Úprava zámeckého parku...

Historie Čakovic a okolí...

O finálních úpravách zámeckého parku a okolí
se dozvíte na straně 3.

O historii a vykopávkách na Staré návsi
se dozvíte na straně 6.
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Diamantová svatba na čakovické radnici
Velkou slávu zažila obřadní síň čakovické prožití bujného mládí, krásného středního
radnice ve čtvrtek 1. března. Svou diaman- věku a nyní podzim života.“ Že jde o podzim
tovou svatbu sem připlný slunce a radosti,
šli slavnostně zpečetit
nenechalo nikoho na pomanželé Ludmila a Otachybách. Dobrá nálada
kar Hradilovi. Šedesát
neopustila ženicha a nelet společného života
věstu po celou dobu.
si připomněli v kruhu
Závěrečný přípitek si
svých blízkých přesně
všichni opravdu užili.
v den svého výročí. Jak
Ještě jednou Vám,
ve slavnostním proslovu
vážení manželé Hradilopřipomněla starostka
vi, přejeme hodně zdraví
Alena Samková: „…tolik
a dobré pohody do daldesetiletí společného života v sobě skrývá ších let společného života.
redakce

Vlajka pro Tibet
Březen je nejen
měsícem knihy, internetu, Mezinárodního dne žen a prvního jarního dne.
Březen je rovněž
měsícem, kdy si připomínáme povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Připomínáme
si jej vyvěšením tibetské vlajky a účastí na
pokojných setkáních s tibetskou tématikou.
Letošní 48. výročí si připomínáme v době,
kdy se bez výjimky všechny ekonomicky
vyspělé státy světa snaží získat alespoň
foto ČTK

kousek z obrovského čínského trhu. Je na
nás, zda upřednostníme ekonomické zájmy
před zdánlivě nedůležitým gestem – podporou snahy o důstojný život Tibeťanů. Není
to tak dávno, kdy jsme se s důvěrou dívali
na naši západní hranici v naději, že „nás
v tom nenechají“ a pomůžou nám setřást
komunistickou diktaturu z našich beder.
Kdo? No přeci Oni, ti, kteří o nás vědí
a nenechají nás udusit. Dnes se Tibeťané
dívají směrem k nám v naději, že „je v tom
nenecháme“. I proto zavlaje na čakovické
radnici 10. března tibetská vlajka.
Alena Samková, starostka

ZDARMA

OTÁZKY

A ODPOVĚDI

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.

Jak je to s rušením detašovaných
pracovišť stavebního úřadu a sociálního
odboru v Čakovicích?
V Čakovicích již od vzniku tzv. správních obvodů - od července 2001 - funguje
detašované pracoviště ÚMČ Praha 19.
Jsou zde část stavebního úřadu, sociálního odboru a občansko správního
odboru. Zpočátku, cca 1 rok, zde
byly i pracovnice
živnostenského
odboru. Toto pracoviště však bylo
využíváno velmi
málo, a tak bylo
následně zrušeno.
Díky těmto detašovaným pracovištím
nezaznamenali občané Čakovic prakticky
změnu v organizaci státní správy, ke které
vznikem správních obvodů došlo.
V únoru letošního roku se však
situace změnila. Vzhledem k novým
pravidlům pro sestavování rozpočtu
Hlavního města Prahy byla MČ Praha
19 (tedy poskytovateli státní správy pro
MČ Čakovice) podstatně snížena dotace
na činnost úřadu. V důsledku toho došlo k poměrně velké reorganizaci ÚMČ
Prahy 19, která v první fázi znamenala
propuštění 12 zaměstnanců. Ve druhé
fázi bylo připraveno zrušení detašovaných pracovišť, když část zaměstnanců
by rovněž byla propuštěna. To by ovšem
velmi zhoršilo dostupnost těchto služeb
pro čakovické občany. Několikrát o celém problému jednala rada a na svém
březnovém zasedání i zastupitelstvo MČ.
Hlavním cílem bylo a je zabránit tomu,
aby bylo detašované pracoviště zrušeno.
Jak tedy bude celý problém vyřešen?
Z rozpočtu MČ Praha – Čakovice bude
po nezbytnou dobu poskytován měsíční
příspěvek Praze 19, která se zavázala
ponechat rozsah služeb státní správy
v Čakovicích beze změny. Ovšem toto
není situace do budoucna udržitelná.
Dokončení na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Z jednání rady MČ
Na 7. až 10. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

