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duben 2011 VYDÁVÁ MČ PRAHA – ČAKOVICE  ZDARMA

V ČAKOVICÍCH

Aktuálně

Charitativní koncert
věnovaný Záchranné stanici LARY 
pro odchycená a opuštěná zvířata 
v Hovorčovicích se pořádá v sále 
ZUŠ Marie Podvalové dne 19. dub-
na od 18 hodin. Vstupné dobrovol-
né (nejlépe potrava pro pejsky). 
Koncert se koná pod záštitou paní 
Marty Kubišové. 

Anketa Nohejbalista 
roku 2010

Vynikajícího umístění dosáhli čako-
vičtí nohejbalisté v tradičně vyhla-
šované anketě Nohejbalista roku 
2010. V kategorii žáků zvítězil člen 
mládežnického družstva TJ Avia 
Čakovice Jirka Kalous, na druhém 
místě skončil jeho oddílový kolega 
Jirka Putík. Blahopřejeme!

Velkoobjemový odpad
27. dubna bude poslední jarní ter-
mín, kdy budou na obvyklá místa 
přistaveny kontejnery na velkoob-
jemový odpad. Připomínáme, že 
kontejnery nejsou určeny pro ne-
bezpečný odpad, tj. televize, lednice, 
pneumatiky, zářivky atd. Kontejnery 
jsou přivezeny ve středu, odvoz ná-
sleduje ve čtvrtek ráno.

z obsAhu SlIby Se mAjÍ plnIt...
Že se sli- 

 by mají 
plnit (nejen 
o Vánocích, 
jak se zpívá 
v jedné zná-
mé písnič-
ce) ví každý. 
A jedním ze 

slibů nového vedení radni-
ce bylo zlepšení komunikace 
s obyvateli. Právě držíte v ruce 
zhmotnění našeho slibu. Nový 
zpravodaj U nás v Čakovicích 

přináší jak nový vzhled, tak 
hlavně nový obsah. Kromě 
zpráv z radnice bude přinášet 
mnoho informací týkajících se 
obce, její historie, současnosti 
i budoucnosti. A k tomu po-
vídání o významných souse-
dech a akcích, které se u nás 
konají. 
Zavádíme rubriku Ptáte se, kde 
na vaše dotazy budou odpoví-
dat pracovníci městké části. 
Názory spoluobčanů si přečte-
te v rubrice Vox populi. 

Pište nám na adresu unas@ca-
kovice.cz.
A mimo jiné, přestože kvalit-
nější, bude i levnější.
Vážení spoluobčané, v nepo-
slední řadě bych vás rád po-
zval na velikonoční jarmark, 
který se koná 16. dubna na 
náměstí Jiřího Berana, kde 
budeme mít příležitost se se-
tkat. Dovolte, abych vám po-
přál krásné prožití jarních dnů 
v naší městské části.
 Váš Alexander  Lochman, starosta

V loňském roce na popud 
minulého vedení radnice 

vznikly „Venkovské trhy“ na 
náměstí Jiřího Berana, kte-
ré měly překvapivý úspěch 
u občanů naší MČ. V letošním 
roce se nám trhy podařilo ob-
novit opět každou středu od 

8 do14 hod., a to až do doby, 
kdy nám to počasí dovolí a ne-
začne mrznout. Vše také záleží 
nejen na zájmu zákazníků na-
koupit si čerstvou zeleninu, pe-

čivo nebo sýry, ale i především 
na prodejcích, kteří musí dodat 
dostatek výpěstků nebo výrob-
ků. Letos je připravena inovace 
v podobě živých farmářských 
zvířat v ohradě s typickou far-
mářskou dekorací a pasákem, 
který zákazníky trhu zapojí do 
farmaření. Děti se mohou těšit 
každou první středu v měsíci 
na beránka, ovečku, kozu nebo 
jehňátko. Nastal tedy čas oprá-
šit své proutěné košíky a vyrazit 
na trh pro čerstvé uzeniny, pe-
čivo, zeleninu, sýry, ryby nebo 
med. Jindra Soroková

brány trHů dOKOřán
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Úklid po dlouhé a náročné 
zimě jsme mohli zahájit díky 
zlepšujícímu se počasí, kdy 
teploty již několik dní po sobě 
vystoupily vysoko nad nulu. 
věřte, že šlo o značný organi-
zační i ekonomický nápor na 
obecní pokladnu. 
Snažili jsme se zajistit maximální 
průjezdnost komunikací a bez-
pečnost chodníků. Posyp byl tuto 
zimu nadstandardní, na chod-
nících a silnicích leželo více jak 
170 tun posypových materiálů. 
Vím, že hlavně maminky s kočár-
ky měly po roztátí sněhu občas 

trochu problé-
my po chod-
nících jezdit. 
Ale dali jsme 
si termín do 
konce břez-
na a ten jsme 

splnili. Dnes je vše uklizeno. Po 
31. březnu zůstaly neuklizené 
pouze pozemky (příkopy podél 
komunikací) ve správě TSK. 
K následnému úklidu těchto 
příkopů ve správě TSK došlo 
až po urgencích naší MČ. Najali 
jsme asi na dvacet hodin vel-
ký vůz a komunikace vyčistili. 

Chodníky jsme zvládli vlastní 
technikou. S úklidem ale ne-
končíme, dál pokračujeme ve 
standardním režimu. Uklízíme 
nepřetržitě a zaměstnance 
technické správy se stoji vrhá-
me do ulic. Doufám, že ke spo-
kojenosti našich spoluobčanů.
V případě, že se budete chtít 
dobrovolně účastnit úklidu 
všeho druhu naší městské čás-
ti kontaktujte nás prosím na te-
lefonu 283 061 431. 
Za celou městskou část vám 
předem děkuji. 

Blanka Klimešová, místostarostka

rOzSáHlý jArnÍ úKlId ulIC A CHOdnÍKů
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plná znění zápisů z jednání rady a zastu-
pitelstva jsou uveřejněna na webových 
stránkách městské části na adrese www.
cakovice.cz v oblasti „ke stažení“. uve-
řejňovány jsou zde i přepisy stenozázna-
mů z jednání zastupitelstva, ve kterých je 
zachycen úplný záznam jednání.
Zde vás seznámíme s některými vybranými 
body jednání.

Od 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva 
městské části (dále ZMČ), které se konalo 
11. 11. 2010, se nově zvolení zastupite-
lé dosud sešli na 2. zasedání dne 15. 12. 
2010 a na 3. zasedání dne 9. 3. 2011.
na programu 2. zasedání zmč byla pro-
jednána: 
• rozpočtová opatření pro rok 2010, 
• schválení návrhu zásad hospodaření v ob-
dobí rozpočtového provizoria pro rok 2011,
• prohlášení vlastníka obytné budovy č.p. 
695-696, Čakovice o rozdělení budovy na 
jednotky a schválení převody nových byto-
vých jednotek, 
• smlouvy o zřízení věcného břemene se 
spol. Telefónica O

2,
• volba členů kontrolního a finančního vý-
boru zastupitelstva.

na 3. zasedání zmč byly zařazeny a pro-
jednány body:
• rozpočet MČ na rok 2011,
• prodej bytů v nástavbách U Párníků 697-
698, Čakovice,
• určení zástupce MČ ve společenství 
vlastníků domu U Párníků 695-696,  
Čakovice,
• smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Lamar Invest, s.r.o.,
• odměny za výkon funkce neuvolněným 
členům zastupitelstva,

• kontrolní úkoly kontrolnímu výboru,
• obytný soubor Čakovický park,
• Časopis U nás v Čakovicích,
• Zámecký park.

od počátku svého volebního období se 
rada městské části sešla na 12 zasedáních. 
na nich projednala a vydala usnesení:
• rada schválila rozpočtová opatření pro 
rok 2010,
• rada zřídila komise, jmenovala jejich 
předsedy a členy jednotlivých komisí, které 
jsou poradními orgány rady,
• vydala nesouhlasné stanovisko k zámě-
ru vybudování překladiště v  k.ú. Čakovice 
pro akci Řešení energetického využití orga-
nických odpadů a kalů z Prahy,
• vydala nesouhlasné stanovisko k navrho-
vanému navýšení hlukových limitů a ome-
zování protihlukových opatření  podle na-
vrhované úpravy  NV č.  148/200,
• rada schválila záměr výběru dodavatele 
technické přípravy časopisu U nás v Čako-
vicích a následně vybrala ze zaslaných na-
bídek k uzavření smlouvy společnost JNH 
media s.r.o., Praha 5,
• rada schválila také záměr výběru do-
davatele mobilních hlasových služeb pro 
potřeby úřadu a uložila oslovit společnosti 
Vodafone, a.s., T.Mobile a.s. a Telefónica 
O

