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Znečištění vody ve studních nestoupá
Setrvalá nebo mírně klesající úroveň znečištění vody
chlorovanými uhlovodíky
ve studních na území Čakovic a Miškovic. Takový je výsledek měření prováděného
odbornou firmou na základě
objednávky České inspekce
životního prostředí.
Nejde v žádném případě
o jednorázové měření. To první bylo provedeno už v roce
2002 a pokračovalo i v letech
následujících. Dá se tedy říci,
Sledovaná oblast znečištění.
Zdroj firma OPV
že výsledky dobře mapují dlouhodobou situaci posledních let. V úvodu domovních studní, které byly vytipovány
zprávy, která vychází z měření na podzim na základě minulých měření a jejich přístuploňského roku, se uvádí: „V minulosti došlo nosti. Šest vzorků pocházelo z čakovických
činností podniku Letov Letňany a bývalého studní, čtyři z miškovických. A jak to všechpodniku Veltech Čakovice ke znečištění no dopadlo? Jen ve třech čakovických
horninového prostředí a následně i kolektoru a jedné miškovické studni vyhovují odepodzemní vody alifatickými chlorovanými brané vzorky hodnotám stanoveným pro
uhlovodíky (dále CIU). Znečištění se přiroze- pitnou vodu. V ostatních případech se smí
ným prouděním podzemní vody rozšířilo se- voda používat pouze jako užitková, protože
verovýchodním směrem do obytné zástavby obsah trichlorethylenu a tetrachlorethylenu
obcí Čakovice a Miškovice. Podle archivních překračuje hygienické požadavky pro pitzpráv dosahovala úroveň znečištění pod- nou vodu. Takzvané čelo kontaminačního
zemní vody v září 2001 v areálu Letov řádu mraku zasahuje až na linii Mratínského
jednotek mikrogramů sumy CUI na litr, v okolí potoka v nové zástavbě obytných domů
bývalého závodu Veltech až 4940 µg celkové v Miškovicích. Zatímco se kontaminovaná
sumy CIU na litr s dominantní složkou trichlo- plocha na území Čakovic zmenšuje (největrethylenu ve výši 3460 µg na litr.“
ší kontaminace je v okolí bývalého podniku
V listopadu loňského roku proběhlo Veltech), v Miškovicích je znečištění téměř
Pokračování na straně 2
další kontrolní měření, a to hned z deseti

Několik slov k volbám v roce 2010
Vážení čtenáři. Od příštího čísla na tomto
místě pravidelně uvidíte informace týkající
se voleb. A to jak těch „prvních“ – tedy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak těch
„druhých“ – podzimních komunálních.
Tak jako v minulosti, i nyní vyjdou speciální „volební čísla“ časopisu U nás v Čakovicích. Tam bude dán prostor volebním
stranám k vlastní prezentaci. Jistě jste si
všimli, že v řádných, pravidelných vydá-

