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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.
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Jak lze naložit s bioodpadem? Spořitelna se přestěhovala
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Modrá čísla aby na domech pohledalModrá čísla aby na domech pohledal
Tak trochu ztraceni se mohli cítit lidé, 

kteří roznášeli volební lístky podle seznamu 
voličů. Seznamy byly totiž řazeny podle 
orientačních čísel domů, které na mnohých 
nemovitostech prostě chybějí. O své zkuše-
nosti se s námi podělila ing. Lucie Zema-
nová, vedoucí odboru životního prostředí 
a majetkoprávního čakovického úřadu, kte-
rá doručovala volební lístky voličům v katas-
tru Třeboradic. „Asi nejvíc orientačních čísel 

chybělo v ulicích Jirsákova a Schoellerova,“ 
posteskla si. A ještě jeden zádrhel objevila: 
„Nemovitost na jednom konci ulice byla 
označena dejme tomu orientačním číslem 6, 
ale na druhém konci také. Pravděpodobně 
na jednom z těchto domů zůstalo označení 
z dob dávno minulých a majitel se už staré 
orientační číslo neobtěžoval vyměnit za to 
nově přidělené.“ 

Někteří z voličů své volební hlasy odevzdali už 
krátce po otevření volebních místností. Mnohem 
více času však zde strávili členové volebních 
komisí a odvedli kvalitní práci. Rádi bychom jim 
aspoň touto formou poděkovali. Foto ŠV

Jak se volilo v naší městské části?Jak se volilo v naší městské části?
Volby do Evropského parlamentu 

jsou již za námi. Ve dnech 5. a 6. června 
se otevřely volební místnosti i v Čakovicích, 
Miškovicích a Třeboradicích. Oproti přede-
šlým volbám, které se na území městské 
části uskutečnily na podzim roku 2006, 
zde přibyl jeden volební okrsek. V budově 
čakovického zámku tak byly okrsky dva. 
A právě v tomto novém okrsku určeném 
pro voliče zejména z nově postavených 
obytných souborů, byla na území městské 
části zaznamenána nejvyšší volební účast, 
a to 44,75 %. Celkově byla v MČ Čakovi-
ce volební účast 35,66 % (2134 z celkem 
5984 oprávněných voličů), což je o sedm 
setin procenta méně než na celém území 
hlavního města Prahy. Celorepublikově 
byla volební účast ještě nižší, a to pouhých 
28,22 %. Z hlediska absolutního počtu vo-

ličů jich nejvíce přišlo k urnám ve volebním 
okrsku v Miškovicích (414 osob), nejméně, 
tedy 230 osob, pak v Třeboradicích. 

Podíváme-li se na tyto červnové volby 
podle toho, koho jsme volili, máme k dis-
pozici od Českého statistického úřadu data 
za celou městskou část. V rámci tohoto 
územního celku suverénně zvítězila Ob-
čanská demokratická strana se 43,57 %. 
Sociální demokraté obsadili pomyslný dru-
hý stupínek, když jim své hlasy odevzdalo 
téměř 15 % voličů. Magickou pětiprocentní 
hranici v rámci kraje pak překonala ještě Ko-
munistická strana Čech a Moravy (9,14 %) 
a Evropská demokratická strana (5,95 %). 

Podrobné statistické údaje o právě 
proběhnuvších volbách najdete na inter-
netových stránkách www.volby.cz nebo 
na www.cakovice.cz. (šv)

Hodně se mluví o navyšování daně 
z nemovitosti. Praha zatím tuto daň 
nezvyšovala. Zůstane daňové zatížení 
majitelů nemovitostí stejné?

O navyšování daně z nemovitosti 
se hovoří především v souvislosti s tzv. 
„chodníkovým 
zákonem“. Neboli 
s novelou zákona  
o pozemních ko-
munikacích, která 
sňala z vlastníků 
nemovitostí sou-
sedících s chod-
níky zodpověd-
nost  za  je j ich 
schůdnost. Celý 
problém se zjednodušil na problém za-
jišťování, a tudíž především financování 
zimní údržby. 

Ve středu 3. června svolal pan primá-
tor starosty všech pražských městských 
částí. Diskutovali a vážili jsme všechny 
možnosti. Situace není rozhodně ideální 
– propad daňových příjmů státu bude 
znamenat, že v příštím roce bude prav-
děpodobně o cca 6,5 % méně peněz 
na dotace městským částem. Zvýšení 
výdajů v souvislosti s novelou onoho 
„chodníkového zákona“ je různé podle 
toho, kolik kilometrů chodníků ve správě 
ta která městská část má. Ale dotkne 
se všech. Zvýšení daně z nemovitosti 
by bylo cestou, jak rozevírající se nůžky 
mezi příjmy a výdaji opět maličko přivřít. 
Nicméně většinový názor především 
starostů velkých městských částí je daně 
nezvyšovat. 