2, a.s. Všichni tři operátoři podali nabídky 
a z nich byla jako nejvýhodnější vybrána 
nabídka společnosti Vodafone Czech Re-
public, a.s., s kterou byla následně uzavře-
na rámcová smlouva,
• rada schválila, aby se novou kronikářkou 
městské části stala paní Jaroslava Kráko-
rová, se kterou byla následně uzavřena do-
hoda o provedení práce na vedení kroniky,
• rada schválila rozdělení kompetencí čle-
nů rady:

n starosta Ing.  a. Lochman – všeobecná 
působnost a vnitřní správa,
n zástupce starosty bc. b. klimešová – le-
gislativa a bezpečnost , sociální a bytová 
politika,
n zástupce starosty Ing. j.  vintiška – do-
prava, podnikání,
n zástupce starosty mgr. j. kopecká – 
školství, problematika seniorů, kultura,
n radní Ing. r. švarc – sport, územní rozvoj,
n radní Ing. m. motyčka – finance, Miško-
vice,
n radní I. bervicová – životní prostředí,  
Třeboradice.
• rada schválila vypsání veřejné zakázky na 
dodávku stavby „Rekonstrukce a nástavba 
U Párníků 697-698, Čakovice“ a „ZŠ Čako-
vice – rozšíření učebních prostor“  v pod-
limitním zjednodušeném řízení; U Párníků 
bude opraven a nastaven poslední z domů 
v této lokalitě, vznikne zde opět 8  nových 
bytů; v druhé akci se řeší nedostatek učeb-
ních prostor v čakovické základní škole 
– v přízemí původní budovy školy bude 
stavebními úpravami zřízena jedna třída 
a další dvě třídy vzniknou střešní nástav-
bou po obou stranách budovy,
• rada se vyjadřovala k předloženým 
projektovým dokumentacím staveb pro 
územní a stavební rozhodnutí, k žádostem 
o vstup na pozemek za účelem např. vybu-
dování přípojek apod.,
• v rámci hospodaření s byty rada schválila 
několik nájemních smluv, dohod o ukonče-
ní nájmu nebo splátkový kalendář dlužného 
nájemného,
• v této oblasti se také rada seznámila 
s přehledem dlužného nájemného z by-
tových a nebytových prostor a  schválila 
nový způsob uzavírání nájemních smluv 
u přidělovaných bytů.

Z jednání zastupitelstva a rady městské části Praha-Čakovice

PozVánkA 
4. zasedání zastupitelstva mč praha.-čakovice

se koná dne 20. dubna 2011 od 18 hodin v sále čakovického zámku – cukrovarská 1

napište nám svoje názory, představy, připomínky. Co vás v Ča-
kovicích, Třeboradicích či Miškovicích trápí nebo naopak těší? Pro 
vás jsme připravili rubriku Vox Populi – Hlas lidu. Pište na info@
cakovice.cz, případně nechte své podněty v zalepené obálce na 
podatelně MČ. Obálku dobře označte Vox Populi.

Chybějí vám v čakovickém zpravodaji 
nějaké informace?

 Pořádáte zajímavou akci, soutěž nebo turnaj?
 Dejte nám o tom včas vědět!
 Náměty posílejte emailem nebo nechte na podatelně MČ.
 Chcete inzerovat?
kontaktujte nás na adrese inzerce@cakovice.cz.

VOx pOpulI
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oprava a do-
stavba silnic 
a chodníků 
- 2,3 mil., 
ale zejmé-
na výstavba 
nových, dříve nasmlouvaných 
bytů v nástavbě domu U Párníků 
II a dokončení realizace I etapy  
– cca 16 mil. Kč. 
V příjmech je rozhodující polož-
kou převod z vedlejší hospodář-
ské činnosti a dotace od Hlavního 
města Prahy. Významnou část-
kou jsou i příjmy od investorů. 
Celkové příjmy jsou rozpočtová-
ny ve výši 74.587.700,- Kč, což 
je o 16.390.000,- Kč nižší nežli 
plánované výdaje. Tento „scho-

dek“ se plánuje pokrýt změnou 
stavu krátkodobých prostředků. 
Jednoduše řečeno: jde o pro-
středky z provozního účtu, kde 
jsou přebytky, a o příjmy, které 
ještě nebyly rozpuštěny v rámci 
rozpočtu. 
Přestože jsou příjmy nižší, což je 
v souladu s celostátní tendencí 
úspor (nižší dotace od magistrá-
tu), podařilo se nám zvýšit dota-
ce jednotlivým zájmovým skupi-
nám. Požadavky od zmíněných 

zájmových skupin a sdružení 
činily pro tento rok 2,5 mil Kč. 
Naší snahou bylo dle zásad 
efektivnosti vyhovět všem v co 
největší možné míře... V nepo-
slední řadě byly uvolněny i pro-
středky na pořádání různých 
jarmarků, posvícení a adventní 
trhů, které věříme, že učiní ži-
vot v naší městské části zase 
o něco příjemnější.
 Michal Motyčka,  

 radní pro ekonomiku

rOzpOČet měStSKé ČáStI 
prAHA–ČAKOVICe nA rOK 2011

V ideálním případě se rozpo-
čet stanovuje před zahájením 

každého roku, což by mělo být 
i u rozpočtu obce. Bohužel se 
ve většině případů schvaluje již 
v průběhu právě rozpočtované-
ho roku. Je to z důvodu přidělo-
vání prostředků pro hospodaření 
od Magistrátu hlavního města 
Prahy. Nejinak tomu bylo i letos. 
Bohužel v letošním roce to bylo 
ještě trochu později, než obvyk-
le, díky podzimním volbám do 
zastupitelstev. Téměř do kon-
ce února jsme museli čekat, až 
nové vedení magistrátu rozhod-
ne o výši dotací pro naši měst-
skou část.
Po obsahové stránce i formální 
stránce je rozpočet zcela v po-
řádku, pár technických nedo-
statků se však ukázalo. Jednalo 
se zejména o důvodovou zprávu 
k rozpočtu a rozdělení položek 
na kapitálové a běžné položky. 
Tento drobný nedostatek do 
příště rozhodně napravíme. 
Na druhou stranu bylo během 
zastupitelstva vzneseno další 
množství požadavků na vysvět-
lení jednotlivých položek, které 
byly řádně a dostatečně vysvět-
leny, věřím, že k plné spokoje-
nosti občanů . Naší povinností je 
sestavit vyrovnaný rozpočet, kte-
rý zabezpečí provoz obce a v ur-
čité míře umožní další investice 
do infrastruktury a rozvoje. Tomu 
i tak bylo. Bohužel kvůli (zatím) 
menším dotacím od magistrátu 
se nám snížily příjmy, což nás 
přinutilo aspoň pro tento rok zre-
dukovat naše investiční plány. 
I magistrát tvrdě šetří. 
Domnívám se, že jsme dokázali 
v rámci možností alokovat maxi-
mální možné volné prostředky do 
investic. Jedná se například o ná-
stavbu ZŠ Čakovice – 6,6  mil. 
(nové 3 třídy), revitalizace vnit-
robloku v Miškovicích – 2,5  mil., 

příjmové položky  návrh 2011 výdajové položky  návrh 2011 
běžné příjmy 34 787 800,00 Kč běžné výdaje 38 039 700,00 Kč 
kapitálové příjmy 39 800 000,00 Kč kapitálové výdaje 52 938 100,00 Kč 
celkem příjmy 74 587 800,00 Kč   
změna stavu krátkodobých prostředků 16 390 000,00 Kč   
CELKEM 90 977 800,00 Kč CELKEM 90 977 800,00 Kč

Celkový souhrn rozpočtu na rok 2011 
Podrobný přehled a jednotlivé tabulky jsou k dispozici na webu městské čás-
ti www.cakovice.cz – soubory ke stažení v kapitole jednání zastupitelstva 
(http://www.cakovice.cz/files/=3770/N%c3%a1vrh%20rozpo%c4%8dtu%20
2011%20-%20tabulky.pdf).

