Být dobrovolným hasičem je poslání

Děti pomáhají dětem

Co dělali miškovičtí „dobráci“ v loni čtěte na stranách 5, 6 a 9.

O Tříkrálové sbírce čtěte na straně 9.
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Dvě čakovické školy v rezidenci
pražského primátora
10. ledna byly naše dvě školy, SOŠ
Všechny čekalo překvapení v podobě
a SOU Praha Čakovice a ZUŠ Marie Pod- nevšedního kulinářského zážitku. Studenti
valové, pozvány ing. Marií Kousalíkovou, SOŠ a SOU předvedli naprosto profesionální a bezchybný výkon při zajišťování
občerstvení po celý večer. Studenti ZUŠ
se zase postarali o umělecký zážitek. Hrál
jazzový kvintet pana učitele Jana Jakubce
a v předsálí zněl sólový klavír Jana Pretla.
Je pro nás vyznamenání zajišťovat
společensky tak významnou akci a nabídnout kvalitní služby našich škol a zároveň
příjemným zjištěním, že máme výborné
studenty, na které je stoprocentní spolehnutí.
Vyvrcholením slavnostní atmosféry byla
nečekaná krátká návštěva pana primátora
Pavla Béma.
Moc ráda jsem vysvětlovala kolegům-ředitelům, odkud že jsou ti úžasní mladí
náměstkyní primátora, ke spolupráci při lidé, kteří umí vyrobit se svými mistry
Slavnostním večeru spojeném s novoroč- lahůdky, a ještě je celý večer nabízet, a že
ním přípitkem do rezidence primátora taková hudební vystoupení jsou v Čakohlavního města Prahy na Mariánské ná- vicích častá. Obdiv a trochu i závist byla
městí. Pozvání se zúčastnilo 200 ředitelů nepřehlédnutelná.
škol, jejichž zřizovatelem je hlavní město
Ivana Heřmánková
Praha.
ředitelka ZUŠ M. Podvalové

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.

V Čakovicích, Třeboradicích i Miškovicích se leckde potýkáme se špatnými
chodníky, dosud nemáme kanalizaci,
zatímco obyvatelé nových obytných souborů mají krásné chodníky, novou zeleň
a silnice bez výmolů.
Ona to není ani tak otázka jako spíš
výtka. Ta otázka je skryta trošku mezi
řádky a zní „jak
k tomu přijdeme
MY starousedlíci,
že ONI, ti noví,
mají pěkné ulice,
nová dětské hřiště,
krásné chodníky.
ONI, kteří přišli
kdoví odkud, mají
vše a MY, kteří
tu žijeme takové
roky, stále čekáme… a slyšíme, že nejsou
peníze. Jak to, že na JEJICH chodníky
peníze byly…
Nu ono to bude asi tím, že ONI si
to celé zaplatili a MY čekáme, až nám to
někdo zaplatí. Je to klasický konﬂikt mezi
tzv. starousedlíky a přistěhovalci. Čakovice
samozřejmě nejsou výjimkou. Nové sídliště
svítí veselými barvami domů, novými ulicemi, dětskými hřišti a pokud si nenechají
uschnout nově vysazené stromy, za pár
let budou domy schované v pěkné zeleni.
Ale jak známo, nic na tomto světě není
zadarmo. Žádný developer neprovozuje
svou činnost jako charitu, že by koupil
pozemky, postavil domy a rozdal je potřebným. Opak je pravdou a cenové kalkulace
jsou neúprosné. Do ceny bytu se mimo
režie projektu promítají veškeré náklady
na stavbu domů samotných, ale i inženýrských sítí, komunikací a terénních úprav
včetně zeleně a mnoho dalšího. A ještě
musí developerské společnosti samozřejmě
zbýt zisk na další rozvoj ﬁrmy. Samotnou
mě překvapilo, jak málo lidí mé generace
(a tedy bydlících) si uvědomuje, co všechno
si musí mladý člověk zaplatit, když se chce
osamostatnit a koupit si byt či pozemek na
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Z jednání rady MČ
Na 34. a 35. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
-

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., na uložení kabelového vedení 22 kV v rámci stavby,
dotčené pozemky parcel. č. 13/69, 338/1, 341/1, 360/2 a 361
k. ú. Miškovice;

-

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Formkov,
s. r. o., na vodovodní přípojku, dotčené pozemky parcel. č. 1582
a 1336/2 k. ú. Čakovice;

-

dodatek č. 1 ke smlouvě o náhradní výsadbě se společností Auto
BMW Hašek, s. r. o., upravující termín výsadby.

projednala
-

žádost společnosti Zavos, s. r. o., o stanovisko k projektu pro
územní řízení stavby č. 3119 TV Čakovice – et. 008 komunikace
Čakovice, ul. Otavská;

-

žádost o stanovisko k projektu a umístění rodinného domu na
pozemku parcel. č. 658/3 v k. ú. Čakovice.

rada
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OTÁZKY A ODPOVĚDI - pokračování
stavbu domku. Často je to za cenu celoživotního zadlužení. A konﬂikt
je na světě. Vždyť majitelé domů ve stávající zástavbě v očích těchto lidí
„dostanou všechno zadarmo“. Nová kanalizace, nové silnice, chodníky
a dokonce nové stromy v ulicích – to vše jde z rozpočtu města. V lepším
případě z rozpočtu fondů Evropské unie. Každý majitel domu, který
již stojí a má číslo popisné, „dostane“ kanalizační přípojku až k domu.
Na svém pozemku si ji musí vybudovat sám a i to je některým zatěžko.
Novou silnici a chodník zde také dříve či později vybuduje město… Jenomže na tyto investice se, obrazně řečeno, „stojí“ na magistrátu velká
fronta, a tudíž to nejde tak rychle, jak bychom si představovali. Slogan
„vždycky jde o peníze“, je na místě i v tomto případě.
Alena Samková, starostka

Gymnázium Čakovice děkuje
Chtěla bychom poděkovat ﬁrmám, které reagovaly na můj dopis
ze 4. prosince 2007. V den stávky pedagogických pracovníků jsem
osobně obcházela významné ﬁrmy a podnikatele v Čakovicích a žádala
je o ﬁnanční podporu našeho gymnázia formou sponzorského daru.

Děkuji za příspěvek těmto dvěma ﬁrmám:

BOBCAT.CZ a ČESKÁ DOKA

-

schválila nový Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště při
ulici Jizerská v Čakovicích;

Za ﬁnanční částky od obou ﬁrem jsme zakoupili učební pomůcky pro
naše studenty.

-

navrhla názvy ulic v nově vzniklém obytném souboru v Třeboradicích – ulice Kašeho, Pšovská (popř. Pšovanská), U Staré tvrze;

Zároveň děkuji ﬁrmě ALPIN AIR z Prahy 4 za zakoupení nového
dataprojektoru pro výuku našich studentů.

