 1 - 1 - 37:19 - 11
3. Benešov 4 - 3 - 0 - 37:25 - 11
4. Čelákovice 2 - 2 - 3 - 28:33 - 6
5. Vsetín 2 - 1 - 4 - 27:33 - 5
6. Žatec 1 - 3 - 3 - 27:34 - 5
7. Čakovice 2 - 1 - 4 - 22:33 - 5
8. Zruč Senec 0 - 0 - 7 - 7:42 - 0
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{SPORT}

Jednou nohou mezi elitou!
Jedenáct bodů z dvanácti možných!
Takto skvělou bilancí se po šesti odehraných zápasech druhé ligy mohou
pochlubit národní házenkáři Čakovic.
Se ziskem 31 bodů celé soutěži kralují
a před druhými Podlázkami mají luxusní osmibodový náskok. Vzhledem k tomu, že se ve druhé lize nehraje žádné
play off a do nejvyšší soutěže postupuje přímo vítěz, tak jsou Čakovičtí už jen
krůček od návratu mezi elitu!

"Stačí nám z posledních pěti zápasů
uhrát dva body," vysvětluje brankář
a opora týmu Ladislav Molnár.
"Až na drobné zaváhání s Řevnicemi,
se kterými jsme remizovali, to zatím
dopadá dobře," usmívá se.
Vše tak směřuje k tomu, že po roční
odmlce ve druhé lize se do Čakovic
vrací nejvyšší soutěž v národní házené
mužů!
mk
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PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S ANGLIČTINOU
Chcete, aby vaše děti měly o prázdninách dostatek pohybu a zábavy,
a ještě se něco naučily? Pošlete je s námi na výpravu!
Nabízíme jednodenní výlety do přírody a na zajímavá místa v okolí Čakovic s výukou angličtiny především formou her.
Při zábavných aktivitách se děti učí mnohem snáz a rychleji než ve školních lavicích.
Zároveň si vytvářejí k cizímu jazyku pozitivní vztah, který je pro další studium velice důležitý.
Program je určen pro děti ve věku 8 - 10 let
v termínech 20. - 24. 8. 2012 a 27. - 31. 8. 2012 vždy od 8:00 do 16:00 hodin.
V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do vnitřních prostor
(do společenské místnosti fary na Nám. 25. března).
Cena za týdenní program: 2.000,- Kč
(Nezahrnuje vstupné do navštívených objektů a jízdné. Jídlo a pití si děti nosí vlastní.)
Program vedou:
Mgr. Petra Eflerová - absolventka oboru anglistika na FF UK a Mgr. Pavel Budský
- absolvent učitelství I. stupně na PedF UK.
Kontakty: tel. 731 626 033 nebo 728 386 081, e-mail: budsky@centrum.cz nebo eflerova.el-riahi@volny.cz
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{SENIORŮM}

Přednášková a tématická odpoledne v klubu seniorů
13. 6. 14.00 hod.

Senior Help I. Piškulová - "Zdravý životní styl seniorů - pohybové aktivity vhodné pro seniory"

Vycházky:
6. 6.
Vycházka na Petřín
Nahoru lanovkou a dolů pěšky. S procházkou růžovou zahradou a se zastavením
u hvězdárny, rozhledny, bludiště, kostela
sv. Vavřince i Nebozízku. Sraz účastníků
vycházky ve 12.00 h. na konečné autobusů u Tesco expres. Odjezd busem č. 140.
11. 6. S NW holemi do Vinořského
parku
Sraz účastníků vycházky v 11.50 h. na
stanici Čakovický zámek směr Kbely.

Od září 2012 hledáme spolehlivou a
pracovitou paní (aktivní důchodkyni),
která by nám pomohla s péčí o domácnost a 10 letou dceru. Předpokládaný
rozsah práce je cca 15 hodin týdně.
Požadujeme časovou flexibilitu v ÚT, ST,
ČT a PÁ, vždy odpoledne. Lokalita:
Praha 9 Miškovice. Nabízíme odměnu
110 Kč/hod. V případě zájmu volejte po
18 hod na číslo 603 893 980.
Pronajmu garáž, případně jako sklad
zboží v Čakovicích, ul. Bělomlýnská.
Tel.: 283 933 527, 724 020 879.

HODINOVÝ MANŽEL, tel. 773 999 237.
Provedu veškeré menší opravy na vašem
bytě, domku i zahradě. Kdykoliv zavoláte,
přijedu PO - NE.
Žaluzie, rolety, sítě, markýzy, garnýže, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon. těsnění, stropní sušáky prádla, malování
Petříček 606350270, 286884339
PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, s
docházkou 195,- Kč. Přijímám poukázky
seniorů MČ Čakovice. Tel. 606 500 867,
283 932 971.

Nordic walking seniorů do Čimic 7. května s Evou Sokolovou

IC Creative Praha - výroba zápichu jarní koule 18. dubna 2012

Čakovičtí senioři přejí krásné a slunné prázdniny

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: Rada MČ - příjem
inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 410 - evidenční číslo MK ČR E 14335 - sazba: Trivia Group, spol. s r. o.,
tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. - distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha - Čakovice zajiš uje Úřad MČ
- toto číslo vyšlo v červnu 2012.
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