Rozpočet Městské části Praha Čakovice na rok 2011
příjmové položky  Návrh 2011 výdajové položky  návrh 2011 
převod z VHČ 34 108 800,00 Kč bytové hospodářství (správa budov) 23 500 000,00 Kč

dotace HMP 24 000 000,00 Kč činnost místní správy 14 250 000,00 Kč

daň z nemovitosti 9 000 000,00 Kč péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13 800 000,00 Kč

investiční dary 2 800 000,00 Kč investice 6 600 000,00 Kč 

dotace SR 1 532 000,00 Kč ZŠ Čakovice 5 430 000,00 Kč 
správní poplatky    800 000,00 Kč výkupy pozemků a jiných nemovitostí 4 000 000,00 Kč 
poplatek za provozování VHP    560 000,00 Kč zastupitelstva obcí 2 900 000,00 Kč 
poplatek za užívání veřejného prostranství    320 000,00 Kč vnitroblok Miškovice 2 501 000,00 Kč 
poplatek z ubytovací kapacity    280 000,00 Kč silnice 2 300 000,00 Kč 
poplatek ze psů    250 000,00 Kč MŠ Čakovice I - provoz 1 460 000,00 Kč 
odvod výtěžku z provozování VHP    220 000,00 Kč MŠ Čakovice I  - investice    700 000,00 Kč 
činnost místní správy    180 000,00 Kč MŠ Čakovice III  1 900 000,00 Kč 
příjmy z finančních operací    150 000,00 Kč MŠ Čakovice II 1 700 000,00 Kč 
příjmy z poskytování služeb    140 000,00 Kč sběr a svoz komunálního odpadu 1 250 000,00 Kč 
přijaté dary neinvestiční    100 000,00 Kč sportovní zařízení 1 200 000,00 Kč 
příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      80 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury (spolky) 1 113 800,00 Kč 

knihovny      25 000,00 Kč ostatní záležitosti předšk. výchovy 1 000 000,00 Kč 

ost. odvody z vybr. činností      18 000,00 Kč nebytové hospodářství 1 314 500,00 Kč 
sportovní zařízení      17 500,00 Kč ostatní záležitosti dopravních komunikací    600 000,00 Kč 
poplatek ze vstupného        5 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury (senioři)    549 500,00 Kč 
ostatní činnost        1 000,00 Kč knihovny    540 000,00 Kč 
znečišťování ovzduší           500,00 Kč akce MČ - trhy, jarmarky a slavnosti    615 000,00 Kč 
  Zaměstnanecký fond    350 000,00 Kč 
  oprava střechy tělocvičny gymnázium    300 000,00 Kč 
  příspěvek dle dohody Hasiči    254 000,00 Kč 
  rozšíření MŠ II Miškovice    250 000,00 Kč 
  dar pan Pavel Opl a Kateřina Komárková      80 000,00 Kč 
  požární ochrana - dobrovolná část    130 000,00 Kč 
  oprava schodů ŠJ a střecha Dyjská    100 000,00 Kč 
  pojištění    100 000,00 Kč 
  kostel Čakovice pol.5223    100 000,00 Kč 
  železnice      40 000,00 Kč 
celkem příjmy 74 587 800,00 Kč pitná voda      20 000,00 Kč 
  finanční operace      20 000,00 Kč 
změna stavu krátkodobých prostředků 16 390 000,00 Kč ostatní výdaje      10 000,00 Kč 
příjmy po započtení FRR a financování 90 977 800,00 Kč CELKEM 90 977 800,00 Kč 

dne 9. 3. 2011 byl zastupitelstvem městské části praha-čako-
vice schválen návrh rozpočtu na rok 2011. rozpočet je jedním 
z nejdůležitějších nástrojů řízení hospodaření obce. jedno-
duše představuje „plán“, jaké příjmy bychom chtěli očekávat 
a jaké výdaje musíme vynaložit.
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Také v roce 2011 jsou pro potřeby občanů přistavovány kontej-
nery 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, pne-
umatiky, chemikálie, zářivky... Dále prosíme občany, aby odpad 
ukládali do kontejnerů a ne vedle něj!
Z MHMP přiděleno dílče 8 VOK.
březen 2. 3. a 23. 3.
duben 6. 4. a 27. 4.
Kontejnery budou přiváženy vždy ve středu po 12.00 hod a od-
voz bude následovat druhý den (čtvrtek) ráno.
Stanoviště kontejnerů jsou následující:
Třeboradice – parkoviště u hřbitova/ 1 ks
Miškovice – Na Kačence/ 1 ks
Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čako-
vice k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do kontejneru 
v ul. Na Bahnech ve dnech:
duben – říjen 13.00 – 17.00 Hod
LISTopad – březen 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

Velkoobjemový odpad

Návrh na přistavení VOK na bioodpad 
pro MČ Praha - Čakovice

Celkový počet přidělených VOK na rok 2011 je 11+2
jaro 

Místo Den Datum Návrh hodin 
přistavení

Počet 
kontejnerů

Na Kačence x Bendlova – Miškovice neděle 15. 5. 2011 9–12 hod. 1
Schoellerova u parkoviště – Třeboradice neděle 15. 5. 2011 9–12 hod. 1

Na Kačence x Bendlova – Miškovice sobota 4. 6. 2011 9–12 hod. 1
Schoellerova u parkoviště – Třeboradice sobota 4. 6. 2011 9–12 hod. 1

 
Na Kačence x Bendlova - Miškovice sobota 2. 7. 2011 9–12 hod. 1
Schoellerova u parkoviště – Třeboradice sobota 2. 7. 2011 9–12 hod. 1

Na Kačence x Bendlova – Miškovice sobota 13. 8. 2011 9–12 hod. 1

POZOR – změna přistavování nádob na bioodpad z neděle na sobotu.

Za čisté Čakovice,  
Miškovice a Třeboradice
Jednou priorit rady městské 
části je nadále zlepšovat úklid 
v Čakovicích, Miškovicích 
a Třeboradicích. Pracovníci 
technické správy, odboru ži-
votního prostředí a další situaci 
v terénu každodenně monitoru-
jí. V současné době monitoru-
jeme nedostatek odpadkových 
košů a v nejbližší době bude 
zjednána náprava. Ke zlepšo-
vání čistoty naší městské části 
nám velmi pomáhají podněty 
od vás občanů. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem, 
kteří nelení a kontaktují nás.
Nedostatky v úklidu, odpadko-
vých košů a vaše připomínky 
nahlašte referentce odboru tech-
nické správy p. Lence Maříkové 
(tel. 283 061 431, e-mail mariko-
va.ms@cakovice.cz)

Majitelům psích miláčků 
Žádám, prosím a apeluji na 
chovatele psů, kteří chodí na 
procházky venčit své miláčky 
do parků dalších prostor v naší 
městské části, aby je v tomto 
ročním období nenechávali vol-
ně pobíhat a uklízeli psí exkre-
menty! Volně se pohybující psi 
ruší ptáky při hnízdění, v par-
cích vidíme ale i další zvířata, 
třeba zajíce. Buďte ohleduplní 
a umožněte jim vyvést mláďata. 
Parky jsou jedním z posledních 
kousků zeleně, která nám v naší 
MČ zůstala. 

Pod veřejnou kontrolou
Zvláště bolestivé a často kritizo-
vané je znečištění chodníků a par-
kových ploch psími exkrementy. 
Nechceme však jít pouze formou 
represe, proto jsem zahájila spo-
lupráci s Městskou policií, která 
je pověřena častější kontrolou 
veřejného prostranství a upozor-
ňuje majitele psů na jejich povin-
nosti. Na základě požadavků ob-
čanů z naší městské části dojde 
k dalšímu umístění košů na psí 
exkrementy. Od tohoto měsíce 
také začneme s intenzivním úkli-
dem psích exkrementů sběrným 
vozem. Plánuji větší osvětovou 
akci za účasti městských strážní-
ků. V následujícím čísle Vás budu 
o tomto více informovat.

Porušování nočního klidu
V následujícím čísle zpravodaje 
se chci zaměřit především na 
žhavé téma: Porušování noční-
ho klidu ze strany provozoven. 
Nadále ho tolerovat nebudeme! 
I vy máte možnost kontaktovat 
radnici (písemně na podatel-
nu, telefonicky na 283 061 419, 
emailem na info@cakovice.cz) 
s konkrétní odůvodněnou stíž-
ností na provozovnu ve vašem 
okolí, která vám svým hlučným 
provozem působí potíže. Dle vý-
sledku pak zveřejníme seznam 
restaurací, barů a nočních pod-
niků, na které si naší občané MČ 
nejvíce a často stěžují.
Děkuji všem za spolupráci!

Blanka Klimešová, místostarostka

zAČÍt muSÍme u Sebe
dovoluji si vás oslovit v tomto předvelikonočním čase, v obdo-
bí krásného jara a probouzející se přírody. je to doba, kdy se 
v našich životech a zejména v životech našich dětí, odehrává 
nejvíce zásadních a často nevratných změn a rozhodnutí.

Naše obec bude v tomto roce rea-
lizovat několik významných investic. 
Navazujeme tím na práci předchozí 
Rady MČ, která realizace těchto zá-
měrů připravila.
V dohledné době začne revitalizace 
vnitrobloku v Miškovicích v Polabské 
ulici. Výběrové řízení na dodavatele 
proběhlo již v minulém období, rea-
lizaci bude provádět firma COLAS 
CZ, a. s. Projekt může být realizován 
i díky tomu, že se v minulém období 
podařilo v dražbě vykoupit pozemky 
pod vnitroblokem na Polabské.
V tomto roce bude naše obec reali-
zovat další dvě významné investice. 
Jedná se o nástavbu ZŠ Dr. Edvar-
da Beneše v Čakovicích a rekon-
strukci bytového domu U Párníků  
č. p. 8/697 a 10/698.
Nástavba spočívá ve vybudování jed-
né nové učebny v přízemí, další dvě 
třídy vzniknou ve 4. NP díky zvýšení 
stávajícího krovu. Stavba by měla být 
zahájena na začátku prázdnin a do-
končena na podzim tohoto roku.
Rekonstrukce bytového domu 
U Párníků č. p. 8/697 a 10/698 je 
investičně největší akcí MČ. Ten-
to dvoupodlažní dům bude zvýšen 
o dvě podlaží, ve kterých bude vy-
budováno osm nových bytových 
jednotek. Stávajících osm bytových 
jednotek bude zrekonstruováno, 
objekt dostane novou fasádu, okna 
i střechu. Stavební práce by měly být 
zahájeny v červenci tohoto roku. Ač-

koli se jedná o největší investici MČ, 
náklady na ni budou pokryty z pro-
deje nových bytů. Očekáváme tak 
nulovou zátěž do rozpočtu.