-

schválila zrušení výběrového řízení „Údržba zámeckého parku“
a uložila připravit návrh na nové;

PhDr. Daniela Hochmanová, ředitelka školy

-

souhlasila s umístěním distribučních a koncových bodů pro realizaci projektu Bezdrátová Praha podle aktualizovaného záměru
MHMP;

BEZPEČNOSTNÍ KOMISE

-

byla seznámena s podmínkami výběrového řízení na prodej
areálu bývalých kasáren Miškovice a rozhodla, že s ohledem na
stanovenou min. cenu se nebude výběrového řízení účastnit;

-

vyhodnotila výběrové řízení na prodej souboru nemovitostí – objektu Otavská č. p. 29 a pozemků p. č. 12 a 13 v k. ú. Čakovice
a vzhledem k tomu, že podané nabídky nesplňovaly beze zbytku
stanovené podmínky, rada schválila zrušení výběrového řízení;

-

konstatovala, že dne 14. 1. 2008 podal rezignaci k rukám starostky
člen ZMČ za volební stranu KSČM ing. J. Otradovský a na uvolněné místo nastupuje 1. náhradník této strany paní Z. Malá.

vzala na vědomí
-

majetkoprávní uspořádání pozemků v Miškovicích – rybník
a okolí, část (vodní plocha) jsou z důvodů restituce zapsány na
LV soukromých vlastníků.

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

•

•
•
•

•

řádková inzerce
Máte auto či jinou vhodnou plochu pro reklamu? „Ano“ – Tak
neváhejte a volejte 221 221 500. Umístěním reklamy na vaši
plochu získáte ročně až 100 tisíc korun bez práce..
Tel. 221 221 500
Vyměním obecní byt 1+1 v Čakovicích za větší tamtéž.
Rozdíl doplatím. Tel. 777 883 907, 776 293 362
Pronajmu, eventuálně prodám, řadovou zděnou garáž
v ul. Ke Stadionu. Tel. 776 052 001
Sháním jakékoliv informace o radiotechnické výrobě
v Čakovicích (EMPO).
Tel. 606 150 888, e-mail: vladimirfiala@seznam.cz
Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové kácení stromolezeckou
technikou. Tel.: 606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

Tel.: 283 932 544
E-mail.:bezpecnostni.komise@cakovice.cz
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Třtinovou ulici olemují babyky
Hned po Novém roce začala v ulici Třtinové se o úsek mezi Řepovou a Bělomlýnskou. Tak obnova stromořadí. I tato část Třtinové ulice
a Kostkové dlouho odkládaná stavba kanali- jako u první části by měla hned následovat re- by měla tedy vypadat stejně jako již hotový
zace. Přesněji řečeno v části Třtinové. Jedná konstrukce vozovky, chodníků a s tím související úsek. Stromy při severním okraji ulice by měly
– pokud nejsou v havarijním stavu – zůstat
zachovány a stromy při jižním okraji budou
nahrazeny novou výsadbou. Co to znamená?
Bude vykáceno 14 stávajících stromů – 6 lip
(Thilia platyphyllos), 7 javorů druhu mléč (Acer
platanoides) a 1 javor jasanolistý (Acer negundo). Tyto stromy budou nahrazeny novými
19 javory kultivaru babyka (Acer campestre
Elsrijk). Jedná se o speciálně vyšlechtěný typ
stromu vhodný do obytné zástavby. Sázeny
budou už opravdu pěkné stromky s obvodem
kmínku 18 - 20 cm.

Vekra stavební s.r.o.

Zároveň budou v jarním termínu přesazeny
stromky v první části Třtinové, které zahradnická ﬁrma na podzim umístila ve vzdálenosti
menší než 150 cm od lamp veřejného osvětlení.
Tato „reklamace“ byla v průběhu zimních
měsíců vyjasněna a nyní čekáme na vhodné
povětrnostní podmínky.
Alena Samková, starostka
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.cz
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Voda ve studních není zdravá,
je plná uhlovodíků
Koncem roku 2007 provedla Česká inspekce životního prostředí znovu monitoring úrovně znečištění podzemních vod
chlorovanými uhlovodíky v naší městské části. Byl proveden
rozbor vod ve vybraných studních v katastrálním území Miškovice a v části katastrálního území Čakovice.
Monitoring nepotvrdil vývojový trend z předchozích let, kdy
došlo ke snížení koncentrací chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách. V katastrálním území Čakovice došlo k mírnému
nárůstu koncentrací chlorovaných uhlovodíků. V Miškovicích má
znečištění spíše stagnující charakter. Čelo kontaminačního mraku
se v současnosti nachází před linií Mratínského potoka, a to jak
v k.ú. Čakovice, tak i v nové zástavbě v Miškovicích.
Pro občany naší městské části proto i nadále platí zásady, že
bez obav je možné odebírat vodu pouze z městského vodovodu.
Voda ze studní není vhodná ani pro zalévání zahrádek.
JUDr. Miroslav Krištof, místostarosta

Informace o zahájení
stavby – uložení
kabelu VN vedeného
z Letňan do Teplány
Třeboradice
Informace o zahájení stavby – uložení
kabelu VN vedeného z Letňan do Teplány
Třeboradice.
Od března letošního roku bude probíhat
pokládka kabelu VN přes komunikace v naší
MČ. Kabel bude pokládán v sedmi etapách,
z nichž každá bude trvat cca 1 měsíc. Tam,
kde je zpevněný povrch (chodníky), bude povrch následně proveden v zámkové dlažbě.
Na přiložené mapce je vidět trasa a jednotlivé úseky 2 – 7. Úsek 2 bude prováděn
během března a dubna. S upřesněním vedení
stavby se mohou občané seznámit v budově
TS, kde bude viset podrobná mapka.

únor 2008 •

U NÁS V ČAKOVICÍCH

PLASTOVÁ
DŘEVĚNÁ OKNA
Zaměření, zpracování nabídky,
demontáž, montáž, doprava,
začištění, likvidace, parapety, žaluzie, sítě

OKNA & DVEŘE
Vladislav Šimáček - Ingineering
Pod pekárnami 15,
Praha 9 - Vysočany
Tel: 774 642 798
fax: 283 89 37 18
E-mail:vaseokna@seznam.cz

6-ti KOMOROVÝ PROFIL
zasklení U= 1,1 + teplý rámeček
Zimní slevy do 15. 3.
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Využíváte Czech Point
Každou chvíli se v novinách, televizi
či rozhlase objeví zpráva o slavnostním
otevření dalšího Czech Pointu. Většinou
to jen prošumí kolem našich očí či uší
a upřeme svou pozornost na něco jiného. Ale měli bychom dávat větší pozor.
Protože když budeme potřebovat výpis
z rejstříku trestů – a to je potřeba každou
chvíli – už nemusíme stát frontu u budovy soudu na Pankráci. Stačí dojít do
nejbližšího Czech Pointu a tam nám ho
vystaví za stejných padesát korun a také
na počkání. Stejné je to u výpisu z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku
a živnostenského rejstříku.
Využívejme těchto nových služeb.
Czech Pointy jsou již na všech radnicích
správních obvodů v Praze. Pro výpisy
z rejstříku trestů, katastru nemovitostí,
obchodního či živnostenského rejstříku si
můžeme zajet do Letňan, Kbel, Vysočan
či Libně tak, jak to máme nejvýhodnější
při cestě do práce. Ušetříme čas a jak
známo…. čas jsou peníze.
Alena Samková

