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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

Rekapitulace uplynulého roku

Na konci každého roku je zvykem 
bilancovat. Nebudu ani já výjimkou 
a ve zkratce se pokusím připomenout 
některé události letošního roku, které 
možná někteří z vás již zapomněli.

J e  p r a v d o u , 
že první pololetí 
jsem hodnotila již 
v prázdninovém čís-
le, ale i tak se k ně-
kterým událostem 
jara a léta s dovo-
lením vrátím. 

Tak jako celou 
republiku a vlastně i Evropu nás na začát-
ku roku trošku znervóznila ekonomická 
recese, která začala doléhat na kaž-
dého – tedy nejen na obyvatelstvo, ale 
i na státní rozpočet a prostřednictvím něj 
na města a obce. 

Jako by toho nebylo dost, absolvovali 
jsme všichni zmatky kolem pádu vlády, 
následného vypsání parlamentních voleb, 
jejich pozastavení a nakonec zrušení. 

Bylo to období zmatené a nepřehled-
né. Nicméně všechno špatné je k něčemu 
dobré. Nástup a následné zrušení volební 
kampaně nám ukázalo, co nás čeká na ja-
ře roku příštího. Okamžitý nástup negativ-
ních „kauz“ a jejich velmi brzké ukončení 
... nu máme se asi na jaře na co „těšit“.

Nicméně život šel dál, a tak jsme 
se po prázdninách zase dočkali koncertů 
v čakovickém zámku, výstavy obrazů 
na radnici, prvního ročníku drakiády 
a tradičního rozsvícení vánočního stromu. 
S prvním září bylo pro auta uzavřeno 
prostranství před zámkem. Počáteční 
obavy z negativní reakce řidičů se na-
štěstí nesplnily.

Svátky začaly Adventem na zámkuSvátky začaly Adventem na zámku

Advent na zámku – takový název nesla akce pořádaná 2. prosince čakovickou Základní 
uměleckou školou Marie Podvalové. Malí i velcí se sešli u zámku, aby společně přivítali začí-
nající advent, podívali se na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a poslechli si nejznámější 
české koledy v podání žáků ZUŠ, ať už šlo o recitaci, zpěv či hudební doprovod. Nakonec byli 
všichni účinkující odměněni potleskem především svých nejbližších.

K vánočnímu času už tradičně patří čokoládové sladkosti, a tak nemohly chybět ani tady. 
Jak je patrné z fotografie, bylo jich dost pro každého. Komu byla přeci jen zima, mohl se zahřát 
horkým čajem. Dospělým a neřidičům teplo zase přinesl skořicí vonící svařák. 

Takže na shledanou u rozsvíceného čakovického stromu zase za rok. (šv)

Všem čakovickým občanům přejeme příjemné prožití Vánoc, 
do roku 2010 pevné zdraví, spokojenost a radost z každého dne.
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi
Naopak rodiče dětí, kteří navštěvují ZUŠ, byli s novým reži-

mem parkování spokojeni. Na tomto místě se sluší poděkovat 
paní Janě Kosové – byl to její nápad a společnosti GIP Schoel-
lerova za propojení parkoviště se zámkem. 

V listopadu čekalo nájemníky v obecních bytech příjemné 
„nepohodlí“. Za jeden měsíc byla ve všech obecních bytech, 
s výjimkou dvou domů U Párníků, vyměněna stará dřevěná okna 
za plastová. Již letošní zimu tedy nájemníci ve svých peněžen-
kách poznají výhody kvalitních plastových oken, která výrazně 
omezí únik tepla.

 Na konci roku „pro nás ROPID připravil změny v organizaci 
městské hromadné dopravy“. Alespoň tak znělo hlášení v metru. 
Upřímně řečeno, ta změna je tak chaotická, že určitě nepotrvá 
dlouho a bude následovat další úprava.

Uplynulý rok byl pro každého z nás jiný. Pro někoho úspěšný 
více, pro jiného méně. Pro naší městskou část byl rokem průměr-
ným. Zahájili jsme několik investičních akcí – kupříkladu rekon-
strukci mateřské školy v Miškovicích či úpravu služebny městské 
policie. Byl také ve znamení personálních změn na úřadu, když 
dlouholetí vedoucí bytové a technické správy odešli do důchodu 
a na jejich místa nastoupili noví. Jejich úspěchy i neúspěchy se již 
stačily promítnout do života naší městské části.