Zadávání veřejných zakázek 
– novinky
Jednou z priorit nového vedení rad-
nice je zefektivnění zadávání veřej-
ných zakázek, omezení prostoru pro 
korupci a zajištění transparentnosti 
celého procesu výběru dodavatele 
veřejné zakázky.
První vlašťovkou v tomto smyslu jsou 
právě vypsané podlimitní veřejné 
zakázky na nástavbu ŽŠ a na rekon-
strukci bytového domu U Párníků. 
Pro tyto dvě investice byla zpraco-
vána nová metodika procesu výběru 
dodavatele. Nově stanovené podmín-
ky omezují možnosti neoprávněné 
manipulace s nabídkami před jejich 
hodnocením a objektivizují jejich vy-
hodnocení – rovné podmínky pro 
zúčastněné firmy. Kromě toho by 
tyto změny měli nepřímo znamenat 
i získání výhodnější nabídky pro naši 
městskou část. Richard Švarc,  

Radní pro výstavbu a územní rozvoj

Významné investiční akce MČ

Máte zájem o realizaci aktuálně 
vypsaných veřejných zakázek? 
Přihlaste se do výběrového 
řízení a vyžádejte si zadávací 
dokumentaci. Kontaktní oso-
ba: Jaroslav Hodovník, invest. 
referent, tel. 283 061 438,  
hodovnik.mc@cakovice.cz.
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Setkáváme se v suterénní 
kanceláři vedlejší budovy 

radnice. „Dobrý den, jsem ráda, 
že vás potkávám, Jindra Soro-
ková...“ Potěšení je však spíše 
na mé straně. S paní Jindrou 
totiž už nějaký čas vedu čilou 
korespondenci, ale osobně se 
potkáváme poprvé. Takže jsem 
byl zvědavý.Přiznávám se, že 
ženu, která řadu let pracuje 
hlavně s lidmi důchodového 
věku, jsem si představoval tro-
chu jinak. Starší, usedlejší, kon-
zervativnější. Jindra  je zjevně 
nesmírně aktivní mladý člověk 
trochu neformálního vzezření 
i oblékání. 
 Jak jste se ke své práci 
dostala?
„Na radnici jsem nastoupila na 
úplně jiné místo. Ale najednou 
mi řekli: „Povedete Klub senio-

rů“. A k tomu mi přidali obecní 
archiv a další věci. Rozhodně si 
ale nestěžuji. Strašně mě baví 
veškerá rukodělná práce. A se 
seniory mohu také vymýšlet 
a realizovat programy, kde si to 
sama užívám. Klub jsem sama 
zakládala, vybavovala, připra-
vovala jsme provozní řád atd.“
 Neumím si představit, co 
se dá se seniory dělat...
Jde o to vymýšlet a připravovat 
stále nové věci. Zatím mám ná-

padů dost, bohužel na mnoho 
z nich nejsou peníze. Nyní je 
problém s dříve tolik oblíbený-
mi přednáškami. Mohu dát za 
jednu jen pět set korun, a za tu 
sem skoro žádného odborníka 
a kapacitu nedostanu. Proto 
sháním lektory, přednášející, 
kteří by něco zajímavého občas 
přednesli či ukázali a spokojili 
by se opravdu s málem. Chod 
Klubu je plně financován z roz-

počtu MČ a chápu, že šetřit se 
musí všude. 
 Tak některé programy 
popište!
Klub je vytížený hodně, schází 
se běžně až 30 zájemců. V pon-
dělí klub obsadí svaz tělesně 
postižených, další dny ostatní. 

Střídám DVD projekce, máme 
historická či rukodělná odpoled-
ne, výuku jazyků, cvičení, jak se 
zlepší počasí, vyrážíme na výle-
ty, na procházky po okolí. Nyní 
na žádost členů klubu připravu-
jeme kurz angličtiny, měli jsme 
velmi oblíbený kurz práce s po-
čítačem, během které si mnozí 
frekventanti koupili vlastní počí-
tače, často poprvé v životě. 
Skvělé je, že z rozpočtu mů-
žeme každému seniorovi po-

SenIOřI jSOu VděČnějšÍ neŽ dětI

lidé kolem nás

skytnout poukázku v hodnotě 
250 Kč na služby jako je kadeř-
ník, pedikúra atd. Pochopitelně 
zde, v Čakovicích.“
 Druhou částí Vaší práce je 
archivářství. Co to obnáší?
„Mám za úkol archivaci písem-
ností městské části. Úředníci 
mi podle odporů donášejí po-
psané krabice s materiály, které 
musím zaevidovat, přidělím jim 
skartační značky a lhůty a zařa-
dím do archivu. Podle zákona 
ve chvíli, kdy přijde čas na jejich 
skartaci, požádám o schválení 
skartace Archiv hl. m. Prahy, 
pozvu skartační firmu, sepíše-
me nezbytné předávací proto-
koly a materiály se sprovodí ze 
světa.“
ale protože od vás dostávám 
různé materiály, je mi jasné, že 
máte na starost i další věci.
„Dostala jsem například na 
starost organizaci farmářských 
trhů v Čakovicích. Zajistit pro-
dejce, nasmlouvat je k pravi-
delným návštěvám, není dnes, 
kdy se trhy konají v každé dru-
hé obci, vůbec snadné. První 
letošní trhy začínají, snad se to 
podaří, přijde dost lidí a vyjde 
počasí.
Nyní také připravují jarmark, což 
bude opravdu velkolepá akce  
– pódium, hudba, program...
 Nejen prací člověk je živ... 
Čím se bavíte ve svém vol-
ném čase?
Už jsem říkala, že miluji vý-

tvarné a rukodělné práce, 
těm se hodně věnuji, když už 
mám volno. Nejde jen o ob-
rázky, výrobu velikonočních 
vajíček atd., ale ráda dělám 
různá aranžmá z předmětů 
nebo květin. Když se mi to po-
daří a když nějakou techniku 
zvládnu, začínáme se jí věno-
vat i v Klubu. V poslední době 
jsem k tomu začala s kama-
rádkou cvičit zumbu a chodit 
do posilovny.
 Vraťme se naposledy 
k práci v Klubu seniorů.  
Co chystáte, jaké máte plány?
„Jak bych vám to řekla, ale 
zkrátka připadá mi, že v obci 
„chcípnul“ pes. Tedy co se kul-
tury týče. Tak bych to chtěla 
pomoci trochu rozhýbat, oživit, 
nabídnout nové akce, nápady. 
Když už se něco dělá, tak pro 
děti. Přitom si myslím, že do-
spělí a hlavně senioři si zaslou-
ží akce úplně stejně. Důkazem 
je pro mne jejich zájem, radost, 
s jakou spolupracujeme, jak 
tvoří, účastní se společných 
aktivit.“
Přeji Jindře Sorokové neutu-
chající entuziasmus, hodně 
nápadů pro seniory z Čakovic, 
Miškovic a Třeboradic a hlavně 
co největší podporu ze strany 
radnice. A všem obcím, aby 
se u nich našel podobný nad-
šenec, jemuž se práce stane 
posláním. 
 Martin Smrček

již devátým rokem vymýšlí programy a zábavu pro seniory 
z čakovic, miškovic a Třeboradic. vede klub seniorů a nej-
větší odměnou pro ni je zájem dobře naladěných lidí v po-
kročilejším věku, kteří s její pomocí příjemně tráví volný čas, 
poznávají nové věci a vzdělávající se.
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 Jak chcete situaci vyřešit 
v kriticky krátké době? ptám 
se starosty.
„Zvažujeme snad všechny do-
stupné možnosti. Ideální by bylo 
pustit se hned do stavby nové 
budovy. Na tu ale v rozpočtu 
peníze nejsou, čekáme na vý-
sledky dotačních požadavků 
z magistrátu hlavního města 
Prahy. Dále to znamená zajis-
tit územní rozhodnutí, stavební 
rozhodnutí, hygienu a taky po-
volení k provozování další škol-
ky, tedy získat prostředky na její 
provoz. Je jasné, že tohle mar-
týrium podstoupíme, ale je vág-
ní šance to stihnout do září.“

