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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

Pokračování na straně 2

Nejvíc si z rozpočtového koláče
ukousnou mateřské školy

„Krátké pohádky pro unavené rodiče“
Co se pod tímto názvem skrývá čtěte na straně 7.

Starší auta nepatří vždy do šrotu
O záchraně rezivějící Avie čtěte na straně 4.

Na jednom z diskusních webů jsem za-
chytila názor, že čakovická základní škola ani 
čakovické gymnázium nestojí za nic a pokud 
chceme svým dětem dát kvalitní vzdělání, 
musíme je nutně dát studovat někam blíže 
centru.

Bohužel nejsem čakovický rodák a do 
školy jsem chodila v úplně jiném městě České 
republiky. Nicméně moje dcera absolvovala 
čakovickou základ-
ní školu, čakovické 
gymnázium a poté 
vysokou školu – vše 
úspěšně a dnes se 
úspěšně sama živí, 
takže jí čakovické 
školství rozhodně 
dalo dobrý základ 
do života. 

To by bylo ale 
trochu stručné. Pokusím se téma poněkud 
zobecnit. Toto číslo vychází v březnu – v mě-
síci, kdy slavíme Den učitelů. A učitelé dělají 
školu. Ne budova, ne zvěsti, ale lidi. A na 
nich záleží, zda budou děti rády chodit do 
školy již od první třídy a zda v těch vyšších 
ročnících pochopí, že bez vzdělání v životě 
ničeho nedosáhnou. 

Může se také stát, že kvalitní kantor 
z prestižní školy v centru Prahy přesídlí 
do čakovické základní školy prostě proto, 
že mu tady místní radnice nabídne byt. To 
se také děje a stávající stabilizovaný peda-
gogický sbor je takto doplňován o mladé, 
perspektivní kantory. Stejně tak je to u obou 
„magistrátních“ středních škol - gymnázia
i SOŠ a SOU. 

Za ta léta, kdy žiji v Čakovicích, se ze mne 
stal místní patriot a nedám na zdejší školy 
dopustit. Pokud chcete objektivní obrázek, 
nechte si při dnech otevřených dveří před-
ložit statistiku úspěšnosti absolventů v přijetí 
na střední či vysokou školu. Budete mile 
překvapeni, že školy na periferii rozhodně 
nejsou na chvostu těchto žebříčků.

Nenechte se omámit pověstmi a dejte na 
zdravý rozum. 

Přeji všem rodičům šťastnou ruku při 
volbě prostředí pro vzdělání jejich ratolestí.

Alena Samková, starostka

Ze zhruba padesátimilionového roz-
počtu na letošní rok bude čakovická radni-
ce investovat nejvíce do školství. Konkrét-
ně největší, zhruba dvanáctimilionový díl 
si „ukousne“ nová mateřská škola. 

Poslední krok vedoucí k pořízení této 
mateřské školy učinili zastupitelé právě 
před rokem, kdy v rámci schvalování roz-
počtu schválili i tuto investici. Ta v průbě-
hu loňského roku už „spolkla“ 17 milionů, 
letos by podle smlouvy mělo na nákup MŠ 
stačit o pět milionů méně. Nová mateřská 
školka by měla být od září připravena 
přivítat první děti. Zkrátka letos nepřijdou 
ani další školská zařízení. Téměř dva mi-
liony investuje radnice do opravy střechy 
a výměny oken v třeboradické mateřské 
škole a na přibližně stejnou částku by měla 
v letošním roce dosáhnout i základní škola 
v rámci rekonstrukce sociálních zařízení. 

Za povšimnutí stojí i více než devíti-
milionová částka na udržování vzhledu 
městské části včetně její zeleně. Radnice 
však nezapomíná ani na finanční podporu 
zdejších kulturních akcí. I když zastupitelé 

nemohou uspokojit stoprocentně všechny 
žadatele, přesto kulturní dění podpořili 
částkou 600 tisíc korun. Namátkou uveď-
me například dotaci 24 tisíc pro Klub 
seniorů, 18 tisíc připadne T. J. Sokol 
Čakovice,  zdravotně postižení si mohou 
prohlédnout krásy Česka s devatenáctitisí-
covou podporou radnice a akce pořádané 
kulturní komisí jako jsou koncerty, Ča-
kovické slavnosti, vánoce v zámku a další 
musí ze strany čakovického rozpočtu 
vystačit se 131 tisíci.  