Areál autoškoly
v jiném kabátě
V přízemí budovy Úřadu MČ Praha
– Čakovice budou od 3. do 28. března
vystaveny architektonické návrhy na
úpravu areálu současné autoškoly, která
je vedle Zámeckého parku při Schoellerově ulici. Součástí prezentace bude
i anketa, ve které očekáváme vaše názory
na jednotlivá řešení i samotné uvažované
budoucí využití území.
Přijďte se podívat. Těšíme se na vaše
názory.
rada MČ

Zapojte se do projektu
Městská část Praha – Čakovice se zapojuje do projektu komunitního plánování
sociálních služeb, která v rámci správního
obvodu Prahy 18 právě probíhá. Posláním komunitního plánování sociálních
služeb je zapojit co nejširší veřejnost do
plánování a rozhodování o dostupnosti
sociálních služeb v té které městské části.
Touto cestou hledáme prostor k jejich
zkvalitňování a zefektivnění vynakládání
ﬁnančních prostředků.
Postupně se budeme prostřednictvím
periodika U nás v Čakovicích obracet na
vás – občany MČ Čakovice – se žádostí
o aktivní zapojení do společného projektu
komunitního plánování. Zapojení veřejnosti je jedním z nejdůležitějších faktorů
v úspěšném fungování tripartity – zadavatel – poskytovatel – uživatel.
Jako první krok vás žádáme o vyplnění
dotazníku, který je přiložen v tomto čísle.
rada MČ Čakovice
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POŠKOZOVÁNÍ CIZÍ VĚCI
Opět se spolu setkáváme prostřednictvím,
troufám si říci, již pravidelných článků poskytujících zamyšlení a nabízejících rady jako součást
prevence proti běžné pouliční kriminalitě.
Tentokrát bude tématem trestná činnost
nazývaná jako poškozování cizí věci.

neme, jak jsme byli lhostejní v podobné situaci,
která se však stala někomu jinému. Nechci touto
myšlenkou v žádném případě hájit předmětné
zločince, kteří zajisté zaslouží potrestání. Chci
však vyjádřit názor a upozornit na žalostný stav
společenského styku, na míru empatie a chladTímto názvem je přímo deﬁnován trestný noucí mezilidské vztahy.
čin v zákonném ustanovení § 257 trestního
Můžete samozřejmě tvrdit, že to není vaše
zákona jako jednání „kdo zničí, poškodí nebo starost zajistit bezpečí občanů. O tu má přeučiní neupotřebitelnou cizí věc a způsobí tak na devším pečovat Policie České republiky a ve
cizím majetku škodu ...“.
spolupráci s místními samosprávami a dalšími
Jako příklad lze uvést případ, který se stal organizacemi realizovat jak preventivní, tak
v prosinci 2007 ve večerních hodinách v Praze i represivní opatření. Vždyť žijeme v moderní
8, kdy dvacetiletý pachatel za použití úlomku společnosti, kde se dá využít i řady nových
betonu rozbil skleněnou výplň z bezpečnostního technologií v rámci situační prevence směřuskla vstupních dveří panelového domu, čímž jící k zamezení či znesnadnění páchání trestné
způsobil majiteli domu škodu ve výši přesahující činnosti, jako jsou kamerové systémy, zabezpečovací zařízení apod.
10 000,- Kč.
Důvodem jeho jednání, vybočující z mezí
Uvědomme si však, že jsme bytosti spoleslušného lidského chování, může být cokoliv. čenské a bez vzájemné spolupráce, solidarity,
Dveře se staly překážkou pro vstup do
empatie a celkově prosociálního chování
jsou veškeré uváděné prostředky
domu za vytouženou přítelkyní, překážkou pro získání
málo účinné či dokonce bezúkrytu před nepřízní
významné. Jak pro práci
Policie České republipočasí, nebo terčem
vybití negativních
ky, tak zejména pro
občany samotné je
emocí podnapilého
takovýto pozitivní
muže zkroušeného
způsob společenživotem a alkohoského styku nelickými nápoji či
postradatelnou
jiné. Důsledkem
součástí moderje však vždy poní demokratické
škození nebo znispolečnosti a spočení věci ke škodě
kojeného života
toho, komu do té
slušných občanů.
doby řádně plnila
svoji funkci.
Moje rada proto
zní: „Nebuďte lhostejní
Pokud se nás taková
ke svému nejbližšímu soskutečnost bezprostředně
netýká, přehlížíme ji s tím,
ciálnímu okolí, spolupracujte
s Policií České republiky a pomáhejže je přirozenou součástí dnešní
společnosti. V případě, že se sami staneme te ji tak naplnit model Community policing, jako
poškozenými, zaměří se náš vztek vždy proti policii, která je službou občanů, tedy pro vás“.
nprap. Bibiana Fuchsová, PČR OŘ Praha III
samotnému pachateli, přičemž si již nevzpome-

I miškovičtí dobrovolní hasiči
mnohdy nasazují životy
Uplynul další rok a členové
sboru se sešli na výroční valné
hromadě k bilancování. Touto
cestou jsme se rozhodli podělit
se s vámi o výsledky naší činnosti za rok 2007.
Začnu výjezdy SDH v součinnosti s jednotkou Letňany,
pod kterou působíme, a jsme
povoláváni hasičským záchranným sborem Praha.
V loňském roce jsme měli
41 výjezdů k různým zásahům v rámci Prahy. Z toho
bylo 16 výjezdů technického
zaměření, tj. likvidace následků vichřic (popadané stromy,
střechy atd.). Na odčerpávání

vody ze zatopených prostor
(sklepů, podzemních garáží,
výtahových šachet atd.) po přívalových deštích jsme vyjížděli
také 16x. Zbylých 9 výjezdů
bylo na krocení červeného
kohouta.
Pro názornost vybírám pár
příkladů z výjezdů. Již 6. ledna v 9.37 hodin jsme vyjížděli
k nahlášenému požáru v tunelu parovodu na křižovatce
ulic Veselská – Tupolevova.
Za pomoci dýchací techniky
jsme prováděli hasební zásah
společně s HZS Praha.
Dne 18. 1. v 16.50 hodin
byla vyhlášena pohotovost na

zbrojnicích všech jednotek
SDH z důvodu probíhajícího
orkánu Kyrill. Náš sbor byl
již v 17.20 povolán na první
výjezd do ulice Beranových na
likvidaci spadlého stromu. Po
nahlášení likvidace na OPIS
jsme byli vysláni na další případ do ulice Třinecká pomoci
HZS Praha na likvidaci spadlé
plechové střechy na tělocvičně.
Při tomto technickém zásahu
byl z důvodu silného poryvu
větru zraněn jeden z příslušníků našeho sboru. Při návratu
na základnu v 2.15 hodin ráno
jsme likvidovali zatopenou
Pokračování na straně 6
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komunikaci v ulici Cukrovarská
v důsledku ucpání kanalizace. Na
likvidaci následků orkánu Kyrill
jsme byli povoláváni celkem k sedmi případům a končili jsme 21. 1.
v 19.00 hodin, kdy byla zrušena
pohotovost.
19. 1. jsme vyjížděli do ulice Ke
stadionu k technickému zásahu
– vyproštění čerpadla ze studny na
zavlažování místního stadionu.
30. 4.
Dolní Počernice - výjezd
k požáru.
6. 6. Praha 9, Čakovická - výjezd
k požáru zahradní chatky.
V důsledku silných přívalových