-

-

návrh nájemní smlouvy na poz. parcel. č. 373 k. ú. Miškovice
pí V. K. a L. K.
návrh nájemní smlouvy o pronájmu plochy pro venkovní reklamu
na části plotu u objektu Cukrovarská 230 s fa Radek Fačkovec
návrhy smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s PREdistribuce, a. s., spočívající v právu a povinnosti
uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování kabelů 1 kV – dotčené pozemky parc. č. 1151/10 a 1560 k.
ú. Čakovice a 1375/1 k. ú. Čakovice
návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s PREdistribuce, a. s., spočívající v právu a povinnosti
uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování kabelů 1 kV – dotčené pozemky parc. č. 1561 a 1562 k. ú.
Čakovice
návrhy smluv o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČD – Telamatika, a. s., spočívající v právu a povinnosti
uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene na podzemní vedení
telekomunikační sítě na pozemcích parcel. č. 1625/2, 1624/7,
1624/6, 1624/1 1625/4 k. ú. Čakovice a na pozemku parcel. č. 1525
k. ú. Čakovice
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - dokončení
Proto došlo k dohodě, že v rámci novely Statutu hl. m. Prahy
dojde ke změně v oblasti tzv. správních obvodů. Pro MČ Praha
– Čakovice bude do budoucna vykonávat státní správu MČ Praha
18. Dle dohody mezi Radami MČ Praha – Čakovice a MČ Praha 18
budou detašovaná pracoviště v Čakovicích zachována minimálně
ve stávajícím rozsahu poskytovaných služeb. Klienti státní správy,
kteří využívali služeb čakovických detašovaných pracovišť, by neměli
pocítit žádnou změnu. Ti z nás, kteří jezdili na úřad do Kbel – ať již
na sociální odbor, živnostenský či stavební, budou včas informováni,
k jakému datu budou jezdit do Letňan.
Organizace výkonu tzv. přenesené působnosti (neboli státní správy) se v celé České republice podstatně mění a možná se v budoucnu
dočkáme dalších úprav.
A. Samková,
starostka

Zápis budoucích prvňáčků
v ZŠ Čakovice
Ve dnech 6. a 7. února 2007 proběhl v naší škole zápis dětí do
1. třídy pro školní rok 2007/2008. Ve škole jsme v těchto dnech
přivítali 84 nedočkavých dětí a jejich rodičů. V některých
případech nechyběli ani prarodiče či sourozenci. Mnoho
rodičů si pořizovalo obrazovou dokumentaci, která se později
bude jejich ratolestem určitě líbit.

projednala žádosti m.j.
-

-

-

-

Velká část dětí si už vyzkoušela „školu nanečisto“ v listopadu
2006. Také při opravdovém zápisu prokazovaly děti svoji
šikovnost a mnohé i značnou výřečnost. Ze všech zapisovaných
dětí se do 1. třídy rozhodlo nastoupit zatím 69 děvčat
a chlapců. Rodiče 15 dětí zvažují, zda nevyužijí možnosti
odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Někteří se už
pro tento krok rozhodli. Zcela jistě však budou otevřeny tři
první třídy. Na budoucí školáčky se všichni v naší škole moc
těšíme a budeme se snažit jim jejich tak důležitý životní krok
co nejvíce zpříjemnit.

žádost o souhlas s připojením poz. parcel. č. 175/2 na komunikaci
Adélčina, vše k. ú. Třeboradice
žádost o souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1285/2 za účelem
vybudování vodovodní přípojky k č. p. 209 v ul. Schoellerova, vše
k. ú. Čakovice
žádost ﬁrmy GIP Schoellerova o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě Obytný soubor Schoellerova ul.,
Čakovice
žádost ﬁrmy GIP Projekt, s. r. o., o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení ke stavbě bytového domu a dostavby
proluky v ul. Cukrovarská – Čakovický dvůr
žádost ředitelky MŠ Čakovice I o udělení výjimky z maximálního
počtu dětí ve třídě na 28 dětí pro školní rok 2006 - 2007