Přeji nám všem krásné Vánoce plné pohody a radosti.
Alena Samková, starostka

Byty U Párníků na prodejByty U Párníků na prodej
Zhruba za 30 tisíc korun za metr čtvereční si budou moci 

zájemci koupit byty, společné prostory a podíl na pozemcích, 
které budou náležet k bytům v nástavbách. Týká se to dvou 
domů v ulici U Párníků. O prodeji a jeho mechanismu rozhodli 
zastupitelé na svém posledním zasedání. 

Půjde celkem o 16 bytových jednotek o velikosti v průměru 
60 metrů čtverečních. Polovinu ceny by měli budoucí majitelé 
zaplatit krátce po podpisu smlouvy, druhou polovinu do 30 dnů 
po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Aby nemohl ně-
kdo nařknout radnici z přednostního prodeje některým zájemcům 
či jiných nekalých praktik, svěří toto odborníkům. O organizaci 
prodeje se tedy postará realitní kancelář Archer reality, a. s.

Peníze z prodeje bytů se v čakovickém rozpočtu téměř ani 
neohřejí. Jak již bylo zastupiteli schváleno v únoru letošního roku 
v rámci koncepce hospodaření s bytovým fondem ve správě 
městské části, budou peníze okamžitě investovány nejen do stav-
by nových bytů, ale i na rekonstrukci těch stávajících. I díky tomu 
nemusejí mít stávající nájemníci v dotčených domech strach, 
že se jim kvůli rekonstrukci zvedne výše nájemného. To zůstane 
v současné výši. (šv)

Na 80., 81. a 82. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projed-
nala 55 bodů, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné rada:
schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- návrh smlouvy o dílo na zajištění zimní údržby pro zimu 

2009/2010 s firmou Marie Žižková, Praha 3
- návrh smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce cest v zámec-

kém parku s firmou Pragis, a. s., Praha 9
- návrh smlouvy o dílo na dodatečné práce a dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo v rámci akce Rekonstrukce a přístavba 
mateřské školy v Miškovicích

- návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě se společností Klaret Pra-
ha, s. r. o., na část pozemku parcel. č. 799/2 v k. ú. Čakovice

- návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor pro umístění 
bankomatu ČS, a. s., v Cukrovarské 38, Čakovice

- návrh dodatku č. 1 na více- a méněpráce při výměně oken 
v bytových objektech ke smlouvě o dílo s firmou Vekra    

schválila 
- plán zimní údržby MČ Praha-Čakovice pro zimu 2009/2010 

po novele vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy a změně zá-
kona o komunikacích

- zaslání výzvy k podání nabídky na akci Oprava bytu č. 28, 
Otavská čp. 621, Čakovice

- výzvu k podání nabídky na údržbářské práce v bytových 
a nebytových domech, které jsou ve správě MČ

- znění Kritérií pro přijímání dětí k plnění povinné školní docház-
ky pro ZŠ Dr. E. Beneše, jejímž zřizovatelem je MČ Praha-Ča-
kovice, a nové znění Kritérií k přijímání dětí do MŠ, zřízených 
MČ Praha – Čakovice

- návrh dodatku č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Čakovice III
- přijetí daru – Kroniky hasičského sboru spol. Schoeller A. G. 
- přijetí daru – obrazu Pobřeží Normandie od paní Nadi Viguier 

Martínkové
nesouhlasila
- s provedeným opatřením v organizaci MHD k 29. 11. a pově-

řila ZS ing. Vintišku jednáním s organizací Ropid
navrhla
- po projednání s komisí pro Třeboradice názvy nových ulic 

v lokalitě V Pačátkách v Třeboradicích

Dne 7. prosince se konalo 18. zasedání ZMČ Praha – Čako-
vice. Zastupitelé mimo jiné projednali následující body:
- Zpráva o činnosti rady MČ v době mezi 17. a 18. ZMČ
- Návrh finančního vypořádání s E. T.
- Rozpočtová opatření a návrh zásad hospodaření pro rok 2010 

v období rozpočtového provizoria
- Návrh odměn členům a předsedům výborů zastupitelstva 

a komisí rady
- Duplicitní vlastnictví pozemků parc. č. 447/16  a 441/26 v k. ú. 