zásahu bylo rozhodnuto vyčkat
až na rozhodnutí statika z obav
nebezpečí dalšího zřícení, proto
jsme odjeli k dalšímu případu,
a to v Thomayerově ulici na odčerpávání sklepa. Celkem jsme od
19. 8 do 21. 8. zasahovali v osmi
případech, kdy byla také nasazena
dýchací technika.
Poslední dva případy byly výjezdy
k požárům, a to dne 22. 9. v Hrdlořezích a 16. 10. v areálu AVIA
Letňany.
Náš sbor se také v rámci odborné
přípravy účastnil 28. dubna celopražského námětového cvičení

níku jsme putovní pohár starosty
Letňan neobhájili, i tak naše družstvo vybojovalo hezké třetí místo.
Samostatnou disciplínou byl běh
v plné výstroji s dýchací technikou
do čtrnáctého patra, nazývaný Letňanský železňák. V silné a mladší
konkurenci jsme se umístili v první
půlce startovního pole.
V loňském roce jsme prováděli
také požární asistence při pálení
čarojdějnic (Miškovice a Třeboradice), na výstavě For Arch a Amper
na výstavišti v Praze - Letňanech.
V členské základně sboru dobrovolných hasičů Miškovice je v této

ternové vozidlo CAS 25 RTHP
Trambus k zlepšení schopnosti
výjezdu jednotky. Vozidlo bylo
v dobrém technickém stavu a výjezduschopné. Co se nám ale
nepodařilo, bylo zařadit vozidlo do
IZS, a tím uplatnit výjimku z povinného ručení. Proto jsme museli
tuto cisternu na radu městského
sdružení prodat.
Na druhé straně se musím zmínit
o ﬁnanční podpoře Magistrátu
hlavního města Prahy. Díky ní náš
sbor zase ve vybavenosti pokročil
a jsme lépe připraveni na výjezdy
chránit lidské životy a materiální

dešťů vyjížděl 15. 6. náš sbor celkem k šesti případům odčerpávání
vody ze zatopených prostor po
celé Praze. V 17.17 hodin to byl
první v ulici Jana Zajíce v Praze 7
a poslední také v Praze 7, kdy jsme
odjížděli ve 23.09 hodin.
Dne 19. 8. ve 23.09 hodin byl
náš sbor na žádost HZS Praha
povolán na likvidaci škod do ulice
Štěrboholská. Škody byly způsobeny silným větrem a přívalovým
deštěm. Na místě jsme zjistili částečné zřícení konstrukce haly a její
zatopení. Po dohodě s velitelem

v dálkové dopravě vody Točná
2007. Toto cvičení probíhalo v Praze 5 - Zbraslavi a šlo o dodávku
vody z Vltavy na letiště Točná pomocí motorových stříkaček PS 12.
Cvičení dopadlo k naprosté spokojenosti všech účastníků a prověřilo
součinnost jednotek.
V roce 2006 naše družstvo složené ze členů jednotky vyhrálo
první ročník v soutěži hasičské
všestrannosti s názvem Severní
vítr, a tak jsme do dalšího ročníku
nastoupili s odhodláním obhájit
prvenství. Bohužel v tomto roč-

době 38 členů, z toho dvě ženy
a jeden člen do osmnácti let.Ve
výjezdové jednotce Letňany, se
kterou máme uzavřenu smlouvu
o členství v jednotce, je devět členů našeho sboru.
Za rok 2007 jsme na údržbě
techniky a zbrojnice odpracovali
přes 450 hodin. Nejvíce práce se
odvedlo na přestavbě nástavby
DA 12 a opravě a zabezpečení
garážových vrat. Byla věnována
také pozornost údržbě prostředků
osobní ochrany.
V roce 2006 náš sbor koupil cis-

hodnoty občanů Prahy a hlavně
naší městské části.
V průběhu roku se jednotka schází
pravidelně jednou za čtrnáct dní
a projednává činnost sboru na
další období. Následně probíhá
teoretická a praktická příprava
jednotky. Tato odborná příprava
je základním pilířem pro zvládnutí
náročných a odborných úkolů při
výjezdech jednotky. Jednotka splňuje veškerá odborná osvědčení
potřebná pro výjezduschopnou
jednotku (zdravotní prohlídky,
práce s motorovou pilou a rozPokračování na straně 9
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CO TRÁPÍ SENIORY, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A RODINY S DĚTMI,
KTERÉ ŽIJÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MČ PRAHA 18?
- dotazníková akce v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Čakovicích
Instrukce k vyplnění:
Vybrané odpovědi označte křížkem.
Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné. Jestliže jsou pro vás některé odpovědi příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat.

Vážení spoluobčané,
dostal se vám do rukou dotazník pro cílovou skupinu „senioři, zdravotně postižení a rodiny s dětmi“.
Dotazníkové šetření provádíme v rámci tzv. komunitního plánování sociálních služeb v našem správním obvodu.
Úkolem je zjistit, jaké služby vám scházejí a jaké problémy je třeba řešit.
V široké spolupráci (radnice, poskytovatelé služeb, občané) vytvoříme plán, který stanoví, jaké kroky budou všichni zúčastnění
v následujících letech podnikat pro zajištění potřebných sociálních služeb.
Cílem je vytvoření systému služeb, které budou kvalitní a pro občany dostupné.
Vyplněním dotazníku nám velice pomůžete. Vaše podněty budou odborně zpracovány a výsledky zohledněny při dalších pracích.
Zaručujeme vám anonymitu, zneužití sdělených údajů je vyloučeno.
Striktně dodržujeme zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme za vaši účast a těšíme se na spolupráci