Jaký je názor čakovické radnice? 
V současné době je příjem z daně z ne-
movitosti 5,3 mil. Kč.
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČAKOVICE I.
NĚVSKÁ 830

PRAHA 9 – ČAKOVICE

HLEDÁ KVALIFIKOVANÉ UČITELKY NA HPP
S NÁSTUPEM OD 1. 9. 2009

INFORMACE NA TEL. ČÍSLECH: 
283 932 374
739 016 447

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Čištění koberců a čalouněného nábytku mokrou metodou profi 
strojem Karcher, levně - bez paušálu, 20 Kč/m2, doprava zdarma, 
pracujeme o večerech i víkendech. T. 777 717 818.

Hledáme místního dodavatele čerstvého sezónního ovoce 
a zeleniny pro čtyřčlennou rodinu. Dlouhodobá spolupráce. 
Ceny dohodou.
Kontakt: 776 110 734.

Prodám řadovou garáž v ul. K Sedlišti, cena dohodou. 
Tel. 721 204 117.

Prodám garáž v lokalitě U Nádraží, tel. 776 351 448, 
283 931 556.

Koupím skládací kolo, tel. 603 902 976.

Před námi je však nutnost nákupu úklidové techniky a na-
jímání dalších pracovníků především na zimní údržbu. Svým 
usnesením proto rada navrhla daň z nemovitosti trojnásobně 
zvýšit a finanční prostředky takto získané účelově vložit do údržby 
chodníků a zakoupení potřebné techniky. Já osobně tento názor 
také podporuji, ale pravděpodobně budeme přehlasováni. To 
je možná příjemná zpráva pro majitele nemovitostí, ale přiznám 
se, že mi přibudou nějaké ty vrásky na čele při sestavování roz-
počtu na příští rok. Vždyť na údržbu a úklid naší městské části je 
v rozpočtu už teď více než 12 mil. korun a potřebovali bychom 
nejméně dvojnásobek. 

Alena Samková
starostka

Na 68. až 69. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám, m.j.
- smlouvy o zprostředkování se společností Archer reality, a.,s., 

na prodej budoucích bytů v nástavbách domů U Párníků;
- smlouvy o dílo s firmou Karel Mareš – Stavební práce na opra-

vu zídky a oplocení na pozemku parcel. č. 110/1 k. ú. Čakovice 
(u zastávky MHD proti zámku);

- smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 1452/1 a 1274/2 k. ú. 
Čakovice se společností GIP Schoellerova, s. r. o.; 

- nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1272 k. ú. Čakovice 
se společností GIP Schoellerova, s. r. o. 

schválila 
- zaslání poptávky na opravu střešní krytiny domu v ulici U Ná-

draží č. p. 682 – 3 čtyřem vybraným firmám;
- zaslání poptávky na zakázku výměny oken v objektu školky 

na Slaviborském nám. pěti vybraným firmám.
jmenovala
- paní Blanku Jelínkovou s účinností od 1. 7. 2009 ředitelkou 

Mateřské školy Čakovice I.
souhlasila 
- s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol na rozšíření kapa-

city MŠ včetně jídelny na 101 dítě s účinností od 1. 8. 2009 
a současně rada rozhodla poptat min. 3 firmy na zhotovení 
oplocení a terénní úpravy rozšířené zahrady.

Dne 20. května se konalo 15. zasedání zastupitelstva 
MČ Praha – Čakovice s tímto programem:
- zpráva o činnosti rady MČ Praha – Čakovice
- závěrečný účet roku 2008
- zvýšení rozpočtu na rok 2009
- úprava rozpočtu na rok 2009 
- získání pozemků v dražbě – soubor pozemků v obci Praha 

k. ú. Miškovice
- žádost o svěření majetku HMP do správy MČ Praha – Čakovice 

– objekt Dr. Marodyho č. p. 912
- oprava usnesení č. Z – 14/5.1/09

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

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

16. zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha – Čakovice

se koná 1. července 2009 od 18.00 hodin
v sále zámku

Cukrovarská 1, Praha - Čakovice.
Koho zajímá dění v městské časti, přijďte.