Třeboradice
- Dodatek č. 3 ke ZL MŠ Čakovice III
- Stanovisko ke konceptu ÚP SU HMP
- Zrušení usnesení č. Z-16/5/09
- Prodej nových bytů v nástavbách U Párníků 695-6 a 697-8 

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

Ing.Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice
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Betlémské světlo se vrátí do ČakovicBetlémské světlo se vrátí do Čakovic
Mnozí z vás už jistě o tradici rozná-

šení Betlémského světla slyšeli nebo ho 
měli dokonce sami doma. Mezi skauty 
z čakovické Athabasky je jeho šíření zále-
žitostí několika posledních let, letos jsme 
se rozhodli nabídnout ho i zájemcům z řad 
veřejnosti.

Betlémské světlo je plamínek, který 
putuje napříč Evropou. Světélko zažehnuté 
v místě narození Ježíše Krista – Betlémě 
– k nám letos dorazí již po dvacáté. Myš-
lenka šíření předvánočního pokoje a míru 
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila 
do pětadvaceti zemí světa. Úplně poprvé 
plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem 
do Lince, kde se stal součástí vánoční 
sbírky rakouského rozhlasu a televize 
na pomoc postiženým dětem. K nám 
se Světlo přátelství, jak byl betlémský 
plamen také nazván, dostalo po pádu 
čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou 
skautů se poprvé dostává v prosinci 1989 
až pod sochu sv. Václava v Praze. 

Betlémské světlo k nám tradičně poputuje 
z Vídně, kde ho rakouští skauti předají delega-
cím z celé Evropy. Za Česko převezmou pla-
men ve Vídni skauti z Brna, odkud se pak začne 
vlaky rozvážet do všech koutů republiky. 

Zájemci o získání Betlémského světla si 
mohou plamínek odpálit v pondělí 21.pro-
since od 8:30 do 12:00  hodin ve vestibulu 
čakovického gymnázia, které se podílí 
na pořádání této akce. Nezapomeňte 
s sebou vzít svíčku nebo lampičku a také 
nějaký kryt, aby vám plamínek nezhasl. 
Pokud ho dokážete uchovat až do Štěd-
rého dne, jeho světlo navodí slavnostnímu 
večeru výjimečnou atmosféru.

Nakonec ještě zbývá doplnit další z vý-
znamů nadpisu článku. Koncem října byla 
do Betléma přepravena hvězda, která už 
nyní obyvatelům Izraele připomíná naději 
a světlo vzešlé právě odtamtud. Můžeme 
být pyšní na to, že tato hvězda, poháněná 
sluneční energií, pochází z Čakovic. Tak 
se alespoň symbolicky před Vánoci uza-
vře tento kruh a pokud chcete, můžete 
být u toho!

Mgr. Hana Kociánová 
středisko Athabaska

ROPID vyšel vstříc připomínkám čakovické radniceROPID vyšel vstříc připomínkám čakovické radnice
Není obvyklé, že necelý týden po-

tom, co začaly platit tzv. „trvalé“ změny 
v hromadné dopravě, musí být psán 
další článek, kterým se oznamuje, že „ty 
předchozí změny“ už neplatí. O co jde? 
Bylo vyjednáno, že od 13. prosince je 
posílen provoz do Třeboradic, a byť se jed-
ná o kompromis, jistě není z nejhorších. 
Ještě předtím, než byly provedeny změny 
od 29. listopadu (především zrušení linky 
166), vyslovila naše městská část prostřed-
nictvím usnesení rady (stejně jako Letňany) 
zásadní nesouhlas s tímto opatřením. Jak 
jsme předpokládali, obdobně reagovali 
i cestující, na které změny dopadly. 

Proto jsme ještě před provedením 
změn společně s letňanskou radnicí pokra-
čovali ve složitých jednáních s organizací 
ROPID, kde jsme za MČ Praha-Čakovice 
nesouhlasili zejména s nedostatečným 
rozsahem provozu. Považuji za nepřija-

telné, aby autobus v Třeboradicích jezdil 
o víkendech a večer jednou za hodinu 
a aby se navíc linky zhruba v polovině 
případů tzv. sjížděly (měly stejný čas odjez-
du). Ty největší problémy naštěstí opatření 
od 13. 12. odstraňuje. 