Mgr. Ivan Kabický
starosta MČ Praha 18
1.
❑
❑
❑

2.
❑
❑
❑

3.
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

4.
❑
❑
❑
❑
❑

Alena Samková
starostka MČ Praha Čakovice

❑ na internetu
Jaký máte vztah k problematice seniorů?
❑ z letáku
sám/sama jsem senior/seniorka
❑ jinak (vypište): ............................................................................
mám ve svém okolí seniora a pečuji o něho
......................................................................................................
jiné (vypište): ...............................................................................
......................................................................................................
5. Jaké jsou podle vás problémy s poskytováním informací
o sociálních službách?
Jaký máte vztah k problematice zdravotně postižených?
❑ v dostupnosti informací není žádný problém
sám/sama jsem zdravotně postižený/postižená
❑ informace jsou neaktuální
mám ve svém okolí zdravotně postiženého a pečuji o něho
jiné (vypište): ............................................................................... ❑ informací je málo
...................................................................................................... ❑ informace se nedostávají k těm, kteří je potřebují
❑ jiné (vypište): ..............................................................................
.....................................................................................................
Využíváte sociální služby v MČ Praha 18? Pokud ano,
6. Co by podle vás pomohlo k lepší informovanosti o službách
označte jaké
na MČ Praha - Čakovice
Služby zaměřené na seniory:
❑ dostupný seznam poskytovatelů sociálních služeb
sociálně právní poradenství ÚMČ Praha-Čakovice
❑ více informací v časopise „U nás v Čakovicích“
dům s pečovatelskou službou
❑ informace přímo na úřadu
výdej obědů pro seniory
❑ informace na informačních tabulích MČ Praha - Čakovice
služby osobní asistence
❑ vydávání letáků s kontakty na pomoc při havárii vody, plynu,
činnost klubu seniorů
elektřiny apod.
jiné služby, můžete vypsat i služby mimo Prahu 18 a Čakovice, vypište: ................................................................................... ❑ informace od lékařů
...................................................................................................... ❑ více informací na webových stránkách MČ Praha - Čakovice
❑ jiné (vypište): ...............................................................................
......................................................................................................
Služby zaměřené zejména na zdravotně postižené:
sociálně právní poradenství ÚMČ Praha 18
7. Jaké sociální služby vám na území MČ Praha - Čakovice
činnost Svazu tělesně postižených
schází?
služby osobní asistence
Služby zaměřené na seniory:
jiné služby, jaké (vypište): ...........................................................
...................................................................................................... ❑ denní stacionář
jiné služby mimo Prahu 18 a Čakovice, jaké, vypište: .............. ❑ pečovatelská služba mimo pracovní dny
...................................................................................................... ❑ ošetřovatelská služba mimo pracovní dny
❑ podávání léků, převazy
❑ jiné (vypište): ………………………………………………………
Jakým způsobem jste se o službě, kterou využíváte, dozvě…………………...........................................................................
děl/dozvěděla?
od rodiny
Služby zaměřené na zdravotně postižené:
od přátel, spolupracovníků, sousedů
❑ služby osobní asistence
od lékaře
❑ obecně chybí služby pro postižené děti a jejich rodiče
od pracovníka/pracovnice úřadu
❑ doprava pro zdravotně postižené
z časopisu „U nás v Čakovicích“
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❑
❑
❑
❑

rekondiční pobyty
19. Jaký máte návrh na zlepšení služeb pro rodiny s dětmi na
pečovatelská služba mimo pracovní dny
MČ Praha-Čakovice?
ošetřovatelská služba mimo pracovní dny
❑ vypište: ………………………………………………………………
jiné (vypište): ………………………………………………………
…………………...........................................................................
…………………...........................................................................
20. Jste žena nebo muž?
8. Uvítal/-a byste některé krátkodobé služby (rehabilitace, za❑ žena
jištění obědů), které by vám byly poskytnuty přímo doma
❑ muž
nebo v nějakém zařízení?
❑ byl/-a bych pro, aby služba přišla (přijela) za mnou domů
21. Jaký je váš věk?
❑ byl/-a bych pro si za službou sám/sama docházet
❑ méně než 18 let
❑ raději bych, aby mě někdo za službou doprovodil nebo dovezl ❑ 18 – 35 let
❑ jiné (vypište): ……………………………………………………… ❑ 36 – 40 let
…………………........................................................................... ❑ 41 – 60 let
❑ 61 – 70 let
9. Můžete napsat, co by vám ve vaší situaci pomohlo a co by
❑ více než 70 let
vám usnadnilo život?
I. ……………………………………………………………………… 22. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
……………………….................................................................... ❑ základní
II. ……………………………………………………………………… ❑ vyučen, střední bez maturity
……………………….................................................................... ❑ střední s maturitou
III.……………………………………………………………………… ❑ vysokoškolské
………………………....................................................................
23. Jaké je složení vaší domácnosti?
10. Jste úplná/neúplná rodina?
❑ jednotlivec
❑ úplná
❑ oba rodiče s dítětem (dětmi)
❑ neúplná
❑ jeden rodič s dítětem (dětmi)
❑ manželé/partneři žijící v domácnosti bez dětí (případně děti
11. Počet dětí předškolního věku
jsou starší a žijí jinde)
❑ vypište: ……………………………………………………………… ❑ prarodič/prarodiče vychovávající vnouče/vnoučata
…………………........................................................................... ❑ vícegenerační domácnost
❑ jiný typ
12. Počet dětí školního věku
❑ vypište: ……………………………………………………………… 24. Do které skupiny byste zařadili sebe nebo osobu,
…………………...........................................................................
o níž pečujete?
❑ senior/seniorka
13. Máte osobní zkušenost s drogovou závislostí vašeho dítěte
❑ zrakově postižený
nebo dětí ve vašem okolí?
❑ sluchově postižený
❑ ano, mám
❑ pohybově postižený
❑ ne, nemám
❑ mentálně postižený
❑ duševně nemocný
14. Jak jste spokojeni s úrovní protidrogové prevence na
❑ jiné (vypište): ………………………………………………………
školách?
…………………...........................................................................
❑ jsem spokojen/-a
❑ jsem nespokojen/-a
Sběr vyplněných dotazníků proběhne od 20. 2. do 14. 3. 2008.
❑ jiné (vypište): ……………………………………………………… Dotazníky odevzdejte v podatelně Úřadu MČ Čakovice,
…………………........................................................................... Cukrovarská 52, nebo v ordinacích praktických lékařů
(MUDr. Pöschlová, MUDr. Culková, MUDr. Knopová), příp.
15. Jaké služby pro vaše děti vám v MČ Praha - Čakovice schází? v lékárně v Něvské ul.
❑ vypište: ……………………………………………………………...
……………………....................................................................... Děkujeme za vyplnění dotazníku.
16. Jak jste spokojeni s bezpečností ve vaší MČ?
❑ jsem spokojen/-a
❑ jsem nespokojen/-a
❑ jiné (vypište): ………………………………………………………
…………………...........................................................................

Další dotazníky je možné vyzvednout v podatelně
ÚMČ Praha – Čakovice.

Prostor proVaše připomínky a názory:
....................................................................................................
....................................................................................................
17. Využíváte nabídky volnočasových aktivit
....................................................................................................
MČ Praha - Čakovice?
....................................................................................................
❑ využíváme
....................................................................................................
❑ nevyužíváme
....................................................................................................
❑ proč nevyužíváte (vypište):
....................................................................................................
……………………………………………………………..................... ....................................................................................................
....................................................................................................
18. Jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit?
....................................................................................................
❑ jsem spokojen/-a
....................................................................................................
❑ jsem nespokojen/-a
....................................................................................................
❑ jiné (vypište): ………………………………………………………… ....................................................................................................
………………............................................................................... ....................................................................................................
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MIŠKOVIČTÍ HASIČI N ASAZUJÍ ŽIVOT Y – dokončení
brusem, nositel dýchací techniky, profesní
osvědčení pro jízdu s výstražným zařízením,
strojník a velitel jednotky).
V dnešní době je náš sbor připraven všem, kdo
nás o to požádá, pomoci. Na konci loňského
roku náš sbor obdržel děkovný dopis od prvního náměstka primátora hlavního města Prahy
Mgr. Rudolfa Blažka, ve kterém nám osobně
děkuje za naši práci pro obyvatele hlavního
města s tím, že hlavní město Praha nám bude
i nadále přispívat na činnost našeho sboru
pořízením speciální techniky a nezbytných
ochranných prostředků.
Členství ve sboru není jen práce, a proto každoročně pořádáme hasičský ples s bohatou
tombolou, který se u místních obyvatel setkal
s velkým ohlasem. Již nyní vás můžeme pozvat
na ten letošní, který se bude konat 29. března
v sále v Třeboradicích. Předem se těšíme na

vaši účast. V listopadu jsme poprvé zorganizovali přátelské posezení na konec roku pro
jednotky, se kterými náš sbor spolupracuje
a setkává se na výjezdech (Letňany, Březiněves,
Satalice). Akce se velice vydařila a doufáme,
že se za rok zase setkáme, a nejenom na výjezdech.