Z vítání občánků se v Čakovicích opravdu stává pěkná tradice a nutno 
dodat, že si mezi rodiči malých „Čakovičáčků“ získává stále větší a větší 
oblibu. Dokladem toho je zatím poslední květnové vítání občánků, kdy 
bylo na radnici pozváno celkem 36 dětí ve dvou skupinách. V jedné z nich 
přišel dokonce plný počet, což jak jsme se dozvěděli, bylo poprvé, co 
se obnovené vítání občánků od roku 2004 koná.

Foto Radovana Vaňousová
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Dokončení ze strany 1

Pokud někteří z vás namítnou, ať si to 
radnice udělá, když to chce mít, měli by si 
nejprve prostudovat zákon 131/2000 Sb. 
o hlavním městě Praze. Paragraf 14 této 
právní normy totiž jasně stanoví, že vlastník 
budovy je povinen na své náklady označit 
budovu přiděleným orientačním číslem 
a udržovat jej v řádném stavu. Pokud tento 
zákon poruší tím, že budovu správně ne-
označí nebo je orientační číslo nečitelné, 
vystavuje se nebezpečí, že mu bude ulo-
žena pokuta až do výše 10 tis. Kč, o čemž 
hovoří § 29, odstavec 8 téhož zákona. Jak 
jsme byli na úřadě městské části ubezpe-
čeni, měl by si každý vlastník nemovitosti 
dát tyto věci do pořádku nejdéle do pod-
zimních voleb, neboť pak by městská část 
už pravděpodobně při zjištění nedostatků 
přistoupila k sankcím.

Doplňme, že modré cedulky nechala 
v roce 2004 vyrobit radnice na své náklady. 
Tehdy bylo vyrobeno 1313 orientačních čí-
sel za bezmála 200 tisíc korun, a to pro ma-
jitele každého již zkolaudovaného domu. 
Majitelé nově postavených nemovitostí 
si však již musí čísla popisná i orientační 
pořídit na vlastní náklady. (šv)

Odpadky, Ararat a ZŠ Dr. E. BenešeOdpadky, Ararat a ZŠ Dr. E. Beneše
Co to má všechno společného? Hned 

vysvětlím. ZŠ Dr. E. Beneše spolupracuje 
s maďarskou a tureckou školou na dvoule-
tém projektu v rámci programu Comenius 
– Partnerství škol. A další setkání našich škol 
se tentokrát uskutečnilo v Turecku, ve měs-
tě Dogubayazit, kousek od hory Ararat.

Z naší školy se setkání zúčastnili tři 
učitelé, celé setkání trvalo 6 dní, z toho 
skoro 4 dny trvala cesta  –  letadlem z Prahy 
do Istanbulu, z Istanbulu do Vanu a pak 
mikrobusem do Dogubayazitu.

Během naší návštěvy jsme se sezná-
mili s vyučujícími na turecké škole, školu 
jsme si prohlédli a podiskutovali jsme 
o vyučovacích metodách v partnerských 
zemích. Stejně jako naši turečtí kolegové 
u nás, i my jsme se tam zúčastnili vernisáže 
výstavy výrobků z odpadků.  Výstava byla 
opravdu povedená.

Odpoledne jsme pak měli možnost 
poznat trochu okolí města – navštívilijsme 
palác Ischaka Paši, viděli místo, kde údaj-
ně přistála Noemova archa a také kráter 
po dopadu meteoru v roce 1862.

Naši turečtí kolegové byli velmi srdeč-
ní, pohostinní a milí. Až někdy v průběhu 

příštího školního roku přijedou zase oni 
k nám, budeme mít hodně co dělat, aby-
chom jim jejich vzorné starání se o nás 
oplatili. 

Mgr. Petra Boháčková

Modrá čísla aby Modrá čísla aby 
na domech pohledalna domech pohledal

Zužitkovat odpadky se dá různými způsoby, 
i jako materiál pro výrobu šatů.

Foto Petra Boháčková

1. června slavily nejen děti svůj me-
zinárodní den, letos slavila také Česká 
spořitelna, když v tento den otevírala nové 
prostory přemístěné čakovické pobočky 
v obchodním centru Čakovice. 

„Takovéto prostory jsme obyvatelům 
Čakovic a okolních čtvrtí dlouhou dobu 
dlužili,“ vyjádřil své potěšení nad pře-
místěním ředitel oblastní pobočky Praha 
východ, Ing. Miroslav Domalíp. Jedná 

se o moderní bankovní prostředí včetně 
bankomatu v diskrétní zóně. Přemístění 
peněžního automatu z opuštěné pobočky 
se není třeba obávat. Městská část Čako-
vice se s Českou spořitelnou domluvila 
na ponechání stávajícího bankomatu 
na původním místě. 