Jsou lépe proloženy spoje. Sjíždě-
ní spojů sice není úplně odstraněno 
s ohledem na složité prokladové schéma 
linek na severu Prahy, na druhou stranu 
ke sjíždění dochází zejména ve špičkách 
pracovních dnů, kdy doba čekání na další 
spoj není tak velká, nebo se jedná o směr, 
který je v daný čas tzv. nenávozný, tj. méně 
používaný. Navíc je dopoledne ve všed-
ní dny téměř po celé období ve směru 
z Třeboradic k metru Letňany zaveden 
15minutový interval, což je komfort dosud 
nebývalý, a cestující jej jistě ocení.

Je posílen provoz v Třeboradicích. 
Ve všední dny pojede o cca 13 % více 

spojů než ve variantě provozu, která pla-
tila mezi 29. 11. a 13. 12., což je dokonce 
o 5 spojů více než před zrušením linky 166. 
O víkendu pojede o cca 9 % více spojů. 
Ty jsou ale především dobře rozloženy, tj. 
skutečný efekt je daleko vyšší a intervaly 
kratší (20 – 40 minut, oproti 60 minutám 
pouze s nahodilým občasným proložením 
na 30 minut). Vznikla nová směrová na-
bídka. Byť jde spíše o okrajovou výhodu, 
někteří cestující z naší městské části ocení 
dříve neexistující přímé spojení do Kbel 
(oblast v okolí letiště) a Satalic, případně 
Horních Počernic, Běchovic a Újezdu nad 
Lesy. Jak bylo psáno výše, celé opatření 
je kompromisem.

Nesplněné zůstává spojení na Palmov-
ku, resp. metro B obecně, pro severní část 
Třeboradic (linka 151, která k metru B jede, 
plní pouze funkci doplňkovou s ohledem 
na délku trasy). Aby bylo spojení s met-
rem B co nejjednodušší, nasadil ROPID po-
měrně velký počet nízkopodlažních spojů 
do Třeboradic (více než polovina ve všední 
dny a naprostá většina spojů o víkendech), 
což zlepšuje možnosti přestupu na páteřní 
autobusové linky 140, 158 a 195, které mají 
ze zastávky Obchodní centrum Čakovice 
souhrnný interval na metro B ve špičkách 
přibližně 2 minuty a mimo špičky (včetně 
víkendů) přibližně 5 minut.

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starostky

Číslo linky Popis změny

151 Linka je zkrácena do trasy Třeboradice-Českomoravská (nezajíždí 
do zastávky Teplárna Třeboradice. Jezdí pouze v pracovní dny cca 
od 6.00 do 18.00.

269 Linka je prodloužena do Třeboradic (vybrané spoje k Teplárně 
Třeboradice), na území Letňan je linka vedena přes staré Letňany. 
Intervaly linky jsou přibližně 40 – 60 minut celodenně a celotýdenně.
Trasa linky Teplárna Třeboradice – Třeboradice – Čakovický zámek 
– Staré Letňany – Letňany(Metro) – Důstojnické domy – Kbely – 
Satalice – Nádraží Horní Počernice – Ve Žlíbku – Běchovice – Sídliště 
Rohožník (Újezd nad Lesy)
V úseku Letňany (Metro) – Horní Počernice (resp. Újezd nad Lesy) 
v provozu pouze v pracovní dny do cca 18.00 hod.

Hvězda, která svítí díky solárnímu článku a která 
zdobí Mírové středisko v Betlémě, je dílem zdejší 
firmy.                               Foto SUNNYWATT
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Slunečný podzimní den 15. listopadu 
vylákal řadu rodičů se svými ratolestmi 
na Drakiádu, kterou pořádala MČ Praha 
– Čakovice ve spolupráci s Pavlem Hře-
bíkem. Bylo krásně slunečno, vítr trochu 
postrádal na své intenzitě, ale přesto vět-
šině malých i velkých nadšenců jejich draci 
a dráčci vzlétli. Na krásné blankytně modré 
obloze se vznášeli krásní malajští draci 
různých velikostí, ale k vidění byla třeba 
i žába, žárovka, včelí medvídci, starwars 
a spousta jiných pestrobarevných draků, 
ať už vlastní výroby nebo zakoupené. Do-
minantou oblohy byl obrovský malajský 
drak s velkou tlamou, jen vychrlit oheň. 
Někteří měli i odvahu vyzkoušet si draky 
řídit. Odměnou všem přítomným dětem  
byla drobná sladkost.  (js)