Mgr. V. Januška

Stříhání a úprava psů

rada
-

-

U NÁS V ČAKOVICÍCH

projednala návrhy kácení stromů na území MČ a v zámeckém
parku – dle pěstebního návrhu a po poškození či statickém narušení po větrné smršti
souhlasila s prodejem nepojízdného kolového nakladače
UNC – 60 za cenu stanovenou znaleckým posudkem

rada schválila
-

žádosti o dotace z rezervy pro MČ vytvořené v kap. 1016 rozpočtu
Hl. m. Prahy na rok 2007

rada projednávala
na 8., 9. a 10. zasedání záměr MČ Prahy 19 (Kbely) zrušit detašovaná pracoviště na území ÚMČ Prahy 19 na území MČ Praha
– Čakovice; zrušením těchto pracovišť dochází k výraznému
zhoršení dostupnosti výkonu státní správy pro občany MČ Praha
– Čakovice; s cílem vyřešit tuto situaci proběhla jednání mezi zástupci MČ Čakovice a MČ Praha 18 (Letňany); bylo dohodnuto,
že na jednání rad a zastupitelstev obou MČ bude předložen návrh
na změnu Statutu hl. m. Prahy – t. j. aby výkon tzv. přenesené
působnosti pro MČ Čakovice místo ÚMČ Praha 19 vykonával
ÚMČ Praha 18 a pak MČ Praha 18 zachová detašovaná pracoviště
v místě a rozsahu kompetencí tak, jak fungují doposud

Řepová 735, 196 00 Praha - 9, tel. 283 932 540
řádková inzerce
•

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

•

Hledám v Čakovicích paní na úklid jedenkrát týdně.
Tel. 283 930 069
Kácení a řez stromů, odborné ošetření stromů, rizikové kácení
stromolezeckou technikou.
Tel. 606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz
Kosmetické a vizážistické poradenství. Značková kosmetika
„MARY KAY“.
Tel. 283 930 477, 721 813 962

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

•

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

•
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Rekonstrukce parku před
čakovickým zámkem
Jak si jistě každý povšiml, byla zahájena revitalizace parku před zámkem.
Jedná se o poslední část úprav zámku a okolí (rekonstrukce zámeckého parku,
oprava zámku).
Již v roce 2003 byly vypracovány 2 nezávislé znalecké posudky, které hodnotily
zdravotní stav stromů. V této době bylo třeba přistoupit ke kácení ze zdravotních
až havarijních důvodů.
Proto bylo nutné vypracovat projekt celkové revitalizace tohoto
malého parčíku.
K rekonstrukci
bylo přistoupeno podle projektové dokumentace zpracované
společností LOW, spol.
s r. o., projektantem
Ing. Samuelem Burianem. Úprava bude
Kácení - leden 2007
spočívat v kácení a výsadbě nových dřevin, vybudování nových cest a instalaci vodního prvku – fontány. Celková cena úprav včetně projektu je zhruba 3,5 mil. Kč. Odborné práce
realizují dvě ﬁrmy: stavební část společnost Pragis, a. s., kácení a novou výsadbu
společnost Gardenglobal, Marie Žižková – zahradnické služby.
Zájemci si mohou projekt prohlédnout na odboru životního prostředí a majetkoprávním. Parčík v nové podobě by měl Čakovice zdobit v září 2007.
Ing. Lucie Zemanová,
vedoucí OŽPaMp

Městská část Praha 19
Úřad městské části,
se sídlem Semilská 43/1, 197 04 Praha – Kbely

odbor výstavby – stavební úřad
detašované pracoviště Cukrovarská 52, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Telefon: 283 109 331-3, fax: 286 850 182