 Co tedy navrhujete alter-
nativně?
„Hledáme intenzivně prostory, 
budovu, kde bychom dočas-
ně mohli provozovat mateř-
skou školku. Dobrý se mi zdál 
nápad, se kterým přišel farář 
Pavel Budský - otevřít školku 
s rozšířenou výukou křesťanství 
na faře. Přestože jsme dopo-
drobna tento projekt zpracovali 
a žádali podporu pražského ar-
cibiskupa, rada pražského arci-
biskupství se k tomu postavila 
bohužel negativně. Děti by prý 
mohly rušit budoucího faráře.
Oslovili jsme i současného ma-
jitele bývalých „aviáckých jeslí“, 

zda by nám krátkodobě nepůj-
čil nemovitost, kterou bychom 
dočasně přizpůsobili na MŠ. Ve 
hře je ještě několik variant.“
 A vy nemáte žádné vlastní 
prostory, které by šly pře-
stavět?
„Městská část nedisponuje 
žádným vhodným prostorem 
k okamžitému využití. S jedinou 
výjimkou – tou je budova, kde 
nyní sídlí soukromá školka So-
vička. Rada rozhodla dát této 
školce výpověď a umístit tam 
veřejnou školku.
 Soukromé školky jsou ale 
dobrým řešením krize, která 
se nyní řeší v mnoha obcích 
kolem Prahy...
„Jistě, budeme se snažit pod-
porovat budování soukromých 
školek, hlavně s určitým za-
měřením, třeba jazykovým. 
Jednou z hlavních výhod 
soukromých mateřských ško-
lek je vysoká vstřícnost vůči 
rodičům, kteří jsou pracovně 
vytížení, větší počet pečovate-
lek na méně dětí a tím pádem 
větší předpoklad individuální-
ho přístupu. Soukromá zaříze-

ní navíc také přijímají děti od 
nejútlejšího věku. Nevýhodou 
soukromých školek ovšem 
bývá jejich vyšší cena. Jsme 
v jednání s investory.“
 V některých městských 
částech jsou velmi spoko-
jeni s tzv. kontejnerovými 
školkami, třeba v Roztokách 
u Prahy.
„Nepovažují kontejnerovou 
školku za optimální řešení, 
cena kontejnerové stavby se 
zásadně neliší od ceny zděné 
školky, cena za m2 bývá u kon-
tejnerů kolem 18 tis. korun. 
Pokud bychom sáhli po do-
časné variantě, radši bych vi-
děl nějakou eko dřevostavbu, 
která je přece jenom z živého 
materiálu, vzdušná a možná 
i estetičtější. Pokud by se rad-
nice z krizových důvodů přece 
jenom uchýlila ke kontejnerové 
školce, přemýšlel bych spíše 
o pronájmu než o koupi.“
Na závěr bych chtěl říct, ať ma-
minky nezoufají, aktivně pracu-
jeme na řešení a uděláme vše 
co je v našich silách. 
 Ptal se Martin Smrček

nA dětI rOzHOdně 
nezApOmÍnáme
„předškolní děti, tedy jejich umístění do školek, je jedním ze zá-
sadních problémů, které se snažíme řešit,“ říká starosta Ing. ale-
xander Lochman. „zaznamenáváme silný převis poptávky nad 
nabídkou po umístění dětí do mateřských školek. vždyť několik 
desítek jich nebude mít kam příští září nastoupit do školky.“

      nAše šKOlKy

Nabízí celodenní programy pro 
v rámci zájmového vzdělávání 
pro předškolní děti v dopoledních 
i odpoledních hodinách, s dů-
razem na rozvoj pohybových, 
hudebních, výtvarných, výchov-
ných a herních aktivit. Program 
alternuje mateřskou školku.
CPD poskytuje rodičům mož-
nost umístění dítěte do menšího 
kolektivu. Maximální počet dětí 
v jedné skupině je 15. Děti vede 
dvojice zkušených pedagogů.
MČ Čakovice hradí náklady 

na provoz a platy pracovníků. 
V současné době děti navštěvují 
toto Centrum buď dopoledne od 
8 do 13 hodin nebo odpoledne 
od 13 do 18 hodin. Je otevřena 
jedna dopolední a jedna odpo-
lední třída. Od září plánujeme 
otevření ještě jedné třídy.
Zápis bude probíhat prostřed-
nictvím MČ v druhé půlce květ-
na. Informace budou zveřej-
něny na webových stránkách 
a květnovém čísle časopisu 
U nás v Čakovicích.

Centrum pro předškolní děti (CPD)

v čakovicích, miškovicích 
a Třeboradicích jsou 3 mateř-
ské školky, které navštěvuje 
319 dětí. přestože za posled-
ní 3 roky byla kapacita mš 
zvýšena o 129 nových míst, je 
jich stále nedostatek. 
S babyboomem, který se na 
tomto problému především po-
dílí, se potýkají i ostatní měst-
ské části. Oslovila jsem sta-
rosty okolních městských částí 
s žádostí o případné poskytnutí 
míst v jejich mateřských ško-
lách. Nicméně bohužel i Letňa-
ny, Kbely, Vinoř, Prosek a Vy-
sočany řeší podobné problémy 
jako Čakovice a míst nemají 
dostatek ani pro „své“ děti. Ve 
všech těchto městských čás-
tech je podobně jako u nás dů-
vodem také skokový růst počtu 
obyvatel. V naší městské části 
se v letech 2005 – 2010 počet 
obyvatel zvýšil z 6 000 na více 
než 10 000. 
Tuto situaci intenzivně řešíme. 
V letošním roce bude zpět k MŠ 1 
připojena jedna třída v Cukro-

varské ulici. Prostor, v kterém 
bude tato třída, má pronajatý 
Rodinný klub Trojlístek, které-
mu budeme nápomocni s hle-
dáním jiných prostor.
Ve spolupráci s panem farářem 
Budským byla vedena jednání 
o možnosti zřídit na faře jednu 
třídu MŠ. Bohužel jsme v měsí-
ci březnu dostali zamítavé sta-
novisko arcibiskupa Duky.
Budeme stavět novou škol-
ku v Něvské ulici. V letošním 
roce dvě třídy a v příštím další 
dvě. Pozemek, na kterém bude 
školka stát, bude převeden 
Úřadem pro zastupování ve 
věcech majetkových na naši 
městkou část. 
Při výběru mezi zděnou, dře-
věnou nebo kontejnerovou 
školkou vítězí při předběžném 
posouzení dřevostavba, a to 
vzhledem k ceně, materiálu 
a době výstavby.
V dalším vydání vás budu blíže 
informovat o dalších rozhod-
nutích Rady MČ.

Jana Kopecká, místostarostka
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Občanské sdružení Gaudium Cantorum
ve spolupráci 

se Základní uměleckou školou Marie Podvalové

pořádají

CHARITATIVNÍ KONCERT
věnovaný

Záchranné stanici LARY pro odchycená
a opuštěná zvířata v Hovorčovicích

19. dubna 2011, 18.00 hodin  
sál ZUŠ Marie Podvalové

Cukrovarská 1, Praha 9–Čakovice 
www.zuscakovice.cz

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ,  
nejlépe potrava pro pejsky

Koncert se koná pod záštitou paní Marty Kubišové
Svojí účastí ho podpoří  

paní Jaroslava Panýrková, pan Alfred Strejček,  
Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum, žáci a učitelé 
hudebního a výtvarného oddělení ZUŠ Marie Podvalové 

a keramický ateliér Střípek.

občanské sdružení krapš 
při zš dr. edvarda beneše

pořádá 

ve čtvrtek 28. dubna 

II. ČARODĚJNICKÝ 
KONGRES

 Sraz všech malých 
čarodějů i čarodějnic 

včetně jejich doprovodu 
je na náměstí J. Berana 

v 16.30 hod. 
•

Košťata vezměte s sebou! 
Pro dětské účastníky jsou 
připraveny pestré soutěže 

s odměnami. 
•

Občerstvení mají děti  
zdarma, ostatní si jej mohou 

za drobné mince koupit.

Restaurace Na Palubě a TJ Avia Čakovice
Vás srdečně zvou na 

tRADIČnÍ 
PálEnÍ 

ČARoDěJnIC
Sejdeme se na větrné hůrce

fotbalového hřiště TJ AVIA Čakovice  
(bývalý areál ploché dráhy)

dne 30. 4. 2011 od 19.00 hod.
• Pro děti od 14.00 hod. čaro soutěže, cukrovinky, trdlo, 
 skákací hrad a trampolína – zdarma, malování na obličej, 
 cukrová vata, pouťové atrakce pro děti i dospělé (řetízkový 
 kolotoč, střelnice)
• K pohodové náladě zahraje Country kapela 
 pod pěveckým vedením Vaška Poddaného
• Ohnivá vatra bude zapálena ve 20 hod.
• Špekáčky, klobásky a fláky masa  
 na požádání  vyčarujeme
• Vletné jen dospělí 30 Kč a děti zdarma

 Nebojte se tedy vzletět ,
 když je duben končící,
 máte k tomu večer šanci,
 podpořte tak tradici.Diakonie Broumov děkuje 

všem občanům naší MČ, 
kteří se zapojili ve dnech 
4. a 5. 4. 2011 do sběru 
ošacení, hraček a spous-
ty jiných, ještě potřebných 
věcí, které budou nadále 
využity a zpracovány. Dě-
kují i zaměstnanci MČ.