Každý rozpočet má však i svou příjmo-
vou stránku. Nejinak je tomu i v Čakovi-
cích. A protože radnice není žádný podni-
katelský subjekt, je z velké části odkázána 
na příjmy ze zákonem daných poplatků 
(například ze psů, z užívání veřejného 
prostranství, ze vstupného či ze správních 
poplatků), z daní, darů a dotací ze státní-
ho rozpočtu a rozpočtu  HMP. Dotace ze 
státního rozpočtu by však mohly být větší, 
pokud by všichni, kdo žijí ve správním 
obvodu MČ Čakovice, zde byli také trvale 
hlášeni. To je právě klíč, podle kterého 

Do září by měla být nová mateřská školka hotová
foto: str. 1 a 2 Martina Fialová
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
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ROZPOČET /  MATEŘSKÉ ŠKOLKY -  dokončení

   řádková inzerce 
• Vyměním obecní 1+1 v Čakovicích za větší tamtéž.
 Rozdíl doplatím. Volejte 777 883 907 nebo 776 293 362.

BEZPEČNOSTNÍ  KOMISE
Tel.: 283 932 544

E-mail.:bezpecnostni.komise@cakovice.cz

Z jednání rady MČ
Na 36. až 38. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Konstruktis, vyšší 

dodavatelství staveb, a. s., na akci Oprava venkovního schodiště  
- Cukrovarská 230;

- smlouvu o partnerství mezi MČ a MŠ Čakovice II;
- rada souhlasila s postoupením práv a povinností vyplývajících ze 

smlouvy o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu ze společnosti 
Nikmar Invest, s. r. o., na společnost Lakmar Invest s. r. o.

schválila
- vypsání výběrového řízení na dodavatele údržby zámeckého parku 

a po zaslání nabídek vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy 
Marie Žižková – zahradnické služby, Praha 3;

- projektovou dokumentaci pro stavební řízení, která řeší napo-
jení stavby Obytné území Třeboradice na stávající kanalizační, 
vodovodní a plynovodní řady a souhlasila s předloženým návr-
hem dopravní obsluhy stavby podle projektu Zásady organizace 
výstavby, kdy je navržena pro vozidla stavby nad 3,5 t provizorní 
panelová komunikace, vedoucí ze silnice Třeboradice – Mirovice 
po pozemcích stavebníka.

souhlasila 
- se stavbou a napojením 3  řadových domků na pozemku parcel. 

č. 261/1 k. ú. na stávající rozvody plynu, vodovodu a kanalizace na 
poz. parcel. č. 506 a s přípojkou elektro na poz. parcel. č. 487/1, 
vše k. ú. Třeboradice, za stanovených  podmínek; 

- s projektovou dokumentací Stavba kanalizace Čakovice – ul. Vy-
hlídkova a se vstupem na pozemky parcel. č. 1483 a 1487 k. ú. 
Čakovice za účelem vybudování kanalizační přípojky.

byla informována 
- o návrhu dopravního opatření – Změn trasy a provozních parame-

trů PID v souvislosti s prodloužením trasy C metra o úsek Ládví 
– Letňany. 

projednala
- návrh dopravních opatření v ulici Mezi Hřbitovy, v ulici Oder-

ská, v ulici Něvská v úseku Vážská – Oderská, na křižovatkách 
ulic Oderská × Ostravická a Oderská × Jizerská a v ulici
Dr. Marodyho.

projednala a neměla připomínky 
- k úpravě přílohy vyhlášky HMP č. 19/2007 o provozování výher-

ních hracích automatů; 
- k návrhu nařízení HMP týkajícího se maximální ceny za nucený 

odtah osobních automobilů;
- k záměru návrhu zákona o hl. m. Praze a Statutu hl. m.

Tyto a další body jednání jsou uvedeny v zápisech z jednání.
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

Ing. Milena Pekařová,
tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

plynou do obcí státní peníze. Co se týká finančních prostředků 
z rozpočtu hlavního města Prahy, dostanou oproti loňsku Čakovičtí 
o téměř 2 miliony více. Celkem jde o 16 milionů a 675 tisíc korun. 

Rozpočet městské části byl většinou zastupitelů na posledním 
zasedání schválen. Přesnou podobu rozpočtu je možné najít na 
internetových stránkách www.cakovice.cz nebo přímo na úřadě.

(šv)
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Budeme mít v Čakovicích parky jen 
na obrázku nebo i ve skutečnosti?
Naše městská část je beze-

sporu jedním z posledních míst 
v Praze, kde je ještě „volné místo“ 
pro masivní zástavbu. Současný 
územní plán to umožňuje a ob-
rovské plochy dosud označené 
jako OP (orná půda) jsou vlast-
ně jen rezerva pro další rozvoj. 
Každý metr této země někomu 
patří a každý majitel se pochopi-
telně snaží ze svého majetku mít 
prospěch. Je to logické, přiroze-
né a nikdy to nebylo jinak. Pro 
představitele samosprávy – ať již 
starostku, radu či zastupitele je 
velmi obtížné udržet tyto maji-
tele – nebo případné investory 
takzvaně „na uzdě“. Musíme najít 
kompromis mezi tím, co chce 
investor – maximální zástavbu, 
a tedy výtěžnost území – a tím, co 
by bylo ideální pro stávající oby-
vatele – tedy minimální zástavbu, 
ale bohužel nízký či dokonce 
nulový zisk pro majitele.