OZNÁMENÍ
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále
jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
vám sděluje:
Dne 22. 12. 2006 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí
pro část stavby kanalizačních přípojek v ulicích a jejich částech
- Bělomlýnská, Jindřichova, Cukerní, Kymrova, Na Barikádách,
Plajnerova, U bílého mlýnku, Vyhlídkova, Hrdinova, Danielova, Zámišova, Homolová, Krystalová, Třtinová a Schoellerova
v Praze 9 - Čakovicích.
Stavebníci, kteří požádali o stavební povolení na stavbu
domovního rozvodu kanalizace, podají návrh na zahájení kolaudačního řízení na odboru výstavby Úřadu městské části Praha
Čakovice, detašované pracoviště Cukrovarská 52, Praha 9.
K návrhu přiložte prohlášení osoby, která prováděla odborné
vedení při realizaci stavby, nebo prohlášení odborné ﬁrmy, která
stavbu prováděla dodavatelsky, o provedené zkoušce těsnosti
a neprodyšnosti domovního rozvodu kanalizace.
Ing. Ivana Peterková
vedoucí odboru výstavby
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Rekonstrukce
komunikace Třtinová
Na jaře tohoto roku bude probíhat rekonstrukce
komunikace Třtinová a to v úseku od komunikace
Schoellerova ke komunikaci Řepová. Druhá část od
komunikace Řepová po komunikaci Bělomlýnská
bude následovat po výstavbě kanalizace, pravděpodobně v příštím roce.
Vzhledem k tomu, že je pro stavbu vozovky
a chodníku při jižní straně nutné vyhloubit řádné základy (kufr) do hloubky cca 60 cm, došlo by
k narušení kořenových systémů, které by mohlo
mít za následek odumření jednotlivých stromů.
Proto se MČ Praha – Čakovice rozhodla přenechat
hlavní slovo odborníkovi. Autorizovaný architekt
ing. Samuel Burian v projektu „Obnova stromořadí – Třtinová ulice“ označil stav stromořadí za
havarijní, nesourodý a neudržovaný a vhledem
k pravděpodobnému porušení kořenových systémů
stavbou doporučil vykácení celého stromořadí na
jižní straně (30 stromů) a dvou na severní z důvodu havarijního stavu. Místo vykácených pak bude
vysázeno 51 stromů, které nevyrostou tak vysoké
a budou mít menší korunu.
Všichni doufají, že po výsadbě nového stromořadí si majitelé přilehlých rod. domků uvědomí, že jakékoliv amatérské zásahy do nového stromořadí by
byly neuváženým činem. Informaci o rekonstrukci
celé komunikace dostali všichni majitelé a určitě si
včas provedli přípojky plynu a kanalizace, protože
do nové komunikace se nebude moci několik let
vstupovat.
Jiří Černý TS ÚMČ Čakovice
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SBĚR BIOODPADU
Máte zájem o sběr bioodpadu pomocí speciální nádoby
„compostainer“ a zároveň si tuto službu hradit?

březen 2007 •

Svoz bioodpadu - Ceník 2007
Nádoba 120 litrů

Byli byste ochotni zaplatit částku 595,- Kč (vč. DPH) za rok
za odvoz bioodpadu v nádobě o objemu 120 litrů, případně
1071,- Kč (vč. DPH) za rok za odvoz bioodpadu v nádobě
o objemu 240 litrů?

Odpovědi nejen na tyto otázky získáte na:
www.psas.cz, mailto:callcentrum@psas.cz,
nebo tel.: 284 091 888
(Frekvence svozu je 1x za 14 dní, velikost nádoby záleží
na rozhodnutí klienta).

Compostainer a jeho funkce
Stříška proti dešti a vlhkosti
Odpařovací otvory ve víku

Rozeta provětrávacích otvorů
v horní části bočních stěn nádoby

Distanční žebra na vnitřních stěnách
(zabraňují přilepení odpadu na stěny
a umožňují cirkulaci vzduchu)
Rozeta provětrávacích otvorů v dolní části
bočních stěn nádoby

U NÁS V ČAKOVICÍCH

Nádoba 240 litrů
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POZVÁNKA NA CYKLUS PŘEDNÁŠEK
O HISTORII MČ ČAKOVICE
Zveme občany a milovníky historie k účasti na přednáškách
inspirovaných novými archeologickými výzkumy na území
městské části Praha 9 – Čakovice.

Uskuteční se ve velkém sále čakovického zámku
vždy od 18.00 hod.
28. 3. 2007

Záhada neznámé středověké tvrze
v Třeboradicích
(PhDr. Michal Bureš)

25. 4. 2007

Pravěké vesnice u zámeckého parku
a stopy středověku na Staré návsi
(Mgr. Michal Kostka)