ních se žádná politická propaganda ať již
pozitivní, či negativní nevyskytuje. Snažíme
se dělat časopis přísně apolitický a opravdu
informační. Politický boj nechť se odehraje
v mimořádných číslech a v jiných tiskovinách, které se jistě již připravují. Nám všem
přeji, aby to byl boj korektní a slušný. Sice
se obávám, že mé přání nebude vyslyšeno,
ale „zkusit se to musí“.
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 dlouho ještě budou uzavřeny
ulice Vážská a Cukrovarská?
Když se stavba kanalizačních řadů
dostane z vedlejších ulic na hlavní, je to
vždy zásah do života celé městské části.
Dokud byly výkopy v bočních ulicích, sice
komplikovaly život
tam bydlících obyvatel, ale „zbytku“
Čakovic se prakticky nedotkly. Řada
obyvatel jiné části
ani neví, že se někde něco takového
děje. Když se ale
dostaneme na Cukrovarskou... Jo, to je
hned jiná. Uzavření této páteřní komunikace poznamená život všech. Objíždění
přes místní komunikace je nepříjemné
řidičům i těm, kteří v těchto ulicích bydlí.
Změna tras autobussů MHD je obtěžující pro všechny. Naštěstí vše má svůj
konec a i tyto výkopy budou zasypány.
Co je v tuto chvíli důležitější, je sehnat
peníze na nové chodníky a nový povrch
vozovky.
Téměř totéž se vlastně týká již dlouho
uzavřené ulice Vážské. Zdánlivě se nic
neděje, ale hluboko pod zemí je již téměř
zcela hotový „Letňanský sběrač“. I tady
si ještě na ukončení prací několik měsíců počkáme a i zde bychom rádi nové
chodníky. Vozovka by se měla jen opravit.
Čeká nás totiž ještě stavba vodovodního
přivaděče, který by měl v budoucnu zajistit pro Čakovice náhradní zásobování
pitnou vodou v případě, že bude porucha
na hlavním řadu. Už se to sice dlouho
nestalo, ale po letošní kruté zimě je velmi
pravděpodobné, že k havárii vodovodu
opět dojde.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 87. a 88. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala
celkem 40 bodů, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné rada:
projednala a schválila
- návrh navýšení ročního příspěvku pro seniory, který bude
poskytován poukázkou na služby v hodnotě 250,- Kč za rok
- návrh na rozdělení nedočerpané dotace v příspěvkových
organizacích, tj. v základní škole a mateřských školách
schválila
- zaslání poptávky na zakázku Vybavení interiéru MŠ II – pracoviště Tuháňská 4 pěti určeným firmám
- zaslání výzvy k podání nabídky na projektové práce v stupni
studie a dokumentace pro stavební povolení na úpravy prostor
v objektech školy a školní družiny
- zaslání výzvy k podání nabídek na výrobu a instalaci ochranných sítí ve sportovní hale na nám. J. Berana 500 pěti určeným
firmám
- výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce
a nástavba bytového domu U Párníků 695 – 696, která bude
zaslána pěti vybraným firmám
- návrh smlouvy o provedení exekuce se soudní exekutorkou
- provedení exekuce na vyklizení bytu
- návrh na uzavření (prodloužení) několika nájemních smluv
vzala na vědomí
- zprávu o úrovni znečištění podzemní vody chlorovanými
uhlovodíky v roce 2009 v lokalitě Čakovice a Miškovice objednanou ČIŽP.
Dne 17. února se konalo 19. zasedání zastupitelstva MČ
Praha – Čakovice s tímto programem:
- Zpráva o činnosti rady MČ v době mezi 18. a 19. ZMČ
- Rozpočet MČ Praha – Čakovice na rok 2010
- Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
se společností PREdistribuce, a. s. – stavby na pozemcích
parc. č. 1529/3 a dalších v obci Praha k. ú. Čakovice
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností T-Systems Czech Republik, a. s.
- Budoucí darovací smlouvy s panem Karlem Hruškou a se společností Lamar invest, s. r. o. – komunikace V Pačátkách
- Duplicitní vlastnictví pozemku parc. č. 300 a PK 166 v obci
Praha k. ú. Miškovice
- Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Výpadek v zásobování je vždycky velmi nepříjemný. Tento
nový přivaděč v trase Letňany – K Sedlišti – Vážská – Polabská
by měl zásobování pitnou vodou celých Čakovic, Miškovic i Třeboradic ihned nahradit.
Věřím, že uspějeme a vše se na konci letošního roku vrátí
do normálních kolejí.
Alena Samková, starostka

Znečištění vody ...
Dokončení ze strany 1

neměnné, tedy jen velmi mírně klesající. Přímé ohrožení zdraví
zdejších obyvatel však nehrozí. Kontaminovaná voda je totiž
používána převážně k zalévání zahrádek a trávníků. K běžnému
používání je určena voda z pražského vodovodního řadu, a ta
je nejen na území celé městské části, ale i v celé Praze kvalitní
a absolutně zdravotně nezávadná.
Pokud má někdo zájem prostudovat si podrobně prosincovou zprávu o zmíněném měření, může si ji v plném znění přečíst
na webových stránkách městské části.
(šv)

O vítání občánků musíte žádat
Od 1. ledna letošního roku došlo ke změně u slavnostní
akce vítání občánků. Změny dosavadního postupu si vyžádala
maximální ochrana osobních údajů. Městská část již proto nebude sama posílat pozvánky. Pokud však mají rodiče zájem, aby
jejich miminko bylo také slavnostně přivítáno do života, přihlasí
se osobně na občanskosprávním odboru a vyplní žádost o přivítání svých ratolestí.
Podmínkou pro účast na uvedené akci je trvalý pobyt matky, a tudíž i miminka v době jeho narození na území Čakovic,
Miškovic nebo Třeboradic. Při slavnostním vítání občánků jsou
děti vyfotografovány a rodiče obdrží pro miminko malý dárek
na památku.
V současnosti se mohou přihlásit rodiče dětí narozených
po 1. červnu 2009.
Martina Fialová, odbor občanskosprávní