Výsledkem dlouhých a ob-
tížných jednání nutně musí být 
kompromis. Pokud nechceme, 
aby zelené plochy (lesoparky, 
parky či jiný typ veřejné zeleně) 
nezůstaly jen na mapě, nutně 
musíme „pustit“ část území, kte-
ré je dosud zakreslené zelenou 
barvou, k výstavbě a v rámci pro-
jektu přimět investora k založení 

V městské části Čakovice bydlím již téměř deset let a za tu dobu 
pociťuji, že se životní prostředí okolo mne významně proměňuje. 
Jistě, velký vliv na to má fakt, že Praha se rozrůstá obrovským tempem 
a území Čakovic, Miškovic a Třeboradic jsou velkými rozvojovými 
prostory pro novou bytovou výstavbu. Bývalá pole okolo nás se stávají 
zajímavým obchodním artiklem pro různé investory, kteří se je snaží 
přeměnit na stavební pozemky pro nové rodinné a bytové domy. A je 
to opravdu velký byznys, kterému vycházejí vstříc i současní vlastníci 
pozemků, a své pozemky rádi nabízejí k prodeji. Rozumím tomu 
a nebráním se dalšímu rozvoji naší městské části, která se potřebuje 
proměnit ze zanedbané periferie hlavního města v příjemnou re-
zidenční čtvrť na pomezí velkoměsta a venkova. Avšak je tu jedna 
věc, která mě silně znepokojuje. Obávám se, že za několik málo let 
zjistíme, že okolo nás jsou všude jen samé domy, často i mnohapod-
lažní, beton a asfalt a již se nenajde dostatek prostoru na kus hezké 
přírody, vzrostlého lesa, žádné veřejné místo, kam je možné se projít, 
proběhnout a odpočinout si. 

Dnes sice existuje platný územní plán hlavního města Prahy, 
který určuje, na jakých plochách má růst zeleň, ale z pochopitelných 
ekonomických důvodů se investoři snaží získat všelijaké výjimky 
a povolení, jak tyto plochy také zastavět novými domy.  Zdálo by se, 
že určování, co má být na soukromém pozemku postaveno nebo 
nepostaveno, je vážné zasahování do vlastnických práv jedinců, avšak 
toto se významně týká nás všech, kteří zde žijeme. 

Ti, kdo reprezentují nás, občany městské části, jsou naši zastupi-
telé. Proto jsem přesvědčený, že právě oni by měli důsledně sledovat 
zájmy investorů na našem území, které se dnes dramaticky rychle 
množí, a vyslovovat se k nim v rámci územního řízení velmi kriticky. 
Jsem přesvědčený, že by neměli snadno souhlasit s úbytkem ploch 
zeleně, a když už je i v zájmu městské části výjimečně přikývnout na 
změnu využití území k jinému účelu, měli by vyžadovat od investorů 
kompenzaci v podobě nových, veřejně přístupných, zelených ploch 
o stejné rozloze. 

Naší městské části chybí strategie rozvoje životního prostředí, 
která by byla dlouhodobým vodítkem při korigování plánů investorů 
i vlastních investičních akcích MČ Čakovice. Byla by také projevem 
určitého nadhledu a předvídavosti, který jistě nechyběl našim před-
kům při výstavbě různých parků a zelených ploch na území Prahy 
(mimochodem, právě tato místa jsou dnes těmi nejdražšími mezi 
zájemci o bydlení). 

Komise pro životní prostředí, jejímž jsem předsedou, chce po-
moci radě a zastupitelům s vytvořením podobné strategie a zajímá 
nás i názor občanů městské části Čakovice. Uvítáme proto veškeré 
vaše podněty k oblasti životního prostředí na emailové adrese mes-
tska.cast@cakovice.cz. Vidíme v tom možnou cestu, protože i když 

Budou Čakovice jen velkým sídlištěm 
nebo i hezkým místem pro život?

Velkoobchodní firma s dřevařskými výrobky
se sídlem v P-9, Čakovicích přijme:

hlavní účetní, samostatnou účetní, účetní a účetní referentku
Požadavky: AJ výhodou, předchozí praxe nutná.

Zajímavé ohodnocení, stravenky.
Info na tel: 777 052 492, e-mail: jcrhova@au-mex.cz

dále přijme do skladu:
směnového vedoucího, skladníky a řidče sk. C na nákl. auto do 6 tun.