16. 5. 2007 3000 let stará pohřebiště nejvýznamnější
evropské kultury starší doby bronzové
v Miškovicích
(Mgr. Michal Ernée, PhD.)
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Pozvánka na cyklus přednášek o historii obce
Každý den chodíme ulicemi obce a vnímáme, jak se pomalu mění její tvář. A naše osudy jsou více či méně spjaty s tímto místem, kde bydlíme a kde
žijeme své všední i sváteční dny. Stejně jako my dnes, prožívali však v povodí Mratínského potoka své malé i dramatické příběhy lidé před desítkami, před
stovkami a dokonce před tisíci lety.
Pro naše občany, kteří se zajímají o minulost zdejší lokality a život i práci jejích dávných obyvatel, připravujeme v současnosti sérii tří přednášek
s diaprojekcí, čerpající z poznatků uskutečněných archeologických výzkumů v obci. O nejzajímavějších objevech s vámi pohovoří archeologové: PhDr. Michal
Bureš (Třeboradice), Mgr. Michal Kostka (Čakovice) a Mgr. Michal Ernée (Miškovice).
První přednáška se uskuteční 28. března 2007 od 18.00 hod. v sále čakovického zámku, druhá 25. dubna a třetí v květnu 2007. Všechny termíny
naleznete v příštím čísle našeho zpravodaje, na vývěskách úřadu MČ a na internetových stránkách www.cakovice.cz.
O tom, jestli se při výzkumech předcházejících nové výstavbě obce „vůbec něco“ našlo a zda to stojí za váš zájem, vás jistě přesvědčí první z článků
M. Kostky, který strávil nemálo času odkrýváním „pokladů“ na Staré návsi. Posuďte sami a určitě přijďte mezi nás!
Jarka Krákorová

Středověká usedlost na Staré návsi
Na jaře roku 2005 zkoumali archeologové
Muzea hlavního města Prahy historické jádro
dnešních Čakovic. Bylo totiž nutné provést záchranný archeologický výzkum před výstavbou
nových bytových domů přímo uprostřed bývalé

Jinou etapu dějin Čakovic ukázaly pozůstatky pod domy na severní straně návsi.
Kromě základových zdí novověkých domů tu
opět zbyly i jejich sklípky a sklepy - v případě
rohového domu do ulice K návsi dva malé
sklípky s cihlovou podlahou, v případě prostředního domu dva prostorné zděné sklepy
s dochovanou cihlovou klenbou a větracími
otvory. A právě mezi těmito dvěma velkými
sklepy se podivuhodnou shodou okolností
dochovaly z hlediska dějin Čakovic nejcenněj-

Stará náves

středověké vsi, na Staré návsi. Nové domy zabírají plochu původní vesnické návsi a starších
domů, které stály na její severní a jižní straně.
Ty byly zbořeny již dávno před archeologickým
výzkumem, v roce 1995. Archeologický výzkum
odkryl pochopitelně především pozůstatky těchto 100 až 200 let starých domů, tedy kamenné
základové zdi, cihlové spodky komínů od kamen
plné popela a škváry a přípojky vodovodu a kanalizace. Ukázalo se, že před velkým domem
na jižní straně návsi stály původně ještě další
menší stavbičky: kůlny, cihlové sklípky, možná
chlívky. Odhaleny byly i dvě studny, z nichž
jedna, přímo před domem, byla celá zasypána
již koncem 19. století, druhá, západně od domu,
sloužila svému účelu donedávna. Od dosud
funkční studny plné vody vedl dříve žlábek
pečlivě vydlážděný cihlami, odvádějící vodu od
pumpy pryč z návsi, po svahu na západ, patrně
do obecního rybníka.
Pod kamennými základy velkého domu
na jižní straně návsi a mezi jeho zdmi se však
zachovaly též pozůstatky nejstaršího osídlení tohoto místa, a to zbytky pravěké vesnice z mladší
doby bronzové. Před více než třemi tisíci lety se
od dnešní návsi až ke stadionu rozkládalo sídliště pravěkých zemědělců, které archeologové
dnes označují názvem knovízská kultura. Jejich
rozsáhlá vesnice se skládala z domů ze dřeva
a hlíny a vedle nich do země vykopaných sklípků, zásobních jam na obilí i jam na odpadky.
Především tyto jámy plné pravěkých odpadků,
tedy rozbitých keramických nádob a zvířecích
kostí, se našly v jižní části části staré návsi.