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí
na Úřadu MČ a jsou umístěny na stránkách www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

SVOZ BIOODPADU PRO ROK 2010
Dle informací Pražských služeb bude svoz bioodpadu probíhat
v období od 1. dubna do 30. listopadu. Dnem prvního odvozu
pro MČ Čakovice je pátek 9. dubna a následně každý sudý
týden v pátek cca mezi 6 – 13.30 hod, tj. 1x za 14 dní. Stávající
zákazníci obdrží informaci svého pravidelného odvozu v příloze
fakturace v březnu 2010.
Pozor: Tento svoz si občané musejí nasmlouvat s Pražskými
službami individuálně.
Nezaměňovat s přistavováním velkoobjemových kontejnerů
(VOK). O přistavování VOK vás budeme včas informovat.
Kontakt na Pražské služby – tel.: 284 091 451.

Zmíněným malým dárkem pro nového čakovického občánka není nic
menšího než zlatý řetízek s přívěskem. Maminky pak odcházejí z obřadní
síně tradičně s květinou.
Foto archiv
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O mateřské školy zájem stále neupadá
I když v celostátním měřítku již nějakou
dobu porodnost klesá, na počtu dětí, které se hlásí do mateřských škol na území
městské části, to rozhodně poznat není.
Školky stále praskají ve švech a dá se
předpokládat, že ani v příštích letech nebude poptávka po umístění dětí do mateřské
školy nijak dramaticky klesat.
Na přelomu února a března probíhal
zápis dětí do mateřských škol zřizovaných
městskou částí. O pravidelnou docházku
do předškolního zařízení měly zájem téměř tři stovky dětí. To však neodpovídá
kapacitě všech tří mateřských škol, které
v Čakovicích, Třeboradicích a Miškovicích
jsou. Nakonec bylo přijato celkem 126 dětí.
O přijetí dalších 23 dětí se bude rozhodovat

ve 2. kole zhruba v červnu. To už by totiž
měla být dokončena rekonstrukce miškovické školky. „Bylo to těžké rozhodování,
ale víc dětí zapsat nemůžeme,“ říká starostka Alena Samková coby představitelka
zřizovatele těchto mateřských škol. „Navíc
jsme museli nechat určitou rezervu pro
předškoláky, kteří se do Čakovic přistěhují v průběhu roku a my jsme povinni je
umístit,“ doplnila.
Od září letošního roku tedy budou nově
do školky chodit všichni předškoláci, kteří
jsou zapsaní k trvalému pobytu právě v této
městské části. Dále byly přijaty děti narozené v roce 2006, ovšem pouze za podmínky,
že jejich matka není v současnosti na mateřské dovolené. Zbytek kapacity školek

byl zaplněn dětmi narozenými v roce 2007
a splňujícími také všechny požadované
podmínky.
Mateřské školy jsou denně otevřeny
v době od 7 do 17 hodin. I když je ze strany
některých rodičů patrná snaha, aby zde
mohly nechávat své děti i déle, zatím s tím
ředitelky ani zřizovatel nepočítají. „Vezmeme-li v úvahu, že dítě by bylo ve školce 12,
či dokonce více hodin, byla by to pro něj
obrovská psychická zátěž. To musí uznat
snad každý rozumný člověk. Žádná školka,
byť sebelíp vybavená, nemůže přece nahradit rodinné prostředí,“ vysvětlila důvody
starostka.
(šv)

Pavel Opl: Chci jet na Tour de France
„Už na základní škole mi máma koupila
tříkolku Lopeda a já začal pomalu jezdit.
Také jsem chodil. Ale tříkolka vyhrála na celé čáře, začal jsem se jí hodně věnovat,
a vůbec trénovat, cvičit a dělat vše, co patří
k mé oblíbené cyklistice.
Také jsem objevil Lance Armstronga.
Zaujal mě jeho život, jeho vůle překonávat
překážky. Stal se mým vzorem, velmi mi
pomáhá a žene mě dopředu.
Začal jsem jezdit na cyklistické závody
jak pro handicapované, tak pro zdravé
cyklisty. Moje životní krédo je „I S HANDICAPEM SE DÁ VÍTĚZIT“. Začal jsem hledat
lidi, kteří by mi pomáhali zvýšit si fyzickou