Zdejší podzimní povětří drakům opravdu svědčiloZdejší podzimní povětří drakům opravdu svědčilo

Jde o tradiční akci našeho skautského 
střediska Athabaska a vlastně jedinou hru, 
kterou každoročně hrajeme v centru města. 
Začalo to tím, že jsme nějak chtěli oslavit 
17. listopad jako den, kdy v naší zemi skon-
čila doba komunismu – díky tomu jsme i my 
mohli v roce 1989 obnovit svoji činnost. 
Zapálení svíček a položení květin u „rukou“ 
– památníku na Národní třídě – už dlouhá 
léta kombinujeme s doslova detektivní hrou 
pro děti, a tak tomu bylo i letos.

Rozděleni do čtyřčlenných skupinek 
dostali všichni mapu s vyznačenou trasou 
a zastávkami, kde na ně čekaly nejrůzněj-
ší úkoly. Některé odpovědi se daly najít 
přímo na místě, na jiné bylo třeba dotázat 

se i kolemjdoucích, pokud to nikdo z dětí 
nevěděl. Divili byste se, co se kolikrát člo-
věk dozví třeba o Palachovi. 

Možná důležitější než správné odpově-
di byla ale místa, kudy skupiny procházely 

– ztemnělé staroměstské a malostranské 
uličky osvětlené plynovými lucernami, 
lemované nádhernými starobylými domy 
a paláci, Karlův most a Kampa se svou 
neopakovatelnou atmosférou, v pozadí 
s dominantou Pražského hradu...nevím, 
jak vás, ale mě tohle snad nikdy nepřestane 
fascinovat.

Plánek dovedl děti až k nábřeží u So-
vových mlýnů, kde celá hra končila. 
Myslím, že si z ní všichni odnesli mnohem 
víc než pár nových informací o pražských 
památkách!

Mgr. Hana Kociánová 
středisko ATHABASKA

Tradiční hra čakovických skautů Tradiční hra čakovických skautů 

Trnem v patě Čakovic je řešení části území TřeboradicTrnem v patě Čakovic je řešení části území Třeboradic
Ačkoli změny v územním plánu hlavního města nejsou v kom-

petenci jednotlivých městských částí, ale pouze magistrátu, je 
téměř zárukou, že při projednávání návrhů a připomínek k tomuto 
dokumentu se bude na zasedání zastupitelstva živě diskutovat. 
Nejinak tomu bylo i na posledním zastupitelstvu. Tam jeho čle-
nové schvalovali oficiální námitky městské části k předloženému 
návrhu územního plánu. Námitek bylo celkem 9. Dvě se týkaly 
katastru Miškovic, tři katastrů Třeboradic a Čakovic a poslední při-
pomínka se vztahovala k oblasti městské hromadné dopravy. 

Své názory přednesli i občané. Stejně jako na předešlých 
zasedáních zastupitelstva, kde se projednával koncept územního 
plánu, se jim především nelíbí záměr magistrátu vyčlenit území na 
katastru Třeboradic pro možnou výstavbu zařízení na zpracování 
odpadu. Bojí se totiž hlučnosti, prašnosti a neúměrného nárůstu 
těžké dopravy. Podobné obavy vzbuzuje záměr i u zastupitelů 
a představitelů městské části. V následující tabulce je uvedeno 
přesné znění vybraných námitek tak, jak je městská část odeslala 
jako své stanovisko zpracovateli konceptu územního plánu. Celé 
stanovisko městské části je zveřejněno na internetu. (šv)

V západní části katastrálního území Třeboradice, plochy 
navržené ve funkčním využití TI a TI/ZN umístěné mimo are-
ál Teplárny Třeboradice požaduje MČ změnit funkci na PR 
a ZN – dle svého požadavku vyjádřeného usnesením ZMČ č. 
Z-8/6/08. Tuto připomínku považuje MČ Praha-Čakovice 
za zásadní ve smyslu § 25 případné odst. 6 Vyhlášky č. 55/
2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy. 
ZMČ Praha – Čakovice zásadně odmítá veřejně prospěšné 
stavby s funkčním využitím 7/TN a 8/TN pro sběrný dvůr a re-
cyklaci stavebních odpadů v západní části katastrálního území 
Třeboradice.