obojího – srubové přízemí s hrázděným patrem. Rozhodně to byl dům patrový, ne pouze
přízemní, což dokládá mírně zahloubená část
domu i mohutnost rámové nosné konstrukce
zachované ve sklepě.
O tom, kdo tento výstavní dům obýval
a kdy, vypovídají nálezy ze sklepa a zahloubených základů. Zvířecí kosti a střepy z rozbitých nádob ukazují, že jde o odpad z doby
po zániku domu, kdy už přestal být používán
jako obytný, což se stalo někdy v polovině 13.
století. Mezi velkým množstvím zlomků keramických nádob však byly nalezeny i drobné
skleněné střípky pocházející ze skleněných
číší. Zlomky takových číší dokládají, že jejich
uživatel patřil k vyšší sociální vrstvě, neboť
nemůžeme počítat s tím, že by vesničtí rolníci
ve 13. století pili doma ze skleněných pohárů.
Tento luxus si mohl dovolit jen někdo výrazně
bohatší, „urozený“, jinými slovy místní feudál
- majitel panství.
Dalším dokladem vysoké úrovně stolování
v objeveném domě je i zcela mimořádný a ve
vesnickém prostředí unikátní nález aquamanile, nádobky na vodu s výlevkou, jež stála
na stole při hostinách a sloužila k umývání
rukou. Čakovické aquamanile a kvalita jeho
řemeslného zpracování ukazuje na výrobu
pro náročného zákazníka, který si mohl
dovolit takový předmět zakoupit nebo snad
i objednat u výrobce na zakázku. I na základě

Aquamanile ze 13. století nalezené na Staré
návsi v Čakovicích (foto J. Vrabec).

ší archeologické situace a nálezy. Totiž sklep
jiného domu, minimálně o 650 roků starší.
V hluboké obdélníkové jámě o rozměrech
asi 3,6 x 3 metry byly zjištěny stopy po mohutných trámech zapuštěných do podlahy,
do kterých pak byly ukotveny sloupy nesoucí
další patro domu. Vedle sklepa pokračoval
dům v délce 5 metrů směrem k jihu a pak
se budova lomila ve tvaru L k západu. Nalezena byla jen základová jáma budovy, jakýsi
do země zapuštěný suterén, zahloubený do
podloží asi 50 cm. Dům byl původně celý
dřevěný nebo hrázděný, případně kombinací

Stará náves

takového nálezu si můžeme dovolit říci, že archeologický výzkum odkryl na návsi nedaleko
kostela centrální obytnou budovu usedlosti
příslušníka drobné šlechty, majitele místního
hospodářského dvora i okolních stavení – tedy
pána Čakovic ve 13. století.
Michal Kostka
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OHLÉDNUTÍ - 15 let sboru CAMERATA
Když byly mému synovi čtyři roky,
povšimli jsme si na procházce plakátu na
koncert pěveckého sboru. Žili jsme v působišti manželových prarodičů teprve krátce
a toto byla příležitost
rozhlédnout se v naší obci. A tak jsme se
v jednom podvečeru
vydali na koncert sboru
Camerata do třeboradického kostela. Díky
neobyčejnému večeru
nás provázel sváteční
pocit. Zážitek z koncertu se stal podnětem
pro naše další setkávání
se sborovým i sólovým
zpěvem. Další léta nám
zaplnila přátelská setkání s ostatními zpěváky,
s dětmi z dětského sboru, zažili jsme mnoho
dalších koncertů a poznali mnoho hostujících
sborů. Navštívili jsme
zajímavá místa, prožili jsme spoustu radosti
a společné práce. Ani se nechce věřit, že od
zmiňovaného koncertu uběhlo přes desítku
let. V letošním roce slaví pěvecký sbor Camerata již 15 let od svého založení.
Jako každé podobné těleso, procházel
i náš pěvecký sbor různými obdobími pěveckého zrání, profesionální přípravy, stmelování členů, výchovou budoucích zpěváků,
hledáním optimálních životních podmínek
a získáváním podpory příznivců a institucí.
Tady je nutné připomenout, že bez dobrého
sbormistra by žádný sbor nemohl fungovat,
natož vzniknout. Iniciátorkou a dlouholetou sbormistryní pěveckého sboru Camerata
je paní učitelka Jana Žofáková. Nejenže
vychovala – a vychovává - spoustu zpěváků
od dětí po dospělé pro sbor i pro život, ale
dokonce i dokázala předat své dovednosti
další sbormistrovské generaci – své dceři
Veronice Žofákové-Dvořáčkové. Tradice
sboru tak může pokračovat a samozřejmě
se dále rozvíjet.
Základnou Cameraty v minulosti i dnes
byly a jsou dětské sbory. Nejmenší děti
„Broučci“ a starší dětský sbor „Kamarádi“
v současnosti působí v Čakovicích, ve Vinoři
a Letňanech. Sbor dospěláků a komorní
sbor se na svých zkouškách pravidelně
schází v sále zámku v Čakovicích. Všechny