Dne 2. – 3. 6. 2011 pojedeme 
v ranních hodinách (odjezd v cca 
6 hodin) s Klubem seniorů na 
dvoudenní výlet do Lednicko-
valtického areálu, kde nás čeká 
prohlídka zámku Lednice a plavba 
výletní lodičkou na zříceninu Ja-
nohrad. Cestou zpět navštívíme 
hrad Špilberk a jeho okolí. Ubyto-

vání je zajištěno v Pasohlávkách, 
kde máte možnost využít termál-
ní bazén zdarma. Večer návštěva 
vinného sklípku. Více informací 
o cenách u pí. J. Sorokové na tel. 
283 061 427 nebo 736 670 675. Je 
nutné se přihlásit do 29. 4. 2011 
z důvodu včasné rezervace ubyto-
vání. Počet míst omezen.  (sor)

Sběr ošacení pro Diakonii Broumov

Výlet na hrad Špilberk a návštěva 
Lednicko - valtického areálu
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Městská část Praha-Čakovice

POŽADUJTE 
KVALITNÍ A ZDRAVÉ POTRAVINY

VENKOVSKÉ TRHY
na náměstí J. Berana v Čakovicích

KROMĚ KVALITNÍHO NÁKUPU UDĚLÁTE RADOST 
I SVÝM DĚTEM. PŘIJĎTE SI POHLADIT A VYFOTIT 

OPRAVDOVÁ FARMÁŘSKÁ ZVÍŘÁTKA. 

KAŽDOU STŘEDU OD 8 DO 14 HODIN

ZAČÍNÁME 6. DUBNA 

V roce 1992 se vytvořila malá, 
asi dvanáctičlenná zpěvácká 
skupina a k několika prvním od-
vážlivcům se postupně začali 
přidávat další, převážně mladí 
lidé a děti školního věku. Sbor 
v té době doprovázela hrou na 
klavír prof. Hana Vozková.
Zpočátku se repertoár sbo-
ru skládal z jednohlasých lido-
vých písní a kánonů. S narůsta-
jícím počtem členů a hlasovou 
výukou jednotlivců bylo však 
možné do programu zařazovat 
i písně vícehlasé a melodicky 
náročnější. V současné době 
sbor zpívá písně lidové i umělé. 
Ve svém celku se jedná o díla 
zahrnující období od renesance 
až po současnost.
Do aktivit pěveckého sboru patří 

v první řadě koncerty pořádané 
při příležitosti různých společen-
ských a kulturních svátků. Sbor 
navazuje také kontakty s jinými 
pěveckými sbory a ve spoluprá-
ci s nimi organizuje výměnné ná-
vštěvy: společné koncerty, výle-
ty a jiné akce sloužící k hlubšímu 
kulturnímu, uměleckému i osob-
nímu růstu členů sborů.
V rámci těchto akcí sbor hosto-
val v Itálii, ve Francii, Německu, 
Maďarsku a Slovensku.
Každým rokem také Camerata 
pořádá pěvecké soustředění, 
které má za cíl nejen zdokona-
lení se v pěveckém umění, ale 
i vytvoření dobrého kolektivu.

Historie souboru v bodech:
• pěvecký sbor CAMERATA za-

ložen v roce 1992 pod vedením 
pí prof. Jany Žofákové
• druhou sbormistryní Veroni-
ka Žofáková, která obstarává 
i klavírní doprovod velmi široký 
repertoár skladeb od nejstarších 
dob až po současnost
• v současnosti 4 oddělení: 
Broučci, Přípravný sbor Kamará-
di, Komorní sbor Camerata, Smí-
šený pěvecký sbor Camerata
• celkem více než 110 členů
• široká aktivita sboru, spoluprá-
ce s mnoha dalšími pěveckými 
sbory v ČR i zahraničí, koncertní 
turné v zahraničí (Itálie 95, Fran-
cie 97, Německo 99, Itálie 2000, 
Maďarsko 02, Itálie 03, Sloven-
sko 04, Francie 08)
• bohatá účast na festivalech 
v ČR, sbor Camerata se podílí 
na přípravě Čakovického sbo-
rového festivalu ve svém místě 
působení
• spolupráce s významnými 
osobnostmi, např. Eva Pilarová, 
Edita Randová, Hynek Tomm, 
Markéta Procházková a další
• natáčení CD
• sbor Camerata pořádá každo-
ročně mnoho koncertů k různým 
příležitostem
• vyvrcholením roční práce sbo-
rů je jejich pravidelné týdenní 
soustředění zaměřené na pě-
veckou výchovu svých členů, 
rozšíření repertoáru, součástí 

soustředění jsou také koncerty, 
zábava a sportovní vyžití

Pozvánka na koncerty
Srdečně zveme všechny pří-
znivce sborového zpívání na 
letošní již 13. ročník Čakovické-
ho festivalu sborového zpěvu, 
který bude probíhat 8. – 29. 5. 
2011. Festival pořádá pěvecký 
sbor Camerata se sídlem v Ča-
kovicích za finanční spolupráce 
s MČ Praha-Čakovice a v letoš-
ním roce se ho zúčastní kromě 
Cameraty a dětských sborů 
Broučci a Kamarádi pěvecké 
sbory z Nymburku, Rychno-
va nad Kněžnou, Plzně, Prahy 
a Vraného nad Ťoplou (Sloven-
sko). Koncerty se budou ode-
hrávat v Čakovicích (v kostele 
sv. Remigia a v sále zámku), 
ve Vinoři v kostele Povýšení sv. 
Kříže a ve Kbelích v kostele sv. 
Alžběty, na všechny je dobro-
volné vstupné. Doufáme, že vás 
i letos potěšíme kvalitními výko-
ny a těšíme se na shledanou.

Pěvecký sbor Camerata
mgr. veronika dvořáčková 
Žofáková, sbormistryně
Svěceného 164, 
Praha 9 – Třeboradice, 196 00
Tel.: (+420) 773 158 773  
E-mail: info@camerata praha.cz  
Více na www.cameratapra ha.cz

Pěvecký soubor CAMERATA je organizace 
částečně dotovaná z rozpočtu MČ Praha – Čakovice 

 MADE Group
 Dakuma, spol. s r.o.
 Auto Elso Čakovice
 Hurikán Records  
 Dalibor Janda
 Nehtové studio 
 Jana Matrasová
 PNEU – HRU Pavel Hruška
 Porsche Praha, Prosek
 Potraviny J. Skřivánková
 Restaurace Maximum
 Tabák – Miroslava Lněnič- 
 ková
 Vinařské družstvo – Svatý 
  Václav

 Globus – čerpací stanice
 MČ Praha–Čakovice
 Miroslava Jančovičová
 Pneuservis Ševčík
 Iveta Skřivánková
 Marcela Růžičková
 Eva Brožková
 Jitka Kocmaníková
 Helena Málková
 Luboš Enc – autodoprava
 Bleskové reality – Brandýs 
  nad Labem
 Maňana – Milan Hliňák 
 členové SDH Miškovice

Poděkování sponzorům
SdH miškovice uspořádalo dne 26. 3. v sále restaurace maxi-
mum za přispění sponzorů „Hasičskou zábavu“. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali:

zanedlouho potom, co profesorka jana Žofáková začala 
pracovat v základní umělecké škole čakovice jako učitelka 
hudební nauky a zpěvu, několik jejích žáků projevilo přání 
společně zpívat.
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Akci spolufinancovala měst-
ská část a zahájení se ujaly 

místostarostky Jana Kopecká 
a Blanka Klimešová.
Do  redakce jsme dostali dopis 
od nadšené účastnice akce. 
„Masopust  před-
čil mé očekávání.  
Když jsem se 
dozvěděla, že ho v takovém 
rozsahu uspořádalo občanské 
sdružení LíPa v Třeboradicích 
teprve poprvé – klobouk dolů.
Pohledem nezaujatého diváka to 
nemělo chybu. Zabijačky, karne-
valy (zejména dětské), masopust-
ní a maškarní průvody, odpolední 
a večerní veselice a plesy probíhají 
v regionech leckdy i do Velikonoc, 
protože současná moderní doba 
příliš katolických pravidel nedbá. 