Jednosměnný provoz. Zajímavé ohodnocení , školení, stravenky.
Info na tel: 775 052 496

P O L E M I KA  /  P O L E M I KA

parků či vysázení lesoparku na 
zbývajících pozemcích. Obytný 
soubor U zámeckého parku je 
toho příkladem. Samozřejmě, 
že první studie investora byly 
úplně jiné. Domy byly vyšší, 
zástavba hustší a zeleň ome-
zena jen na nutné minimum. 
Jednáním bylo dosaženo ak-
ceptovatelného kompromisu. 
To je cesta, kterou se dá dojít 
k tomu, že v Čakovicích vznik-
nou nové parky, nové plochy 
pro odpočinek a městskou 
rekreaci. Ale samo se to neu-
dělá. Někdo to musí zaplatit. 
Město peníze na masivní výkup 
pozemků pro zeleň mít ještě 
dlouho nebude, a tak ve spo-
lupráci s investory obytných 
souborů můžeme dosáhnout 
toho, že se značná část zeleně 
skutečně realizuje a nezůstane 
jen zbožným přáním tvůrců 
územního plánu. 

Ve shodě s komisí pro život-
ní prostředí věřím, že se podaří 
připravit a schválit strategický 
dokument v oblasti životního 
prostředí. Podněty občanů 
v oblasti životního prostředí 
budou jistě zajímavým pod-
kladem k jednání s majiteli 
pozemků.

Alena Samková, starostka

zastupitelstvo představuje samosprávu obce a nemá stejná práva 
k jednání a rozhodování jako státní úřady, je v jeho moci řadu věcí 
okolo nás významně ovlivňovat. Hlas zastupitelstva je jistě silnější 
než hlas jednotlivého občana. 

Chce to jen mužného ducha, vizi a důslednost. Já věřím, že za-
stupitelé městské části Čakovice je v sobě najdou.

Ing. Michal Seidl
předseda komise MČ pro životní prostředí

. . .
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ho roku výroby, chtěli jsme rekonstrukci pojmout moderně. Každý 
dnešní zásahový automobil má k dispozici nádrž s vysokotlakým 
čerpadlem, proto velkou inovací bylo osazení nástavby plastovou ná-

drží na vodu o obsahu 
750 litrů a čerpadlem 
a výtlaku 20 litrů za 
sekundu. Díky těmto 
prostředkům je možné 
uhasit již automobil. 
V nástavbě vozu mů-
žeme naleznout nutný 
zdravotnický materiál, 
ale také lezeckou tech-
niku. Když je potřeba 
si posvítit, je v Avii 
umístěna elektrocent-
rála 220/380 V – 4 Kw. 
Díky dotaci od magis-

• INFORMACE • INZERCE

Jak jsme minule slíbili, rádi bychom vás v dnešním článku se-
známili s naší mobilní technikou. Jelikož by veškerá naše technika 
zabrala celé vydání tohoto měsíčníku, vybrali jsme dnes technický 

Modernizovaná „babička“ stále dobře slouží

automobil Avia. Technický automobil se využívá například při 
živelných pohromách, dopravních nehodách, likvidaci škodlivého 
hmyzu, či jako doprava až 7 hasičů na místo události. Tento vůz dříve 
korodoval na pozemku MČ Čakovice a sloužil bývalým čakovickým 
hasičům. My jsme ho dostali k užívání asi před pěti lety, a jelikož  byl 
ve velmi špatném stavu, musela přijít na řadu rekonstrukce, kterou 
jsme prováděli vlastními silami a prostředky. Jak již můžete vidět na 
fotografiích byla to dlouhá cesta.  Ačkoliv je Avia již poměrně starší-

Pravidelná údržba je nezbytná / foto: archiv hasičů

Původní podoba se s tou dnešní nedá srovnat 
foto: archiv hasičů

trátu hl. m. Prahy jsme zakoupili rozbrus, a tak se už můžeme dostat 
k lidem uvězněným v automobilu, skrz beton nebo železné konstruk-
ce. Střecha nástavby 
slouží jako držák pro 
raft.  V prostoru pro 
mužstvo jsou umístě-
ny 4 dýchací přístroje 
Saturn s 2 ks náhrad-
ních lahví. Jako kaž-
dé správné hasičské 
vozidlo má i Avia 
majáky a houkačky. 
Vozidlo se průběžně 
vylepšuje.
        Jaroslav Mangl