ZMČ Praha-Čakovice konstatuje, že při zastavění navrho-
vaných rozvojových území v MČ Čakovice a Letňany může 
vzrůst počet obyvatel této lokality až na 50 tisíc. Pro budoucí 
obsluhu území městskou hromadnou dopravou doporučuje 
ZMČ Praha-Čakovice rezervu pro kolejovou dopravu (tramvaj) 
z konečné v Kobylisích přes MÚK Cínovecká x Kbelská x Vesel-
ská do stávajícího areálu Avia letňany (velké rozvojové území), 
případně dále přes nádraží Čakovice na Kbely, eventuálně 
metro Letňany.
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Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

developerprodejce prodejce

162 bytových jednotek
3 cihlové dvojdomy / výtahy
garáže + sklepní kóje v ceně bytu
1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2

ceny od 39 000 Kč/m2

každý čtvrtek - 14:00 – 18:00 hod.
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CO, KDY, KDE?

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové 
kácení stromolezeckou technikou. 
Tel.: 606 527 091
e-mail: arborista@centrum.cz

Vážení spoluobčané,
také v roce 2010 budou pro potřeby občanů přistavovány kontejnery 

na velkoobjemový odpad. Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro 
občany městské části Praha – Čakovice a nejsou určeny pro nebezpečný odpad, 

tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky.... 
Dále prosíme občany, aby odpad ukládali do kontejnerů a NE VEDLE NĚJ!

 leden 20. 1.
 únor 24. 2.
 březen 24. 3.
 duben 14. 4.
 květen 5. 5., 19. 5.
 červen 2. 6., 16. 6., 30. 6.

Kontejnery budou přiváženy vždy ve středu po 12.00 hod a odvoz bude následovat 
druhý den (čtvrtek) ráno. 

Stanoviště těchto kontejnerů zůstávají  stejná jako v roce 2009:
Třeboradice - Schoellerova 19  / 1 ks

Miškovice     - Na Kačence  / 1 ks

Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k odložení 
velkoobjemového odpadu a sutě do kontejneru v ul. Na Bahnech ve dnech: 

 DUBEN – ŘÍJEN LISTOPAD – BŘEZEN
 13.00 - 17.00 HOD 12.00 – 16.00 HOD

OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN KROMĚ ÚTERÝ A STŘEDY

Také tato služba je určena pouze občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic 
za poplatek schválený radou MČ Praha – Čakovice a to dle velikosti odpadu.

DALŠÍ INFORMACE TS ÚŘADU MČ PRAHA – ČAKOVICE – TEL 283 061 431

TJ AVIA ČAKOVICE vás zve na domácí 
utkání 2. ligy mužů sk. A ve stolním te-
nise: Zápasy se konají vždy v sokolovně 
TJ AVIA Čakovice, Jizerská 328/4

So 16. 1. 2010 v 15:00 hod. 
Avia Čakovice A - Tatran Sedlčany A 
Bazény Desjoyaux

Ne 17. 1. 2010 v 10:00 hod.
Avia Čakovice A - Libín Prachatice A 

So 13. 2. 2010 v 15:00 hod.
Avia Čakovice A - Lázně Fr. Lázně A

Ne 14. 2. 2010 v 10:00 hod.
Avia Čakovice A - Slavoj Praha A 

So 27. 3. 2010 v 15:00 hod.
Avia Čakovice A - SKST Děčín A 

Ne 28. 3. 2010 v 10:00 hod.
Avia Čakovice A - TTC Litoměřice A 

• 21. prosince v 17.00 hodin Vánoční 
besídka v sále ZUŠ M. Podvalové

• 26. prosince v 15.00 hodin Vánoční 
koncert v kostele sv. Remigia

• 26. prosince v 18.00 hodin Vánoční 
koncert v kostele sv. Alžběty

Příjemné prožití vánočních 
a novoročních svátků 

a dobré počtení čakovických 
novin vám přeje redaktorka 

Šárka Vlčková.

Každý si na Vánoce zdobí příbytek podle svého vkusuKaždý si na Vánoce zdobí příbytek podle svého vkusu
Na vánočním stromečku by letos podle 

posledních trendů neměly chybět skleněné 
ozdoby v barvě oranžové, skořicové a bar-
vy bílé kávy. Módní je prý podle odborníků 
i barva takzvaného římského zlata a různé 
kombinace hnědé s jinými barvami. Kdo 
je ale konzervativnější, vůbec nic nezkazí 
klasickými barvami Vánoc jako je červená, 
bordó, zlatá nebo stříbrná.