Proto je cenné, že od tradic se 
v Třeboradicích neupouští. Pro-
tože masopustem bylo původně 
považováno období od Tří králů  
(6. ledna) do Popeleční středy (po-
hyblivé datum, letos např. připa-

dá na 9. března). 
Byla to doba, kdy 
Popeleční stře-

dou začínalo postní období před 
Velikonocemi, a tak se předtím 
náležitě veselilo. 
Cením si i toho, že tyto dobové 
tradice byly hezky, stručně ale vý-
stižně popsány na plakátcích na 
dvoře restaurace u přípravy paší-
ka (v závorce dodávám, že kladem 
je i to, že se masopustní hodování 
obešlo bez kupovaných klobás 
a jitrnic…). Vždyť je jedině dobře, 
připomenout si doby našich před-

mASOpuSt 
V třebOrAdICÍCH

ků, z kterých vycházejí i současné, 
leckdy komerčně pojaté, svátky.
Pominu nádherné slunečné, byť 
mrazivé počasí, které jistě hrálo 
svou roli a bylo určitě odměnou 
pořadatelům, ale zorganizovat 
masopustní průvod s kapelou 
a koňským povozem (k velké ra-
dosti dětí, které se mohly svézt), 
se zastávkami, kde maškary 
dostávaly výslužku, se stánky, 
nabízejícími rozličné masopustní 
pochutiny a dárečky, se zabijač-
kou a ochutnávkovými programy, 
s dětskými přestaveními a zá-
roveň tvořivými dílnami pro děti 

a večerním masopustním progra-
mem s tancovačkou pro odrost-
lejší – je – shrnuto jedním slovem 
– naprosto úžasné.
Dovedu si představit tu náročnou 
práci organizátorů a pořadatelů, 
učitelek MŠ, které se podílely na 
přípravě maškar (zejména kuřát-
ka byla nádherná) a pak vystou-
peních dětí, muzikantů, přípravu 
zabijačky, ochotníků, zkrátka 
všech, co přiložili ruku k dílu – aby 
se masopust vydařil. A tak – milí 
Třeboradičtí – dobrá věc se po-
dařila! Jen tak dál a za rok zase 
na shledanou.“

   znovuobjevená 
tradice

masopust je tradiční akcí, která má v čechách prastarou his-
torii. je potěšitelné, že k tradicím se hlásí stále více obcí a 
měst a najde se dost nadšenců, kteří se s chutí ujmou nelehké 
pořadatelské práce. Tak tomu bylo i v Třeboradicích.

13. 4. 2011 – Vycházka s Evou So-
kolovou na Vítkov
20. 4. 2011 – 14.00 hod. Marie Men-
číková, téma: Velikonoční košíky
27. 4. 2011 – 14.00 hod. RNDr. Pa-
vel Mrázek, téma: Médinit Habu
vycházka s evou Sokolovou na 
víTkov
Výlet na jedno ze známých praž-
ských návrší, kde se původně pěs-
tovala vinná réva, v roce 1420 se tu 
udála významná husitská bitva a za  
I. republiky zde byla postavena 
budova Národního památníku. 
Před ní byla v roce 1950 odhalena 
socha Jana Žižky z Trocnova, kte-
rá patří k největším svého druhu 
na světě. Místo nabízí jedinečný 
pohled na Prahu. S možností ná-
vštěvy expozice Národního muzea 
„Křižovatky české a českosloven-
ské státnosti“. 
Sraz účastníků vycházky dne  
13. 4. 2011 na konečné autobusů 
(u Tesca) ve 12.00 hod. Odjezd 
140 směr Palmovka a dále pak 
tram č. 1 přes Krejcárek, výstup 
Biskupcova.Cesta od tramvaje 
přes 1 km, po rovině, přesto se 
doporučuje dobrá obuv. Na vy-
cházku  není nutné se předem 
hlásit.

4. 5. 2011 – 13.00 hod. Senior stop 
star – program v zámku
11. 5. 2011 – 13.00 hod. 
RNDr. Pavel Mrázek, téma: Théb-
ské protiklady
18. 5. 2011 – 14.00 hod. Vycházka 
s Evou Sokolovou do Hrdlořez
25. 5. 2011 – 14.00 hod. 
IC Creative – Z. Zelenková  
a R. Horvátová, téma: „Mramoro-
vání na hedvábí“
vycházka s evou Sokolovou do 
škoLní boTanIckÉ zaHrady 
pod TÁborem
(rozhraní Hrdlořez a Malešic)
Původně romantický park kolem 
výstavné vily pražského průmysl-
níka Jiráska, založený slavným ar-
chitektem Františkem Thomaye-
rem. Park byl osázen významnými 
dřevinami, z nichž část přežila do 
dnešních dnů. Od roku 1947 síd-
lo zahradnické školy. V roce 1991 
byla v parku péčí školy založena 
botanická zahrada, jejíž sortiment 
představuje přes 5 000 druhů. 
Sraz účastníků vycházky dne 18. 
5. 2011 na stanici Čakovický zá-
mek (u ZUŠ) ve 12.00 hod. Odjezd 
autobusem č. 195 směr Prosek. 
Na vycházku není nutné se pře-
dem hlásit. (sor)

Program Klubu seniorů 
Tematická a přednášková odpoledne na měsíce duben a květen 2011
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V   říjnu 2010 byla po několi-
kaletém úsilí zprovozněna 

zdravotnická linka spojující Tře-
boradice a Čakovice se zdra-
votnickými zařízeními v okolí 
Čakovic, zejména pak s fakultní 
nemocnicí Na Bulovce. Na linku 
jsou nasazovány malokapacitní 
autobusy, tzv. midibusy. 
Linka se setkala s kladným 
ohlasem cestujících, a tak se 
v současnosti snažíme nabídku 
tohoto typu linek rozšířit. Rádi 
bychom, tentokrát ve spoluprá-
ci s kbelskou radnicí, zavedli 
linku, která zajistí místní obsluhu 
Kbel a dále povede Miškovicemi 
a Čakovicemi přímo ke vchodu 
do hymermarketu Globus v Ča-
kovicích. Pokud se nám tento 
nápad podaří kladně projednat 
se všemi dotčenými organizace-
mi a úřady státní správy, dojde 
k výraznému ulehčení pro naku-
pující cestující, protože nyní jsou 
nuceni s plnou nákupní taškou 
absolvovat cestu na autobuso-
vou zastávku přes parkoviště 
obchodního centra a přes Kos-
teleckou ulici. Rádi bychom 
také zajistili garantovanou ná-
vaznost mezi touto novou linkou 
a zdravotnickou linkou 295, aby 

i miškovičtí cestující mohli lépe 
využívat výhod jednoduššího 
cestování k lékařům v Letňa-
nech, na Proseku a v Libni. Díky 
návaznostem na vlak ve Kbelích 
nabídne linka také zajímavou 
rychlou alternativu miškovickým 
občanům při cestě na Hlavní 
nádraží a do Vršovic. Výhledově 
bychom byli rádi, kdyby linka od 
Obchodního centra Čakovice 
pokračovala dále přes Ďáblice, 
Čimice a Bohnice až k zoologic-
ké zahradě.

Jiří Vintiška, zástupce starosty 

dOČKáme Se rOzšÍřenÍ mAlOKApACItnÍCH 
SpOjů nA územÍ nAšÍ měStSKé ČáStI? 

Termíny bohoslužeb
Středa 16.30 hod.
čtvrtek 17.30 hod.
pátek 17.30 hod.
neděle   9.00 hod.

• Mše svatá se koná také každou 
neděli od 17.00 hod. v Senior 
centru (Třinecká ulice - u teniso-
vých kurtů).
• Každý první pátek v měsíci 
bezprostředně po mši svaté ná-
sleduje adorace Nejsvětější svá-
tosti s modlitbou litanií.
• Příležitost k přijetí svátosti smí-
ření před každou mší svatou (zpo-
vědnice se nachází v boční kapli).
• Ve středu následuje po mši 
svaté půlhodinová tichá adorace 
Nejsvětější svátosti. Zároveň je 
možné přijmout svátost smíření.

• Ve čtvrtek je mše svatá zamě-
řena na malé děti.
• V pátek (vyjma prvního pátku 
v měsíci) se po mši svaté modlíme 
večerní chvály (nešpory) z denní 
modlitby církve (breviáře).
• Během postní doby se každý 
pátek půl hodiny přede mší svatou 
koná pobožnost křížové cesty.
• V měsíci květnu se před každou 
mší svatou ve všední dny (od 17.15) 
modlíme litanie k Panně Marii. 

Co možná nevíte
Svatý Remigius – patron kostela 
v Čakovicích – se narodil kolem 
roku 436 u Laonu ve Francii. Už 
ve věku 22 let byl jmenován re-
mešským biskupem. Neúnavně 
působil pro rozšíření křesťanství 
v Galii, horlivě se snažil sblížit ari-

ány s katolickou vírou. Už brzy byl 
nazýván „apoštolem Franků“.
Srdečný vztah byl mezi Remigiem 
a franckým králem Chlodvíkem I. 
a jeho manželkou Klotyldou. Bis-
kup a královna dosáhli společně, 
že se dal pohanský král o váno-
cích r. 496 pokřtít. 
K Remigiovi se také pojí založení 
biskupství v Laonu, Arrasu, Thé-
rouanne a Tournai-Cambrai.
Biskup Remigius zemřel 13. ledna 
533(?) v Remeši. Jeho přičiněním 
se dosáhlo rozhodného pokřes-
ťanštění severní Galie. Ostatky bis-
kupa byly vyzdviženy 1. října 1049 
a umístěny do baziliky St-Rémis 
v Remeši. Svatý Remigius žil 96 let. 
Právě tolika otvory proniká denní 
světlo lucernou vysoko v klenbě 
hlavní lodi biskupského chrámu.