Avia v novém kabátě / foto: archiv hasičů
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Voda je pro člověka přiroze-
ným prostředím a přispívá k jeho 
psychické i fyzické pohodě. Na 
tom se shodují i lektorky pla-
veckých škol v regionu Prahy 9
a doporučují plavání všem vě-
kovým skupinám. „Plavání je 
vhodné pro děti i dospělé a také 
pro osoby s pohybovými odchyl-
kami. Může být i součástí reha-
bilitačního programu. Pohyb 
ve vodě napomáhá odstranění 
různých nedostatků vad držení 
těla. Při plavání je lidské tělo 
nadnášeno, tím je odlehčován 
podpůrný aparát, hlavně kosti 
a klouby. Pohybem ve vodě také 
procvičujeme jemnou i hrubou 

Plavání prospívá v každém věku
motoriku, posilujeme zádové 
svalstvo udržující správné za-
křivení páteře a zabírají i břišní 
svaly. Potápěním si zvětšujeme 
vitální kapacitu plic a srdce. 
Plavání má vliv také na vývoj psy-
chický. Zvyšujeme si sebedůvěru 
překonáním zábran a překážek,“ 
popisuje výhody aktivit ve vodě 
ředitelka plavecké školy Betynka 
Martina Ježková. „Plaveckým 
výcvikem se seznamujeme s pů-
sobením vody a získáváme pro 
ni cit. Každý, kdo prošel kurzy 
plavání, se umí ve vodě i pod 
vodou pohybovat a orientovat. 
Je schopný, dle svého věku, do-
plavat, či „dohrabat“ se ke kraji, 

nebo se otočit na záda a v klidu 
v této poloze spočinout, nepani-
kařit a rozvážně se k této situaci 
postavit.“

Největší zájem o kurzy je ale 
z řad dětí. Podle Michaely Her-
cíkové z plavecké školy Plaváčci 
se za poslední tři roky dá mluvit 
o boomu v dětských plaveckých 
kurzech. „Vypadá to, že se nám 
rodí čím dál tím víc dětiček,“ 
dodává s úsměvem Hercíková. 
„Každá lekce má svoji skladbu. 
Například na začátku se děti 
přivítají, trošku si poskotačí, 
pak se třeba potápí, závodí 
s pomůckami nebo bez, po té se 
zase trochu zvolní, aby si odpo-

činuly,“ popisuje strukturu pla-
veckých hodin pro děti Michaela 
Hercíková. „Vedu plavání dětí 
s rodiči do čtyř let věku dítěte. 
Takže my si při plavání zpíváme 
a říkáme básničky a říkačky. 
Děťátko může třeba začít plavat
v 6 měsících a v kurzech pokra-
čovat až do čtyř let. Metodika 
plavání se v průběhu této doby 
pořád mění a přizpůsobuje moto-
rice děťátka. Je tedy rozdíl v lekci 
plavání osmiměsíčních kojenců 
a třeba osmnáctiměsíčních děti-
ček. Na každý věk se používají 
jiné cviky, je třeba rozlišit, co 
miminko v určitém věku dělat 
může a naopak ne.“

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o. p. s.

Název plavecké školy Pořádané kurzy Kontakt
Plavecká škola Betynka Plavání a cvičení dětí od narození, plavání a cvičení dospělých, 

rehabilitační plavání dětí i dospělých, zdokonalovací plavání 
s ploutvováním pro děti i dospělé, akvabely, aquaqerobic, těhotenské 
plavání a cvičení

www.betynka.cz
Hotel Carol, Kurta Konráda 12
Praha Libeň

SK Neptun Kurzy plavání základní, zdokonalovací, kondiční. Kurzy plavání pro 
rodiče s dětmi, synchronizované plavání (akvabely) 

www.skneptun.cz
Bazén Hloubětín

Plavecká škola Delfínek Plavání a cvičení pro rodiče s dětmi, starší děti bez rodičů 
i dospělé

www.delfinek.cz
Bazén Lagoon Letňany

Plavecká škola Plaváčci Plavání kojenců, batolat a dětí www.plavacci.com
Hotel Duo Prosek

Plavecká škola Motýlek Plavání a cvičení dětí, vaničky, cvičení pro těhotné www.studio-motylek.cz
Praha Letňany

Stavební společnost Vekra stavební s. r. o. (www.vekrastavebni.cz) se sídlem v obci Bořanovice, Hovorčovická 137,
hledá pro své stavby v Praze a okolí spolehlivé zaměstnance na následující pozice:

1. zedník (montážník zateplovacích systémů), event. celé party
Požadavky: výuční list v oboru zedník, praxe v oboru, zkušenost se zateplením budov vítána

pečlivost, spolehlivost, trestní bezúhonost

Náplň práce: 
Zateplení budov, další běžné zednické práce, práce ve výškách (lešení)

Nabízíme: 
zázemí stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení – úkolová mzda

Své nabídky spolu s profesním životopisem zasílejte prosím na email: info@vekrastavebni.cz nebo volejte 284 829 624.