kondici, jež potřebuji nejen na závody, ale
i ke splnění Mého celoživotního snu. Je
jím projetí nejslavnějšího a nejobtížnějšího
závodu profesionálů Tour de France.“
To jsou slova Pavla Opla z jeho internetových stránek www.pavel-opl.cz. Tento
handicapovaný sportovec z Čakovic dostal
z rozpočtu městské části na nákup nové
závodní tříkolky 100 tisíc korun. Neváhal
a sám od sebe si nechal vyšít znak Čakovic na svůj dres (viz foto), v němž v těchto
dnech reprezentuje nejen Čakovice, ale
i Česko na závodech ve Spojených arabských emirátech. I tímto způsobem lze
poděkovat za štědrý dar.
(šv)

Čakovičtí skauti v Košátkách
Do okolí Košátek, vesnice pár kilometrů
za Všetaty, chodí čakovičtí skauti už pár
desítek let. Je to vždy náš první společný
výlet v roce. Letošní ročník byl zároveň
šestnáctým pod názvem „Memoriál br.
Rudy Vecky“, kteréžto jméno dostal podle
dlouholetého vůdce našeho střediska
Athabaska.
„Košátek“ se můžou zúčastnit všechny
oddíly střediska (letos to byly Čakovice
a Letňany) a otevřeny jsou i hostům z jiných středisek. Sraz máme vždy na louce
nad Košátkami, kam se každý dostane
cestou různě dlouhou – podle uvážení
vedoucích. Na louce se rozdělají ohníčky,
vaří se polévka nebo pečou buřty. Letos
(9. ledna) jsme měli celou akci zpestřenou
závějemi sněhu, takže jsme si při procházce lesem připadali jako v bílém království.
Okolní stromy vypadaly jako pocukrované
a na zemi byly hezky vidět stopy zvěře, která se před námi schovávala v hloubi lesa.

Stejně jako vždy, i letos jsme pro děti
uspořádali etapovou soutěž. Ve dvojicích
plnily různé úkoly – házely špalíky na terč,
lezly na provazový žebřík a po opičí lávce, procházely trasu s míčkem na lžičce
a podobně. Navíc si po celou trasu měly
zapisovat slova, ze kterých pak vymýšlely
básničky.
Ve dvě hodiny se všichni shromáždili
okolo slavnostního ohně. Nejdřív se vyhlašovaly výsledky soutěže a každý si
za svůj výkon odnesl nějakou sladkost. Pak
jsme za doprovodu kytary zpívali písničky
včetně oblíbených ukazovacích. Každý
účastník dostal také pamětní kartičku
do deníku nebo do družinových kronik.
No a nakonec jsme udělali kruh, stiskem
rukou jsme posílali dokola pozdrav a zpívali
jsme Valčík na rozloučenou. Za rok se tu
sejdeme znovu!

Skautské Brdy
opět po roce
Je to největší akce, které se naše
středisko účastní. Přechod Brd byl poprvé
uspořádán roku 1969 na protest proti sovětské okupaci a konal se tajně i v době,
kdy byl u nás skauting zakázán. Letos jsme
se na Brdech sešli už po jednačtyřicáté.
Chodí tam skauti z celé Prahy a okolí,
každý ovšem trochu jinou trasu. Všechny
se ale protnou v jednom bodě – na Kytínské louce. Tam je možné vyměňovat si
navzájem pamětní kartičky (každý oddíl
nebo i družina má jinou), zahrát si hry
a v neposlední řadě se pořádně občerstvit.
O to se starají (společně s polní kuchyní)
vedoucí a roveři z Athabasky. Nabízejí
se párky v rohlíku i klobásky, sušenky, čaj,
káva a taky domácí palačinky.
Letos (6. února) to byl díky sněhu
opravdový zimní výlet se vším, co k tomu
Pokračování na straně 4
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Známe i dnes původní velikonoční zvyky?
Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně
časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy.
Kdo snědl před východem slunce pečivo
namazané medem, byl chráněný před
uštknutím hadů a před žihadly vos. Pekly
se jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo
z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené
medem, opět měly být pro zdraví. Věřilo
se, že je dobré v tento den sít len a hrách,
protože pak vše dobře prospívá. Nemá