Úcta a tradice: Na mnoha mís-
tech (i u nás v Čakovicích) je Re-
migius vzpomínán 1. října, v den 
přenesení ostatků. V kolínské ob-
lasti se v dřívějších dobách nazý-
val 1. říjen „St. Remeis-Daach“. 
Býval to den lhůty a den výplaty. 
Říjen také býval nazýván „Re-
meismonat“ (Remigiův měsíc). 
Nejen ve Francii a v Německu, 
ale i v Itálii je úcta ke sv. Remigi-
ovi značně rozšířena.
zobrazování: Jedno z nejčastěj-
ších vyobrazení ukazuje Remigia, 
jak křtí Chlodvíka. Často má také 
Remigius u sebe nádobku s ole-
jem. Podle legendy v ní přinesla 
holubice z nebe křižmo pro Chlod-
víkův křest.

(Podle knihy V. Schauber,  

H. M. Schindler: Rok se svatými)

řÍmSKOKAtOlICKá fArnOSt SV. remIgIA

Co se chystá
(Nepřehlédněte termíny)
Každou středu – 8.00 až 14.00 hod.
Venkovské trhy – Na nám. J. Berana, 
kde se můžete těšit na biopotraviny, 
kozí a ovčí sýry, vejce, maso a uzeni-
ny, květiny, medové výrobky, perníčky 
a jiné. 
16. 4. – 9.30 hod.
Velikonoční jarmark na náměstí  
J. Berana.
16. 4. – 9.00 hod.
Turnaj elévů r. n. 2001. Pořádá flor-
balový oddíl BLACK ANGELS.
Od 19. 4. 
Přehlídka výtvarných oborů základ-
ních uměleckých škol kraje Praha. 

Základní umělecká škola Marie 
Podvalové ve spolupráci s kulturní 
komisí MČ Praha - Čakovice pořádá 
přehlídku výtvarných oborů základ-
ních uměleckých škol kraje Praha. 
Vernisáž se koná 19. 4. v 16.00 hod. 
ve výstavních prostorách čakovické-
ho zámku
19. 4. – 18.00 hod.
Charitativní koncert věnovaný zá-
chranné stanici Lary pro odchycená 
a opuštěná zvířata v Hovorčovicích. 
Pořádá Občanské sdružení Gaudium 
Cantorum ve spolupráci se Základní 
uměleckou školou Marie Podvalové. 
Místo: sál ZUŠ Marie Podvalové
Cukrovarská 1, Praha 9 – Čakovice. 
Vstupné dobrovolné. 

20. 4. – 14.00 hod.
Velikonoční košíky. M. Menčíko-
vá. (Klub seniorů, Cukrovarská 52,  
Čakovice).
27. 4. – 14.00 hod.
Medínit Habu. RNDr. P. Mrázek. 
(Klub seniorů, Cukrovarská 52,  
Čakovice).
30. 4. – 16.30 hod.
Čarodějnický slet v Třeboradicích 
v zahradě restaurace Maximum. 
Program pro děti, dětské vystoupe-
ní, čarodějnický oheň, buřty, večerní 
hudba pro dospělé. Masky vítány, 
zve klub LíPa.
1. 5. - 8.00 hod.
Turnaj juniorů. Pořádá florbalový od-
díl BLACK ANGELS.
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Největší radost nám dělala naše 
mládež. Družstvo starších žáků 
(do 15 let) se stalo Mistrem ČR 
a jeho zástupci vyhráli postupně 
jednorázová mistrovství ČR ve 
všech dostupných kategoriích 
– jednotlivců, dvojic i trojic. Na-
víc ještě přidali zlato v Poháru 
českého nohejbalového svazu 
a nejtěsnějším možným rozdí-
lem skončili druzí v Evropském 
poháru za Košicemi.
Do jejich sbírek přibylo také 
mnoho individuálních ocenění 
z jednotlivých turnajů. Proto se 

s velkým očekáváním čekalo na 
vyhlášení výsledků ankety No-
hejbalista roku, které proběh-
lo v Nymburku uplynulý víkend  
(19. 3.). Mezi žáky se skutečně 
nohejbalistou roku stal Jiří Kalous 
a na druhém místě se umístil Jiří 
Putík! Můžeme proto konstato-
vat, že v sézoně 2010 jsme se 
stali v kategorii žáků jednoznač-
ně nejúspěšnějším oddílem v ČR 
a začínáme sklízet odměnu za 
naší trpělivou koncepční práci.

Jan Kantner, 

 předseda oddílu nohejbalu.

zlAtÍ nOHejbAlISté
čakovice – v průběhu celého roku 2010 byli nohejbalisté Tj avia 
čakovice hodně vidět a ověnčili se mnoha úspěchy ve všech 
kategoriích. medaile sbírali v rámci prahy, na mistrovstvích čr, 
mezinárodních turnajích a v dresech reprezentačních výběrů.

Mistři ČR družstev. Zleva horní řada: 
Jaroslav Vacek, Jan Havelka, Zde-
něk Kalous – trenér, Tomáš Mleziva, 
Jiří Kalous. Zleva dolní řada: Petr 
Novák, Andrea Matysková, Jiří Putík 
 Foto J. Kantner, www.futnetopen.cz 

Sportovní hala vedle základní  
školy zažila premiéru při slav-
nostním otevření 4. června 2008. 
Náklady na stavbu haly a šesti 
učeben vedlejší základní ško-
ly přesáhly 100 miliónů korun, 
ovšem ty jdou na vrub magis-
trátní pokladny. 
Vlastní plocha tělocvičny se 
speciálním polyuretanovým 
povrchem zahrnuje téměř 
1200 m2. Jsou na ní vyznačena 
hrací pole pro basketbal, háze-
nou, odbíjenou, tenis a florbal. 
Kapacita míst k sezení je 150. 
Nad sportovní plochou se tyčí 
dvě výsledkové tabule.
Tělocvičnu během všedních 
dnů využívají převážně místní 
školy – ZŠ, gymnázium i SOU 
a SOŠ – k výuce tělesné vý-
chovy.
Tělocvična je po objednání pří-
stupná i veřejnosti. 
Částka za pronájem 900 Kč/hod. 
Více informací poskytne pan  
K. Kubíček na tel. 602 648 231. 

Hřiště je určeno k provozování 
míčových her na umělém tráv-
níku: malá kopaná, házená, 
tenis, současná hra na dvou 
basketbalových hřištích a sou-
časná hra na dvou volejbalo-
vých hřištích. Pro stolní tenis je 
vyčleněn prostor v severní čás-
ti, kde jsou na zámkové dlažbě 
instalovány tři betonové stoly. 
Za nimi jsou na gumové dlažbě 
umístěny dva hrací prvky pro 
menší děti a horolezecká stěna 
s kruhovou pískovou dopado-
vou plochou. Celý areál spra-

vuje Úřad městské části Praha 
– Čakovice.
Hřiště a provozní objekt jsou urče-
ny pro veřejnost a mohou být dle 
dohody v určitých hodinách vyčle-
něny pro školské, sportovní a spo-
lečenské zařízení a organizace.
Hřiště je otevřeno:
leden – červen, září – prosinec
PO – PÁ 8.00 hod. – 14.00 hod. 
pro školská zařízení
14.00 hod – 21.00 hod.  
pro veřejnost
SO, NE 9.00 hod. – 21.00 hod. 
pro veřejnost

červenec – srpen
PO – NE 9.00 hod. – 21.00 hod. 
pro veřejnost
provozní doba pro veřejnost : 
tato může být upravena z důvo-
dů předem domluvených akcí 
školských, sportovních a spole-
čenských zařízení a organizací 
popřípadě skupiny občanů.
částka za pronájem:
Samostatné vyhrazení hřiště, 
stolů nebo herních prvků 100 
Kč/hod. Vyhrazení celého are-
álu 300 Kč/hod.
Sportovní vybavení půjčuje 

správce na základě předložení 
identifikačního průkazu a slože-
ní kauce do výše 2000 Kč v zá-
vislosti na hodnotě vypůjčené-
ho vybavení (sítě, sloupky, míče 
apod.). Cena za zapůjčení je 
stanovena na 30 Kč za každou 
započatou hodinu výpůjčky za 
1 kus vybavení (sítě, míče, pál-
ky apod.). Míčky na stolní tenis 
se nepůjčují, správce je může 
zájemcům odprodat.
Hřiště spravují 3 správci. 
Bližší informace Vám rádi zod-
poví na tel. 602 648 231.

VÍCeúČelOVé SpOrtOVnÍ HřIště

Nová sportovní hala
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