 Místo pracoviště: Praha a okolí
Pracovní vztah: Práce na plný úvazek (HPP), event. ŽL

2. montážník oken, event. celé montážní party
Požadavky: zkušenost s montáží otvorových výplní, praxe min. 1 rok

pečlivost, spolehlivost, trestní bezúhonost

Náplň práce: 
Montáž otvorových výplní z plastu, dřeva a hliníku, montáž příslušenství, zednické práce

Nabízíme: 
zázemí stabilní společnosti, odpovídající platové ohodnocení – úkolová mzda

Své nabídky spolu s profesním životopisem zasílejte prosím na email: info@vekrastavebni.cz nebo volejte 284 829 624.

Místo pracoviště: Praha a okolí
Pracovní vztah: Práce na plný úvazek (HPP), event. ŽL

KONTAKT: Vekra stavební s.r.o., Hovorčovická 137 Bořanovice, 250 65 Líbeznice
Tel: 284 829 624 Fax: 284 825 726, Email: info@vekrastavebni.czVe
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10. 6.  - út 1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 1500 - 1520

9. 9.    - út 2. křižovatka ul. Schoellerova - Mezi hřbitovy 1530 - 1550

3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 1600 - 1620

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 1630 - 1650

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 1700 - 1720

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 1730 - 1750

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 1800 - 1820

8. křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice 1840 - 1900

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2008
Praha  - Čakovice

EURODELTA
spol. s r.o.

provozovna Praha 9, Čakovice,
Ostravická 896/32

hledáme pracovníky:

A) vedoucí provozovny
Požadavky:

organizační schopnosti, vzdělání SŠ, 
znalost výpočetní techniky,

znalost NJ výhodou

B) pracovnice do
jednosměnného provozu

a) kompletace papírenského zboží
b) kompletace doplňků modelové

železnice
Požadavky:

manuelní zručnost a pečlivost

Informace
tel.283930242, 283933405

od 8,00 do 15,00 hod.
e-mail: tothova@eurodelta.cz 

ÚŘAD • INFORMACE • INZERCE

Rada městské části Praha – Čakovice
vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o státní správě a předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou 

MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném 
znění 

KONKURZ NA MÍSTO
ŘEDITELE/ŘEDITELKY

Mateřské školy Čakovice III
nám. 25. března 121 (dočasné sídlo)

Praha – Čakovice

Požadavky:
odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost problematiky řízení ve školství 

a školských předpisů, znalost práce na PC, řídicí a organizační schopnosti, občanská a morální 
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

K přihlášce přiložte:
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce 
a dokladů o dalším vzdělání), doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním 
zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje 
školy (max. 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce), originál lékařského 
potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce), čestné prohlášení podle

§ 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi 
úplnými požadovanými doklady došlé poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději do

4. 4. 2008, 12:00 hod. na adresu:

Městská část Praha – Čakovice, nám. 25. března 121, 196 00 Praha 9 – Čakovice
Kontakt: ing. M. Pekařová, tajemnice ÚMČ, tel. 283 061 415, pekarova.mc@cakovice.cz

Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ Čakovice III – NEOTVÍRAT“
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Milé děti a maminky,
v měsíci dubnu jsme pro vás v Mateřském centru Cirkus připravili:
2. dubna v 9.30 hod. divadélko pro nejmenší
 - Čtyři pohádky v podání divadla ŠUS
 (www.akaska.cz/sus)
9. dubna malujeme prstovými barvami
16. dubna jarní louka
23. dubna vyrábíme lupu
30. dubna barevný papoušek

A NAVÍC
10. dubna ve 20 h – přednáška Mgr. Margit Slimákové o zdravé výživě 

v rodině.
24. dubna v 16 h – Cirkus na kolech – 4. ročník závodů na kolech, 

koloběžkách či odrážedlech pro nejmenší a zároveň oslava 
již čtvrtých narozenin našeho mateřského centra. Přijďte se 
podívat na hřiště u základní školy, čekají na vás soutěže, 
medaile, hry a samozřejmě narozeninový dort!

  Těšíme se na vás.
Bližší informace najdete na internetové adrese http://klubmaminek.unas.cz, 
na plakátech a na telefonních číslech 737 444 367 nebo 606 218 743.

za MC Cirkus Kateřina Arnotová

Ve dnech 4. a 5. února proběhl na naší škole zápis dětí 
do 1. třídy pro školní rok 2008/2009. Ve škole jsme v těchto 
dnech přivítali 87 nedočkavých dětí a jejich rodičů. V někte-
rých případech nechyběli ani prarodiče či sourozenci.