se o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s nikým
se hádat, aby se vám všechny hádky vyhýbaly a peníze si k vám cestu našly.
Velký pátek
Vstávalo se před východem slunce, lidé
se chodili mýt do potoka, aby se chránili
před nemocemi. V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by
se mohla očarovat. Věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí. Nepracovalo se na poli
ani v sadu, aby se nehýbalo zemí. Nepralo
se prádlo, protože by se prádlo namáčelo místo do vody do Kristovy krve. Také
se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se oznamovalo
poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravovala obdarování v podobě
sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy
také drobných peněz.
Bílá sobota
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky
a nosily se do pole, by bylo úrodné. Pope-

lem z posvěceného ohně se posypaly louky.
Někde se uhlíky dávaly za trám do domu,
aby ho chránily před požárem. Na Bílou
sobotu se zaké uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkříšení,
na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční
pokrmy, pekly se mazance i velikonoční
beránci, pletly se pomlázky z vrbového
proutí a nebo vázaly březové metličky
a zdobila se vajíčka.
Boží hod Velikonoční
Provádělo se svěcení velikonočních
pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba,
víno. Pečou se velikonoční beránci
Velikonční podnělí
Toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami
většinou z vrbového proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou
malovaná vajíčka.
Zdroj internet

Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění
dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku
Z. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339

Skautské Brdy
opět po roce
Dokončení ze strany 3

patří - sněhovými bitvami, klouzáním a sjížděním kopců na igelitkách (boby se nám
s sebou nechtělo tahat) a zimními hrami.
V Mníšku pod Brdy jsme nemohli vynechat tradiční návštěvu cukrárny a pak už
jsme zamířili do brdských kopců. Na Kytínské louce, zaplněné zástupy skautů,
jsme se občerstvili a měli slavnostní nástup
všech zúčastněných, kde se zpívala i skautská hymna. Po nezbytném vyměňování
kartiček jsme mohli vyrazit na druhou stranu Brd - na vlak do Řevnic. Polovinu cesty
jsme doslova „sklouzali“ po uježděném
sněhu. Ani nám nepřišlo, že už se stmívá,
když jsme přicházeli k nádraží.
I tenhle výlet se moc povedl, teď se pomalu těšíme na jaro, až budeme moct
procházet probouzející se přírodou a jezdit
na vícedenní výlety!
Fotografie z našich akcí a informace
o schůzkách a výletech najdete na www.
athabaska.org. V případě zájmu o členství
v Athabasce kontaktujte naše vedoucí!
za středisko ATHABASKA
Hana Kociánová

SERVIS GARANTs.r.o.
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323 622 722

Telefon:
602 202 155 607 905 657

www.servis-garant.cz
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Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

Schopnost splácet hypotéku
POJIŠTĚNA! Bydlete bez obav.

t garáže + sklepní kóje
v ceně bytu
t ceny od 39 000 Kč/m 2

prodejce

www.rezidenceviva.cz

prodejce

224 934 680 221 511 160

developer
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím menší byt v Čakovicích.
Zn. Osobní vlastnictví.
Tel. 607 906 388
Koupím garáž, nejlépe ulice
Schoellerova/Na Bahnech.
Tel. 724 873 900
Prodám stavební pozemek 998 m2
v Chrástu u Tišic. Klidné místo
s dobrou infrastrukturou. Do centra
30 min. autem nebo 25 min.
na metro. Cena 1050,-/m2 (při
rychlém jednání možná dohoda).
Tel. 603 811 276, 732 632 989
Kácení a řez vzrostlých stromů,
rizikové kácení stromolezeckou
technikou.
Tel. 606 527 091
e-mail: arborista@centrum.cz
Prodám garáž č. 21 v ulici
Ke Stadionu. Cena 41 200,- Kč.
Tel. 603 811 276.

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28
Praha 8 - Staré Ďáblice

nabízí své služby:
» sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
» prodej mulčovací kůry
» prodej písku, štěrku, kačírku
» odvoz suti, odpadu
» zajištění betonových a maltových směsí
» demontáž menších technologických celků
Kontakt: 602 284 298, 283 910 864
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Chybějí vám v čakovickém zpravodaji nějaké
informace?
Pořádáte zajímavou akci, soutěž nebo turnaj?
Dejte nám o tom včas vědět!
Náměty posílejte na adresu s.vlckova@centrum.cz

! AKCE !
vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
Termíny přistavovení kontejnerů
na velkoobjemový odpad jsou:
duben
květen
červen

14. 4.
5. 5., 19. 5.
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:
Třeboradice – Schoellerova 19
Miškovice – Na Kačence
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!