§ Zvyšování odborné přípravy a nábor nových
členů do našich řad.
Na závěr bychom chtěli poděkovat MČ Praha
- Čakovice za ﬁnanční podporu našeho sboru,
bez které bychom se nemohli věnovat této činnosti, a popřát našim spoluobčanům mnoho
štěstí v letošním roce.

V letošním roce si náš sbor naplánoval
tyto cíle:
V případě pomoci občanům naší městské
části nebo zájmu o činnost v našem sboru nás
§ Zaměřit se na zlepšení propagace a infor- kontaktujte na tel. číslech 606 450 733, velitel
movanosti činnosti sboru mezi obyvateli naší sboru Hrdina Ludvík, zástupce velitele Linhart
městské části.
Michal, telefon 605 111 099, kde se na nás
§ Vytvořit podmínky pro činnost sboru na můžete obrátit.
úseku prevence a ochrany obyvatelstva.
§ Účast na hasičských asistencích, cvičeZa SDH Miškovice
ních a soutěžích v rámci odborné přípravy
starosta sboru Kolář Václav
jednotky.
velitel sboru Hrdina Ludvík

Tříkrálová sbírka na pomoc našim
adoptovaným kamarádům z Indie
V úterý 8. ledna naši školu navštívili Tři králové v krásných královských kostýmech doprovázeni vánoční muzikou a koledami, aby nám popřáli štěstí a zdraví do nového roku.
Krále i jejich doprovod představovala děvčata ze IV. A naší školy.
Součástí průvodu byla tradiční tříkrálová sbírka pro naše kamarády Marii a Santose - děti
z Indie, které jsme přes Arcidiecézní charitu v Hradci Králové před třemi lety na dálku
adoptovali. Mám radost, že i v letošním roce byla sbírka úspěšná a my můžeme Marii
a Santosovi poslat téměř 11 000,- Kč. Tato částka jim umožní studovat další školní rok,
koupit si učebnice a zaplatit cestu do školy.
Srdečně děkuji všem našim žákům i zaměstnancům, kterým není lhostejné, v jakém světě
žijí, mají srdce otevřené a aspoň tímto drobným způsobem se snaží pomoci.
Marta Lísková

10

• INFORMACE • INZERCE

únor 2008 •

U NÁS V ČAKOVICÍCH

U NÁS V ČAKOVICÍCH • únor 2008

ÚŘAD • INFORMACE • INZERCE

11

INFORMACE Z MATEŘSKÉHO CENTRA „CIRKUS“
Milé děti a maminky,
na měsíc březen jsme pro vás v Mateřském centru Cirkus připravili následující program:
5. 3. Veselý bubínek a chrastítko
12. 3. Opička z papíru
19. 3. Vystřihujeme a lepíme - první jarní kytičky
26. 3. Jarní sluníčko
A co dalšího nás mimo jiné čeká v roce 2008?
20. února - divadlo Paleček - O nafoukané princezně Karolínce
2. dubna - divadlo ŠUS - Čtyři pohádky
24. dubna - 4. ročník akce Cirkus na kolech
21. května - divadlo Žebřík - O Nebojácném Ondrovi
14. června - výlet pro rodiče a děti na Pražský Semmering
13. září - Den s Cirkusem - beneﬁce pro MC
Bližší informace najdete na internetové adrese http://www.klubmaminek.unas.cz a na plakátech. Nabízíme vám možnost zasílání pravidelných
informací o dění v našem centru prostřednictvím emailu, napište nám na adresu klubmaminek@centrum.cz a těšte se na naše zprávičky.

Rok s Cirkusem aneb ohlédnutí za rokem 2007
V roce 2007 Mateřské centrum Cirkus již který přednesl přednášku o partnerských
počtvrté pravidelně připravovalo program vztazích a rodině. V březnu děti shlédly
pro rodiče a děti. Dovolte nám malé připo- divadelní představení „Tygr, mnich a šakal,
cesta, kráva, a strom a Mirka“ v podání
studentky DAMU. V dubnu se nejprve sešly
maminky na večerním tvoření, kde vyrobily
malovaná trička pro účastníky již třetího
ročníku akce Cirkus na kolech. Ta proběhla
26. dubna a byla zároveň oslavou 3. narozenin
mateřského centra. Děti závodily na kolech,
odrážedlech, koloběžkách, čekaly na ně
odměny, pěkné ceny a samozřejmě dort na
oslavu výročí. V květnu do centra přišla paní
Ilona Špaňhelová, dětská psycholožka, která
hovořila o vývojovém období dětí od 1 do
3 let. Velký úspěch mělo i divadelní představení „Tučňákův výlet“ v podání divadla Krab.
V červnu nás čekala velká událost Den
s Cirkusem, beneﬁční akce na podporu našeho centra. Rodiče, prarodiče, strýcové a tety
z městské části připravili pro děti hravé dopoledne v zámeckém parku, odpoledne proběhlo divadelní představení „Medvědí pohádky“
v podání divadla Rolnička a večer na všechny
účastníky a organizátory čekala odměna menutí toho, co jsme spolu zažili, společně opékání buřtů u rybářské chaty v parku. Celý
připravili a uspořádali.
den probíhala propagace mateřského centra,
V lednu proběhla valná hromada ob- během které se návštěvníci měli možnost
čanského sdružení MC Cirkus, na které byly seznámit s činností centra a prohlédnout si
schváleny nové stanovy sdružení, nové vedení fotograﬁe z pořádaných akcí. Nákupem dársdružení a nový název (Čakovické mateřské ků, které vyrobily maminky a děti, pak mohli
centrum bylo změněno na Mateřské centrum podpořit naši činnost. Před prázdninami jsme
Cirkus). Proběhlo divadelní představení pro se společně rozloučili na představení divadla
děti „O nenasytném křečkovi“ a každoroční Vysmáto „Zvířátka a loupežníci“.
karneval. V únoru navštívil mateřské centrum
Po letních prázdninách jsme se opět začali
pan Jeroným Klimeš, klinický psycholog, scházet. V říjnu nám student DAMU zahrál