Velká část dětí si už vyzkoušela „Školu nanečisto“. Také při 
opravdovém zápisu prokazovaly děti svoji šikovnost a mnohé 
i značnou výřečnost. Ze všech zapisovaných dětí se do 1. třídy 
rozhodlo prozatím nastoupit 83 děvčat a chlapců. Ostatní 
zvažují, zda nevyužijí možnosti odkladu povinné školní do-
cházky o jeden rok; někteří se už pro tento krok rozhodli. 
Jedno je však jisté – v příštím školním roce otevřeme v naší 
škole čtyři 1. třídy. Na budoucí školáčky se všichni moc těší-
me a budeme se snažit jim jejich tak důležitý životní krok co 
nejvíce zpříjemnit.

Zároveň tímto zveme všechny rodiče budoucích prvňáč-
ků na předběžnou třídní schůzku, která se bude konat dne
21. května v 17.00 hodin v prostorách školní jídelny ZŠ Dr. E. 
Beneše v Čakovicích.

Mgr. M. Hádrová

Zápis budoucích prvňáčků 
v ZŠ Čakovice

Program mateřského centra 
Cirkus na duben

Městská část Praha – Čakovice
a Místní knihovna Čakovice

vás srdečně zvou
na

autorské čtení
s

Michalem Viewegem
z knihy 

Krátké pohádky pro unavené rodiče

úterý 22. dubna od 18.00 hod.
v sále čakovického zámku, Cukrovarská 1.

Tuto knihu bude možno rovněž na místě zakoupit.

ÚŘAD • INFORMACE • INZERCE
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Základní umělecké školy 
jsou specifickým útvarem 
našeho školského systému 
a jejich existence je natolik 
ojedinělá, že nemohou být 
srovnávány s podobnými 
vzdělávacími zařízeními v Ev-
ropské unii. Vedle přípravy 
žáků pro studium na střed-
ních školách uměleckého 
a pedagogického zaměření 
významně napomáhají for-

mování etických principů 
osobnosti mladého člověka 
rozvojem estetického cítění. 
Utvářením návyků systema-
tického a vytrvalého studia 
se posilují u mladých lidí 
vlastnosti, které přispívají 
k pozitivní životní orientaci 
a k odpovědnému přístupu 
k životu. Vedlejším produk-
tem základního uměleckého 
vzdělávání je také prevence 

dětské kriminality a dalších 
negativních jevů, včetně dro-
gové problematiky.

V letošním školním roce 
slaví základní umělecká škola 

Motto: Dobře vykonáno je vždy lepší než dobře řečeno.
Benjamin Franclin

Plody dobře odvedené práce se vždy vrátí

Marie Podvalové 35 let své 
existence.

Za tu dobu se škola ne-
odmyslitelně zapojila do kul-
turního života městské části 
Praha-Čakovice. Dnes má 560 
žáků a studentů od 5 do 26 let. 
Nabízí studium v hudebním, 
výtvarném a literárně-drama-
tickém oboru pod vedením 30 
odborných, plně kvalifikova-
ných pedagogů. Činnost naší 

školy je velmi pestrá. Ročně 
pořádáme 30 - 40 koncertů 
a výstav výtvarného oddělení. 
Tradiční, tedy každoroční, 
jsou výchovné koncerty pro 
ZŠ a MŠ, adventní a vánoční, 
ke Dni matek, koncerty po-
pulární hudby, jazzové, pro-
menádní, koncerty pedagogů 
a jejich hostů, rodičů s dětmi, 
recitály úspěšných studentů, 
koncerty při slavnostních 

příležitostech, absolventské 
koncerty. Nově v posledních 
letech pořádáme i malé diva-
delní představení pro rodiče 
žáků LDO.

Pro výuku máme k dispozi-
ci budovu zámku, která prošla 
v minulých letech generální 
rekonstrukcí a je ozdobou 

městské části Čakovice. V roce 
2005 jsme otevřeli pobočku v  
Satalicích. Nejprve v základní 
škole a dnes již působíme 
v půvabné budově bývalé há-
jovny u satalické obory.

Za největší úspěch považuji 
trvalý zájem rodičů a žáků 
o nabízené vzdělávací pro-
gramy.

Přicházejí k nám děti bý-
valých žáků a čtyři mladí ko-
legové, dnes pedagogové, jsou 

našimi absolventy. Umíme 
připravit koncerty, o kterých 
se mluví v superlativech, naši 
žáci jsou přijímáni na střední 
školy s uměleckým zaměře-
ním, mezi našimi bývalými 
žáky je mnoho vynikajících 
hudebníků, umělců ale také 
pedagogů.