299 Kč / měsíc !!!
rychlost 12 / 12 Mbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 317/16a, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice, Čakovice a okolí.

notebook zdarma

Případné další informace získáte
u pracovníků TS ÚMČ.
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Tématická a přednášková odpoledne
Vycházka do interiéru v klubu seniorů na duben
CO, KDY, KDE?

Trojského zámku

8. dubna

14.00 hod.

Pavel Mrázek
téma: „Úrodná poušť“

Tentokráte se podíváme do interiéru,
kde jsou celé 4000 m² nástěnných maleb, z nichž vynikají ty v hlavním sále. Je
zde i výstava obrazů s loveckými motivy
a výběr obrazů ze sbírky českého malířství
19. století. Pokud se chcete dozvědět více
přijďte dne 22. 4. ve 12.15 hod. na konečnou autobusů u Tesco expres v Čakovicích.
Na vycházku se není nutné předem hlásit.

14. dubna

14.00 hod.

Jiří Černohlávek
téma: „Miniaturní dřevořezba“

22. dubna
28. dubna

Vycházka s Evou Sokolovou
do interiéru Trojského zámku
14.00 hod.

IC Creative - Z.Zelenková a R. Horvátová
téma: „Malování na hedvábí“
(Vosková technika, namalujeme si hedvábnou šálku)

Co připravila ZUŠ
na duben?
• 7. dubna v 18.00 hodin
Velikonoční koncert
• 14. dubna v 18.00 hodin
Výstava obrazů pedagogů a jejich hostů
• 14. dubna v 18.30 hodin
Koncert pedagogů školy a jejich hostů
• 28. dubna v 18.00 hodin
Slavnostní koncert k výročí hudebních
skladatelů F. Chopina, R. Schumanna
a B. Martinů

Jarní bazárek nyní
v nových prostorách
V sobotu 10. dubna se od 9 do 18 hodin uskuteční další jarní bazárek dětského oblečení. Narůstající návštěvnost
na předchozích bazárcích nás přesvědčila,
že je tato akce prospěšná, a tudíž jsme
se rozhodli propůjčit si nové větší prostory.
Bazárek bude probíhat ve školní jídelně
ZŠ Dr. Edvarda Beneše a kromě dětského
oblečení zde budete moci koupit nebo
prodat i sportovní potřeby, hračky respektive školní pomůcky. Příjem věcí bude
probíhat v pátek 9. dubna od 16 do 18
hodin, výdej neprodaných věcí v sobotu 10.
dubna od 18 do 19 hodin. Více informací
naleznete na www.klubmaminek.unas.cz,
nutná předběžná registrace prodávajících,
vstup zdarma.
Eva Vintrová, MC Cirkus

PODĚKOVÁNÍ
Seniorky z Bělomlýnské a přilehlých ulic
děkují čakovické radnici za vrácení autobusové stanice do ulice Bělomlýnská a zřízení
nové stanice ve směru do Třeboradic.

V klubu seniorů se konala přednáška Jiřího Černohlávka o řezání do kamene. Je to něco, co tu ještě
nebylo a našli se i tací, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli, že to není jednoduché. Správce klubu Jindra
Soroková na své fotografii zachytila detail motivu, který ryje paní Vlachová do opuky.

Výlet za třebechovickým betlémem
a na renesanční zámek Opočno
Klub seniorů pořádá 5. května celodenní výlet na zámek Opočno, který je vybaven
hodnotnou zbrojí a proslulou sbírkou zbraní. Výzdobou upoutá především zámecká
kaple a reprezentační salón se štukovou
výzdobou a rozměrnými portréty příslušníků rodin majitelů zámků. Areál opočenského zámku je jedinečným souborem
památek, dokládajících způsob života, vkus
i myšlení části české společnosti v průběhu
pěti století. Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl zámek prohlášen národní
kulturní památkou.

Výlet bude pokračovat prohlídkou více
jak 100 let starého, nejobdivovanějšího
dřevěného mechanického betlému lidových řezbářů Josefa Probošta a Josefa
Kapucína. Sraz bude v 7.30 hod. na nám.
J. Berana.
Cena zájezdu je 240 Kč (cena zahrnuje vstupné do objektů, oběd – svíčková
s knedlíkem a doplatek za dopravu. Dopravné je hrazeno z větší části z rozpočtu
MČ.) Počet míst je však omezen. Zájemci
hlaste se paní Sorokové na tel. 283 061 427
nebo přímo v klubu seniorů.
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