dětské koncerty, které každoročně můžeme kterých zpěváků jsou dnes již profesionální
shlédnout, jsou vždy velmi milé a jsou od- sólisté, mezi všemi jmenujme například
měnou nejen pro rodiče, ale pro všechny Naďu Novotnou nebo Karla Pajera.
Začátkem ledna letošního roku jste
návštěvníky. Pozorovat šikovné a zaujaté malé
možná také navštívili
koncert v moderním
kbelském kostele.
Díky orchestru žáků
ZUŠ v Hronově, se
kterým již Camerata
mnoho let spolupracuje, odchovaným
i hostujícím sólistům,
zpěvákům, doposledka zaplněným lavicím
posluchačů a samozřejmě kvalitnímu
programu jsme prožili
velmi příjemné dopoledne. Snad mohu říci
za všechny, že se velmi
těšíme na další. Že
nám koncerty sboru
ozdobí sváteční dny.
Patnáct let je již
zpěváčky často dojímá. Přináší to také naději, dostatečně dlouhá doba k bilancování,
že náklonnost dětských duší k hudbě přetrvá k ohlížení i k novým plánům do budoucna.
i do dospělosti a zkultivuje budoucí osobnosti. Všem členům i podporovatelům Cameraty
Jedním z radostných setkávání dětí ze sborů patří obrovský dík. Jistě můžeme čekat
je každoroční dětské soustředění, na němž je další profesionální rozvoj zpěváků i vedení
více času pro zpívání, ale především pro hry sboru, mnoho nových koncertů, radostných
a uměleckých zážitků. Na závěr bych chtěla
a další vzájemné poznávání a sžívání se.
Od původního sepětí se ZUŠ v Čakovicích popřát sboru, aby si podržel to nejcennější,
se postupem doby utvořilo z členů a příznivců co v něm přetrvává a co jej spojuje, a to je
občanské Sdružení pěveckých sborů Camera- lidství.
Ivana Šircová
ta. Samostatnost lépe naplňuje požadavky na
organizaci a fungování. Za dobu trvání sboru Sbor Camerata:
proběhlo nesčetné množství koncertů, zmiň- Více informací naleznete na
me alespoň pravidelné adventní a vánoční www.cameratapraha.cz
koncerty, po několik let již můžeme navště- Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková,
vovat Čakovický festival sborového zpěvu. tel.: 732 158 429
Sbor vyjíždí koncertovat na výměnné zájezdy
v tuzemsku i do zahraničí a spolupracuje Významné koncerty a ocenění:
s různými pěveckými sbory, sólisty i orchestry. • Festival Camerata Nova Náchod
Jako každý sbor, ani ten náš by samozřejmě • Mezinárodní festival adventní a vánoční
hudby s cenou Petra Ebena 2003
nemohl existovat také bez zázemí a podpory.
- stříbrné pásmo
Díky obětavosti členů sboru i jejich rodinných
příslušníků, rodičů dětí i chápavých sponzorů • Koncertní turné Itálie, Francie,
Německo, Maďarsko, Slovensko
se daří jeho fungování zabezpečovat. Velmi
důležitá je také podpora městské části, ať už
ﬁnanční, či jinak vyjádřená. Sborem prošlo Nahrávky CD:
mnoho zpěváků, někteří jeho členové pama- • Svítáníčka 1998
tují začátky a zůstávají pilíři sboru. Ti mladší • Zlaté vánoční koledy 1998
jsou odchovanci přípravných sborů a na další • Te Deum 2003
příchozí se dospěláci i vedení sboru těší. Z ně- • Jubileum 15. výročí 2006
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Oznámení - Oznámení - Oznámení

Úprava 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 PrahaČakovice ukládá vedoucí OŽPaMp, aby zajistila
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
Oznámení - Oznámení - Oznámení
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Základní umělecká škola
Marie Podvalové

Kdy? dne 17. 4. 2007 (úterý) od 13,00 – 16,00 hod.
dne 18. 4. 2007 (středa) od 13,00 – 17,00 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;

Základní umělecká škola Marie
Podvalové upozorňuje všechny
svoje stálé návštěvníky na
změnu termínu koncertu.
Koncert pedagogů ZUŠ
- našich bývalých žáků
pořádáme 11. dubna 2007
v 18,00 hodin.

• 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.