„Pohádku o hadovi“. Také jsme vyrazili hledat
poztrácené korálky skřítka Podzimníčka do
Mníšku pod Brdy. Cílem našeho podzimního
putování byl barokní areál Skalka. Cestou byly
pro děti přichystány veselé úkoly, za jejichž
splnění dostaly děti korálek, který navlékly
na připravený provázek. Na konci cesty děti
našly v lese ukrytý poklad. Zorganizovali jsme
víkendový pobyt pro rodiče a děti ve Smečně,
během kterého si rodiče měli možnost odpočinout od každodenních starostí a pořádně si
užít víkend se svými dětmi. V listopadu se na
večerním setkání sešly maminky, aby si před
začátkem adventu vyrobily adventní věnce
a popovídaly si při výborné kávě, čaji a domácích dobrotách. V prosinci k nám do centra
přišel Mikuláš, kterému děti předvedly, co
všechno se v našem centru naučily. Poslední
představení loňského roku nám přijelo zahrát
divadlo Krab. Dětem i dospělým udělal jejich
„Vánoční příběh“ velkou radost.
Výše uvedené akce mohly proběhnout
díky podpoře úřadu naší městské části
a místních podnikatelů, kteří nám poskytli
věcné i peněžní dary. Naše MC podpořili:
AUTO ELSO, IC Praha Creative, Masáže
a kosmetika Gabriela, Manni Super Market,
Řeznictví-uzenářství-bufet Vážská 761, Vinárna U Kraba, Hospoda U Herčíků, Pekařství
Krejča-Vesecký. Děkujeme.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nám aktivně a pravidelně s činností našeho
mateřského centra pomáhají.
Za MC Cirkus
Kateřina Arnotová a Jana Mádrová

VÁZÁNÍ KVĚTIN – ČAKOVICE
Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,
telefon 777 200 792,
Po – Čt 8:00 – 14:00

Květinové dary ke všem příležitostem: svatby,
narozeniny, velikonoční a vánoční vazba,
smuteční vazba.
Provozuje ELPIS, s. r. o.
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Informace o Pražské integrované dopravě
Změny v tarifu PID
Od 1. ledna 2008 došlo ke změně
tarifu Pražské integrované dopravy. Nejvýraznějších úprav doznalo
jízdné na území Prahy a také
způsob výpočtu ceny při jízdě
za hranice hlavního města. Na
základě zaznamenaných dotazů
přinášíme odpovědi na nejčastěji
kladené otázky.
Co je tarifní pásmo B a k čemu
je dobré?
Nové tarifní pásmo B ovlivňuje
cenu pouze u jednorázových
jízdenek při cestách přes hranice
Prahy. Pásmo B vzniklo rozdělením dojezdového pásma 0
(na příměstských autobusových
linkách a ve vlacích) z důvodu
zvýšení ceny základní jízdenky
z 20 Kč na 26 Kč (ze třípásmové
jízdenky na čtyřpásmovou) a pro
vyrovnání rozdílu razantnějšího
zdražení jízdného v Praze a méně
výrazných cenových úprav v jejím
okolí. Území Prahy je tak nově
rozděleno na 4 tarifní pásma
(P s dvojnásobnou hodnotou, 0
a B). Pásmo B je tzv. „hraniční
pásmo“ v rozmezí cca 5 km od
hranic Prahy směrem do centra.
Pro cesty pouze po Praze vás
nemusí toto nové pásmo zajímat
(základní jízdenka je čtyřpásmová
za 26 Kč). Při cestách přes hranice
Prahy však musíte s jedním pásmem navíc počítat při výpočtu
ceny jednorázové jízdenky. Pokud
cestujete přes hranice Prahy pravidelně a vlastníte doplňkové časové kupony, opět se vás pásmo B
netýká. V předplatném se pásma
B a 0 počítají jako jedno pásmo
a cestující si na doplňkové kupony zapíše pásmo 0. Tyto kupony
pak samozřejmě umožňují i projetí pásma B. Obdobně máte-li
doplňkový kupon pro vnější
pásma kombinovaný s pražskou
„tramvajenkou“, pak je pásmo B
předplaceno právě v tramvajence
pro Prahu.
Jak se mění cena jízdného při cestě
přes hranice Prahy?
Kvůli rozdělení dojezdového pásma 0 na dvě (0 a B) se zvyšuje jednorázové jízdné o jedno pásmo
(zpravidla o 6 Kč). Pokud jezdíte
na doplňkové časové kupony,
platíte za stejný počet pásem jako
dosud, protože pro předplatné se
pásmo B a pásmo 0 počítají jako
jedno pásmo a na kuponech se
označují 0. Při jízdě jen z hraničního pásma B ven z Prahy nebo
obráceně platíte za počet vnějších

pásem + jedno pásmo (B) u jednorázových jízdenek. V žádném
případě nelze použít pro vjezd
do Prahy nepřestupní jízdenka za
10 Kč, ta totiž platí jen ve vnějších
pásmech. Začíná-li vaše cesta ven
z Prahy v pásmu 0, platíte příslušný počet vnějších pásem + dvě
pásma (B a 0).
Jak vypočítám cenu jízdného?
Zas tak složité to není. Stačí počítat pásma v následujícím pořadí:
P, P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5. Tedy pokud jedu například z pásma 2 do
pásma 0 (např. vlakem z Řevnic
na Smíchovské nádraží), potřebuji čtyřpásmovou jízdenku za
26 Kč. Pokud pokračuji až na
Hlavní nádraží nebo přestupuji
dále na MHD, tedy jedu až do
pásma P, musím mít šestipásmovou jízdenku za 38 Kč. Naopak
pokud jedu jen na okraj Prahy
(např. do Radotína – pásmo B)
a už nepokračuji městskou dopravou, stačí mi při cestě z pásma
2 pouze třípásmová jízdenka za
20 Kč. Pro držitele pražských
průkazek (na pásmo P) se nic nemění, platíte jen za použitá vnější
pásma (tedy při cestě z pásma 2
dokoupíte jen dvoupásmovou
jízdenku za 14 Kč). Ale pozor, je-li
z provozních důvodů na jízdním
řádu vynecháno některé pásmo
(např. pásmo B na rychlíkových
linkách nebo pásmo 0 na kratších
příměstských linkách) je cena jízdného stejná, jako byste vynechané
pásmo projížděli. To platí jak ve
vnějších pásmech, tak i na území
Prahy. Například pokud pojedete
z Klecan do centra Prahy, platíte
za 5 pásem (1, B, 0, P, P), i když
na příměstské lince není pásmo
0 uvedeno.

vnějších pásem + čtyři pásma
pražská.