„Každý rok se hovoří o nějakých tren-
dech. Domácnosti jsou ale většinou laděny 
do nějakého barevného tónu, takže zá-
kazníci si u nás vybírají vánoční dekorace 
například podle toho, jak mají vymalováno, 
jestli mají moderně zařízený byt a podob-
ně,“ hovoří o svých zkušenostech Marie 
Menčíková, majitelka květinářství v Cukro-

varské ulici. Asi nejvíce si lidé jako vánoční 
dekoraci oblíbili adventní věnce, věnce na 
dveře a jiné závěsné dekorace nebo svícny 
na stůl. A právě svícny na štědrovečerní 
tabuli vyrobené ze živých květin jsou podle 
Marie Menčíkové stále více jejími zákazní-
ky vyžadovány. Vůbec návrat k přírodním 
materiálům je prý nyní trendem posledních 
několika let. Stejného názoru je také Zdenka 
Zelenková z firmy Creativ IC Praha: „ I já 
mám ráda přírodní materiály, takže mám 
slaměný adventní věnec, který jsem do-
zdobila kousky sušeného ovoce, skořicí, 
různými sysalovými dekoracemi, kovovými 
doplňky jako rolničky a zvonečky. Použít se 
může i lýko a na dozdobení třeba takzvané 
andělské vlasy nebo kokosové vlákno.“

„Zkrátka, každý by se při zdobení svého 
domova měl řídit především heslem, že 
v jednoduchosti je krása,“ dodala Marie 
Menčíková.

Mnozí si adventní věnce nebo svícny 
raději koupí v obchodě. Jiní upřednostňují 
vánoční dekorace vlastní výroby. Ať již tak či 
onak, nejdůležitější je, abyste se o svátcích 
cítili doma příjemně a strávili Vánoce v klidu 
a pohodě.  (šv)
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                                                                                          St�ední pr�myslová škola na Proseku 
                                                             Novoborská 2, 190 21 Praha 9

     Jsme státní škola, spolupracujeme s tuzemskými i zahrani�ními partnery. Máme vlastní domov mládeže. 
nabízíme kvalitní a moderní výuku ve 4 letých studijních oborech:

23-41-M/01 – STROJÍRENSTVÍ (CAD, CAM)                23-45-M/01 – SILNI�NÍ DOPRAVA (diagnostika silni�ních motor. vozidel)             
26-47-M/003 – INFORMA�NÍ  TECHNOLOGIE                26-43-L/003  – MECHANIK ELEKTRONIK (�íslicová,�ídící a zabezpe�ovací technika)    
26-41-M/01 – MECHATRONIKA (robotizace)                23-45-L/004  – MECHANIK SE�IZOVA� – MECHATRONIK (automatizace)                           

                      
nástavbové studium:

64-41-L/524 – PODNIKÁNÍ (2leté denní studium) 

Dny otev�ených dve�í
4.11., 11.11., 2.12., 9.12 2009, 6.1., 13.1., 3.2., 10.2 2010 

od 15.00 – 17.00hod v budov� školy Novoborská 2, Praha 9-Prosek (spojení od metra B a C busem, stanice Let�anská, �eskolipská) 
Bližší informace na tel. �íslech 286028340, 283923097 

www.sps-prosek.cz
Všechny uvedené obory jsou vhodné pro chlapce i dívky 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

MALÉHO ROZSAHU
(v souladu s § 12 odst. 6 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, 

dále jen „zákon“

Zadavatel: Městská část Praha-
Čakovice se sídlem nám. 25. března 

121, 196 00 Praha 9 – Čakovice
IČ: 00 231 291
DIČ: CZ00231291

Název zakázky: 
Údržbářské práce v bytových 
a nebytových objektech, které 

jsou ve správě MČ

Druh zakázky: Služby
Lhůta k podání nabídky končí 

15. ledna 2010
Kontaktní osoby:
Jana Přibylová 

vedoucí OBHSB, tel. 283 061 428
pribylova.mc@cakovice.cz

ing. Milena Pekařová
tajemnice ÚMČ, tel. 283 061 415

pekarova.mc@cakovice.cz
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Tak už je to zase tady, rok 2009 je už 
skoro minulostí a nám začíná již 7 rok 
existence našeho Klubu seniorů. 