Cyklus tématických přednášek
a kurzů v čakovickém zámečku
27. 3. 2007 od 18.00 hod.
Bolesti zad, kloubů, aspekty stárnutí
z pohledu neurologa a jak jim předcházet.
Aromaterapie a její význam z pohledu
odborníka.
17. 4. 2007 od 18.00 hod.
Klub Harmonie, reﬂexní terapie a detoxikace
organismu - praktický příklad domácích
masáží.
24. 4. 2007 od 18.00 hod.
Co je to homeopatie? Jak vám může pomoci?
Alergie, homeopatie a mateřství, úvod do
astrologie a numerologie.
Za pohodu, volnost a relaxaci na těchto
akcích zodpovídá Lékárna Čakovice,
PharmDr. Dagmar Vítová

Srdečně vás zveme na tuto
zajímavou kulturní akci.

Komorní smíšený sbor
GAUDIUM CANTORUM
- působí při naší škole od září roku 2003. Původně vznikl jen jako Komorní smíšený
sbor při ZUŠ M. Podvalové kvůli nastudování České mše vánoční J. J. Ryby v témže roce.
Protože se ale ze všech zúčastněných rodičů, přátel i pedagogů naší školy stali nadšenci
s chutí zpívat dál, rozhodli jsme se v našem „sborování“ pokračovat. Úspěšně jsme překonali počáteční obavy z našich prvních vystoupení a zvláště v poslední době máme za sebou
několik významných koncertů. Jsme tedy již mnohde zapsáni jako úspěšný vokální soubor,
který má svým posluchačům co nabídnout. Vždyť se neorientujeme pouze na osvědčené
skladby klasické hudby, ale zpíváme také swing, muzikály, spirituály … Zkrátka se snažíme
volit repertoár, který bude příjemný nejen posluchačům, ale především nám, tak, abychom
si všichni našli svůj oblíbený žánr.
V loňském roce jsme se kromě zpívání zaměřili také na výběr názvu pro náš sbor. Nebylo
to vůbec jednoduché zvolit takový název, který by dobře vystihoval naše úsilí a nepůsobil
přitom příliš pateticky. Nakonec jsme se rozhodli pro GAUDIUM CANTORUM – „radost
zpěváků“. Vždyť to je právě to, oč tu běží. Pro co jiného bychom se každý týden scházeli,
unavení z práce a z každodenních povinností, když ne pro radost ze zpěvu?
Zdá se vám to jako klišé? Tak se někdy stavte, ať vidíte, že „Gaudium“ se bavit umí!!
Štěpánka Heřmánková, sbormistryně

Vycházka s Klubem seniorů - „Malou Stranou s návštěvou chrámu sv. Mikuláše“
Chrám sv. Mikuláše je vrcholně barokním chrámem s mohutnou kopulí a 65 m vysokou zvonicí. Patří k nejkrásnějším ukázkám
českého baroka. Uvnitř chrámu najdete obrazy a sochy známých
barokních umělců a největší fresku, která má přes 1 500 m². Pokud
chcete s naším Klubem seniorů a se školeným průvodcem navštívit
toto krásné místo v Praze, projít se ostrovem Kampa a dozvědět
se něco o jejích slavných obyvatelích, stačí svou účast potvrdit
pí Sorokové na tel. č. 736 670 675, dopol. 283 061 427 nebo odpol.
283 109 343. Vstupné do objektu si hradí každý účastník vycházky
sám, ÚMČ proplatí školeného průvodce. Počet zájemců o výlet je
však omezen. Sraz všech účastníků vycházky je 25. 4. 2007 ve 12,15
hod. na konečné autobusů (u Kalamajky). Odjezd je autobusem
č. 210 směr Nádr. Holešovice.

10

březen 2007 •

• INFORMACE

U NÁS V ČAKOVICÍCH

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne na měsíc duben 2007
4. 4. 2007

od 14,00 hod.

Ing. Ivana Semerádová

téma: Aura – Soma
(Unikátní systém barevné terapie jako pomocník
v problematických obdobích života, co je aura – soma,
praktické ukázky, co se dozvíme z výběru barevných
lahviček…)

12. 4. 2007

od 14,00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek

téma: Počernice, Kbely, Satalice a Vinoř
(přednáška s DVD projekcí)

17. – 18. 4. 2007

Út od 13,00 – 16,00 hod.

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Stř od 13,00 – 17,00 hod
25. 4. 2007

od 14,00 hod.

Eva Sokolová

Vycházka
„Malou stranou s návštěvou chrámu sv. Mikuláše“

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
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