Všichni se snažíme kultivo-
vat „malé“ osobnosti, rozvíjet 
jejich tvořivost, fantazii, krea-

tivitu a komunikační doved-
nosti. Citově bohatý člověk 
pak bude lépe zvládat a řešit 
i složité životní situace v kte-

rémkoli, nejen uměleckém 
oboru. Jde nám o výchovu 
osobností, které si budou 
schopny hodnoty vybírat, 
vyhledávat je a v některých 
případech je i sami vytvářet.

Hodně štěstí naší škole, 
pedagogům, žákům, rodi-
čům a všem, kdo k nám rádi 
chodí.

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

Přijďte se podívat na 
jubilejní koncerty 

a výstavu.

9. dubna v 18,00 hodin 
Slavnostní koncert 

žáků společně s našimi 
slovenskými přáteli

30. dubna v 18,00 hodin 
Slavnostní koncert učitelů 
a výstava výtvarných prací

• INFORMACE
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne v Klubu seniorů na měsíc duben 

2. dubna  14,00 hod. Zdenka Zelenková – Creativ IC Praha „Pletení košíků – oplet pevného dna“
   (Kdo by si chtěl vyzkoušet, jak se to dělá, tak si vezměte s sebou ručník, šídlo nebo jehlici
   a štípačky.)

9. dubna  14,00 hod. RNDr. Pavel Mrázek „Obnova a budoucnost maltézského řádu,“
   (Dataprojekce o osudech řádu maltézských rytířů po jeho vyhnání z Malty roku 1798)

16. dubna  Vycházka s Evou Sokolovou „Na Žofín a Střelecký ostrov – s vyprávěním
    o historii Národního divadla“
   Podrobnosti viz. níže.

21. – 22. dubna   Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Klub seniorů při MČ Praha – Čakovice uspořádá dne 16. dubna vycházku na Žofín 
a Střelecký ostrov. Žofín je jen několik málo kroků od Národního divadla a vy se dozvíte 
od Evy Sokolové více o jeho historii. Sraz účastníků vycházky je ve 12,45 hod. na konečné 
autobusu (Kalamajka). Odjezd bude autobusem č. 210 směr nádraží Holešovice. Bližší 
informace a rezervace na tel. čísle 283 109 343, 283 061 427.

Vlastivědná vycházka s Klubem seniorů
 – Žofín a Střelecký ostrov

Kdy?  dne 21. 4. (pondělí) od 13,00 – 18,00 hod.
   dne 22. 4. (úterý) od 13,00 – 16,00 hod.

Kde? Klub seniorů, Cukrovarská 52

Jak můžete pomoci?
Naším prostřednictvím můžete darovat:
 • Ošacení včetně prádla (dámské, pánské, dětské, zimní i letní)
 • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
 • Látky, vlny, příze (i zbytky)
 • Péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle
 • Školní a sportovní potřeby
 • Hračky
 • Obuv
 • Jakýkoliv potrhaný, ale čistý bavlněný textil (utěrky, košile, ručníky, tepláky)
 • Kabelky, batohy, školní tašky
 • Kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy
 • Nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče
 • Prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby

Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty!
Vhodné je dát je do krabic nebo pytlů!

Městská část 
svým seniorům 

i v roce 2008
V rámci schváleného rozpočtu na rok 
2008 byla i letos vyčleněna v kapitole 
6171 – činnost místní správy, částka na 
příspěvky pro seniory. Tyto příspěvky 
jsou určeny na služby, které jsou poskyto-
vané nejen v „centru služeb“ na adrese 
Cukrovarská 52 u Jitky Kocmaníkové 
– pedikúra, kosmetika a manikúra, ale je 
možné tyto poukázky využít i na masér-
ské služby na těchto adresách:

Koudelková Magdaléna a Toušová Jana, 
Danielova 319/21, Čakovice
Köhlerová Marie, v prostorách Kadeř-
nictví J. Horákové, Čakovice

Podmínky vydávání poukázek a jejich vy-
užití jsou stejné jako v minulém roce:
- roční příspěvek pro seniory je 150 Kč;
- příspěvek je poskytován formou vy-

dání tří poukázek v hodnotě 50 Kč;
- poukázky se použijí jako platidlo;
- každý senior, který má trvalé bydliště 

na území městské části Praha – Čako-
vice a v letošním roce dovrší věku 60 
a více let, si může vyzvednout pou-
kázky v Klubu seniorů u paní Jindry 
Sorokové;

- poukázky se vydávají oproti podpisu 
a po předložení občanského průkazu;

- poukázky jsou nepřenosné, platí pou-
ze pro oprávněného příjemce;

- platnost poukázek končí 31. 12. 2008; 

!!POUKÁZKY SI VYZVEDNĚTE
NEJPOZDĚJI DO KONCE

LISTOPADU 2008!!

SBÍRKA OŠACENÍ PRO
DIAKONII BROUMOV
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