Od pátku 1. února 2008 dochází
k úpravám intervalů linek metra, tramvají a autobusů v Praze. Nejvýznamnější změnou je
posílení provozu v koncových
úsecích trasy metra B zrušením
tzv. pásmového provozu. Nově
pojedou všechny vlaky metra B
v celé trase Zličín – Černý Most.
Dojde tak k podstatnému zvýšení
komfortu přepravy v koncových
úsecích linky B (Českomoravská
– Černý Most a Smíchovské nádraží – Nové Butovice – Zličín),
v pracovní dny cca mezi 6:30
a 14:30 až o 30 %. Díky zrušení
Co když jedu jen pár stanic?
pásmového provozu také doPokud jedete po Praze jen pár jde k rovnoměrnějšímu vytížení
zastávek, vyplatí se jízdenka jednotlivých souprav v centrální
za 18 Kč, která je nepřestupní části Prahy.
(kromě metra) a platí 20 minut
(v metru 5 stanic včetně nástupní). Pro krátké cesty mimo Z důvodu nízké poptávky dochází
území Prahy můžete použít také k prodloužení intervalů na všech
patnáctiminutovou nepřestupní linkách metra v neděli cca mezi
jízdenku za 10 Kč pro dvě vnější 6:30 a 8:30 ze 7,5 na 10 minut.
pásma. Tato jízdenka neplatí na V této souvislosti se mění také
území Prahy (tedy ani v pásmech jízdní řády návazných tram0 a B, ani v těch zastávkách, kde je vajových a autobusových linek
zastávka na území Prahy zařazena (prodloužení intervalů v neděli
současně do B, 1). Další možností ráno zpravidla z 15 na 20 minut).
je jízdenka za 14 Kč s platností 2 Důvodem je zachování návazpásma a 30 minut. S touto jízden- nosti na metro i nízká obsazenost
kou můžete jet do Prahy pouze spojů v tomto období. Výjimkou
do hraničního pásma B a v tomto je tramvajová linka 9, u které se
pásmu je na rozdíl od mimopraž- v neděli ráno a dopoledne intervaly zkracují až na 7,5 minuty. Pro
ských pásem nepřestupní.
zkrácení intervalu mezi posledMění se i pokuta za černou jízdu? ním metrem a prvním nočním
Základní postih 950 Kč se nemění, spojem ve směru Jihozápadní
snížený postih při platbě na místě město se na noční lince 508 zavádí
nebo do 15 dnů v doplatkové po- nový spoj z Anděla již v 0:34.
kladně DP hl. m. Prahy se zvyšuje Informace naleznete na straně 8.
z 500 Kč na 700 Kč.
Kde všude mohu použít SMS
jízdenku?
SMS jízdenky platí pouze v pásmu
P, tedy jen v metru, tramvajích
a městských autobusech. V žádném případě neplatí v příměstských autobusech řady 300 a 600,
i když se tyto linky také pohybují
po Praze. Důvodem je nemožnost
ověření pravosti SMS jízdenky
řidičem na linkách, kde se nastupuje pouze předními dveřmi.
SMS jízdenky rovněž neplatí ve
vlacích ČD a na přívozech.

Organizační změny
Jakou jízdenku potřebuji, pokud v ROPIDu
jedu z okolí Prahy a v Praze pokračuji městskou dopravou?
Příměstské autobusové linky se
nacházejí na území Prahy v pásmech B a 0. Rovněž tak železniční
stanice mimo centrum Prahy.
Pokud chci v Praze dále pokračovat městskou dopravou nebo
jedu vlakem až do centra, musím
si připlatit za dvojpásmo P, tedy
potřebuji jízdenku s platností rozšířenou o 2 pásma. V pásmu P se
totiž nachází všechny linky metra,
tramvají a městských autobusů na
území Prahy včetně železničních
stanic v centru. Takže pokud
potřebujete jet dále do Prahy
a z příměstské linky přestoupíte
na MHD, pak je výsledkem počet

Trvalé změny
od 1. 2. 2008

Na základě organizačního a personálního auditu došlo k 1. lednu
2008 ke změně organizační struktury Regionálního organizátora
Pražské integrované dopravy.
Provedené změny mají za cíl zefektivnit práci organizace i fungování
systému PID a zlepšit komunikaci
jak se smluvními partnery (dopravci, objednatelé, samospráva),
tak s cestující veřejností. Optimalizací systému PID, postupným
prohlubováním integrace jednotlivých druhů dopravy a výraznějším zviditelněním integrované
dopravy v očích veřejnosti chceme
mimo jiné docílit lepšího vnímání
a širšího využívání veřejné dopravy na úkor individuální.

Upozornění na platnost
SMS jízdenek
Na základě četných dotazů a připomínek cestujících upozorňujeme, že tzv. „SMS jízdenka“ neplatí
na příměstských autobusových
linkách číselné řady 300 (včetně
nočních linek řady 600) ani na
území Prahy. Důvodem je nemožnost kontroly pravosti SMS
jízdenky řidičem autobusu, neboť
na příměstských linkách platí i na
území Prahy povinnost nástupu
pouze předními dveřmi a prokázání se řidiči platným jízdním
dokladem. Řidič nemá možnost
ověřit správnost kódu na SMS
jízdence.
SMS jízdenky platí pouze na území Prahy, tedy v tarifním pásmu P,
Pokračování na straně 13
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B R U S Í R N A – Č A KOV I C E
Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,
telefon 283 932 544,
Út – Čt 9:00 – 11:00
13:00 – 14:00
Brousíme: nože, nůžky, břity, vrtáky, frézy, řetězy
motorových pil, kotoučové pily, motorové hlavy,
kotouče, brzdové bubny, materiál dle požadavků.
Obrábíme, frézujeme, dělíme, svařujeme.
Provozuje ELPIS, s. r. o.
INFORMACE O PID - dokončení
a to v metru, tramvajích, na městských autobusových linkách (číslené
řady 100, 200 a noční 500) a na lanové dráze na Petřín. Při použití
SMS jízdenky je cestující povinen mít na svém mobilním telefonu
obdrženou zprávu s jízdenkou již při nástupu do vozidla. I proto
je časová platnost SMS jízdenky oproti klasické jízdence za 26 Kč
prodloužena na 90 minut.
Více na www.ropid.cz
Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 511
ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy),
Rytířská 10, Praha 1, 110 00

Informace TS
Magistrátem hl. m. Prahy bylo přiděleno na první čtvrtletí pět
velkoobjemových kontejnerů. Budou přistaveny na obvyklém místě
v sobotu 8. 3. a 29. 3 2008 jak v Miškovicích, tak i Třeboradicích.

NÁŠ MASOPUST
Masopust, masopust, fantazii žilou pusť.
Šli jsme Dyjskou, Něvskou, Otavskou,
u MŠ podali všem ručku svou.
Na úřad jsme přišli s veselou a řekli všem
pozdrav s plnou parádou.
Slunce pěkně svítilo, tak se nám vše líbilo.
Společně se loučíme, snad se za rok sejdeme:
čarodějnice, kuchtík, řezník, kouzelník, kouzelnice, motýl
Emanuel, beruška, kočička, zebra, šašek, král, medvídek, myška,
Harry Potter, zedník, kovboj, kovbojka, vodník, Spidermann,
lvíček, vesnické děvče, motýlek, Červená karkulka.
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ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Tématická a přednášková odpoledne v Klubu seniorů na měsíc březen
5. 3.

14,00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek

„Johanité po křižáckých válkách“
(Dataprojekce o ústupu řádu sv. Jana Křtitele z Levanty na Kypr, Rhodos, Kós
a posléze na Maltu a jeho návrat k původnímu charitativnímu poslání a úsilí
o zachování tradic.)

12. 3.

14,00 hod.

Eva Sokolová

„Výběr ze staropražských pověstí, mýtů a legend“

19. 3.

14,00 hod.

Markéta Šípková

„Co je dobré vědět o masážích – s praktickou ukázkou krční masáže“

26. 3.

15,00 hod.

zástupci městské policie „Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně postižených občanech“
(Dozvíte se více, jak si chránit své osobní bezpečí a majetek, jak si zabezpečit svůj dům,
byt, chatu proti krádeži a jak postupovat při návštěvách různých podvodníků. Závěrem
besedy zodpoví příslušníci městské policie dotazy přítomných a rozdají propagační
letáčky a pomůcky k zabezpečení vašich domovů.)
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