V klubu se snažíme, aby byli senioři 
aktivní a drželi krok s dobou. Proto se zro-
dila myšlenka uspořádat počítačový kurz 
pro seniory. Řada z vás byla zpočátku 
trochu skeptická, ale postupem času 
jste zjistili, že učit se dá v každém věku. 
Odměnou za vykonanou práci je pak ode-
sílání e-mailů, fotografie nebo vyhledávání 
na internetu. Úplně vás práce s počítačem  
pohltí a máte hned nového koníčka. Pak 
teprve zjistíte, kolik času jste ztratili, když 
jste s výukou nezačali už dříve.

Senioři jsou lidé často osamocení, 
bezradní, depresivní, lítostiví a nedůvě-
řiví. Projevuje se u nich nespokojenost, 
podezíravost, agresivita a netolerantnost. 
Je proto potřeba nebýt lhostejný a věno-
vat seniorům značnou pozornost. Pokud 
se stane, že vám odejde někdo blízký a vy 
se cítíte osamoceni, neuzavírejte se do se-
be. Od toho tu jsme my, abyste u nás 
přišli na jiné myšlenky. Vždyť právě díky 
vašemu zájmu klub funguje. Vaše nápady 
a podpora mi dávají motivaci k další práci. 

Mezi vámi jsem pochopila, že stáří nemusí 
být vůbec smutné a osamělé, ale naopak 
pestré a plné lidského pochopení.

V klubu se věnujeme spoustě akti-
vitám, které potěší nejen vás, ale i vaše 
blízké. Vyrábíme  mnoho užitečných věcí 
jak do domácnosti, tak i pro radost. Na-
vštěvujeme zajímavá místa, kam se běžně 
nedostanete a  se svými vrstevníky jezdíme 
na různá místa České republiky. Ale hlav-
ně...... mezi námi přijdete na jiné myšlenky.  
„Na světě je přece krásně“ se ne nadarmo 
zpívá v jedné české pohádce. Uvědomte si, 
že jedině aktivní stáří vám umožní zůstat 
v dobré psychické i fyzické kondici!

Na nový rok si lidé tradičně dávají 
nejrůznější předsevzetí.  Zkuste to i vy 
a snažte se je dodržet. Přeji vám, abyste  
svá osobní předsevzetí splnit dokázali. 

Jindra Soroková, Klub seniorů

6. ledna 14.00 hod. I. Matysková a H. Křečková
  téma: „Cesta ke zdraví a harmonii“
  (Bolí vás svaly, klouby, máte křeče, chcete odstranit 

stres nebo únavu, tak přijďte mezi nás...)

13. ledna 14.00 hod. PhDr. Pavel Mrázek
  téma: „Damašek“
  (Poznejte místo, kde podle pověsti zabil Kain Ábela. 

Uvidíte místo, kde měl být Ábel pohřben a jiné zají-
mavosti.)

21. ledna 14.00 hod. Eva Sokolová
  téma: “Místo, ve kterém žiji....“
  (Beseda o Čakovicích. Povídání o Čakovicích, je-

jich historii a zajímavostech. Příspěvky posluchačů 
po přednášce, případná ukázka starých publikací 
a pohlednic vítána.)

27. ledna 14.00 hod. Hana Hořáková  
  téma: „Quilling“
  (Quilling je technika vytváření filigránových dekorací 

a namotávaných papírových proužků. Velice jedno-
duché, avšak zajímavé. S sebou manikúrní nůžky.)

Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na prosinecv klubu seniorů na prosinec

I ve stáří si lze užívat a učit se novým věcemI ve stáří si lze užívat a učit se novým věcem

Takto jsme v klubu seniorů vyráběli madeirová 
vejce. Nebylo to jednoduché, o to větší radost 
jsme měli z našich výrobků.

Pokud je téma pravidelných vycházek za po-
znáním zajímavé, je účast na nich velká. Nejinak 
tomu bylo při naší vycházce do Lichtenštejn-
ského paláce.

Na vycházce do Troji nás dokonce natáčela 
Česká televize do pořadu Barvy života..

Vycházka k Boromejkám v Řepích. Paní Jiřina 
Jouzová drží Cenu Olgy Havlové za rok 2009, 
kterou Boromejky dostaly. 

Při přednáškách Evy Sokolové je vždy klub 
zaplněný k prasnutí. 