A jaké jsou výhody pro klienty? Přede-
vším zdvojnásobení otevírací doby (pondělí 
až neděle 9.00 - 12.30 a 13.30 - 19.00 hod.), 
rozšíření poskytovaných služeb či možnost 
při vyřizování bankovních záležitostí nakou-
pit či využít všech dalších možností, které 
obchodní centrum nabízí. 

Slavnostní otevření (viz foto) proběhlo 
za účasti Aleny Samkové, starostky Měst-
ské části Čakovice. Ing. Domalíp při otevře-
ní pobočky také poděkoval za spolupráci  
Martinu Austovi, řediteli hypermarketu 
Globus Čakovice, za poskytnutí prostoru 
v obchodním centru a firmě SAPROS 
za úspěšnou realizaci díla.

Jan Mach
asistent ředitele oblastní pobočky

Spořitelna vybudovala v Čakovicích moderní pobočkuSpořitelna vybudovala v Čakovicích moderní pobočku
Pesimistické předpovědi se nevyplnily, peněžní automat v centru městské části zůstáváPesimistické předpovědi se nevyplnily, peněžní automat v centru městské části zůstává
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Magistrát hlavního města Prahy a spo-
lečnost Pražské služby, a. s. umožňují 
i letos svoz bioodpadu a jeho využití 
formou kompostování. Jedná se o sběr 
a svoz odpadu ze zahrad, údržby zeleně 
a z domácností.

Bioodpad je velmi cennou surovinou. 
Ve velkých městech je v domovním odpa-
du zastoupen okolo 28%, který končí bez 
dalšího jeho využití na skládkách. Pokud 
se ale bioodpad rozkládá na skládce, 
vznikají výluhy a uvolňuje se nepříjemný 
zápach a s ním i skleníkové plyny (metan, 
CO2). Je proto žádoucí neukládat biood-
pad na skládky.

Dalším důvodem, proč třídit tento 
druh odpadu, je fakt, že podle směrnice 
Evropských společenství 1999/31/ES musí 
Česká republika do roku 2010 snížit množ-
ství komunálních, biologicky rozložitelných 
odpadů ukládaných na skládku na 75 % 
množství odpadu stejného charakteru 
vyprodukovaného v roce 1995. Do roku 
2013 musí dokonce dojít ke snížení na 50 % 
a v roce 2020 na 35 % základu roku 1995.

„Bioodpad by neměl končit ve směs-
ných nádobách,“ upozorňuje Petr Mikulka 
z Pražských služeb, které podle jeho slov 
svážejí bioodpad z 28 okrajových částí 

Prahy. Biokuka vozy míří do kompostáren 
kde se vyrábí půdní substrát.

Téměř třetinu všeho, co Pražané vyhodí 
do běžných popelnic, lze znovu využít. 
Magistrát hlavního města Prahy je proto 
rád, že se občané hlavního města úspěšně 
na učili třídit i bioodpad. Ke žlutým kontej-
nerům na plasty, zeleným na sklo, modrým 
na papír a oranžovým na nápojové kartony 
v posledních třech letech přibyly další - hně-
dé na bioodpad. „Každý Pražan vyproduku-
je až 250 kilogramů odpadu ročně. Z toho je 
až 100 kilogramů organických složek, které 
je možné dál využít. U domácností se zahra-
dou je tento podíl ještě vyšší,“ uvedl radní 
pro životní prostředí Petr Štěpánek (SZ).

Svoz kompostejnerů provozovaných 
společností Pražské služby, a. s. se usku-
tečňuje pravidelně 1x za 14 dní s tím, 
že svoz bioodpadu probíhá speciální 
svozovou technikou pouze ve vegetačním 
období od 1. 4. do 30. 11. kalendářního 
roku. Cena za službu sběru a svozu bio-
odpadu činí v roce 2009 podle velikosti 
sběrné nádoby celkem 412,- Kč/120 l, resp. 
714,- Kč/240 l (s DPH) (cena za 8 měsíců). 
Do celkové ceny služby je zahrnut i pro-
nájem speciální nádoby – kompostejneru. 
Smlouva o sběru a svozu bioodpadu je 

ze strany společnosti Pražské služby, a. s., 
uzavírána s jednotlivými zájemci, a i když 
se jedná o zpoplatněnou službu, nezna-
mená to, že objednavateli služby musejí 
automaticky vzrůstat celkové náklady 
odvozu komunálního odpadu. Snížením 
váhového množství směsného odpadu 
v nádobě pro komunální odpad lze ušetřit 
výdaje spojené s odvozem tohoto odpadu 
až o 19 %. Registraci lze uskutečnit v call 
centru společnosti Pražské služby, a. s., 
na tel.: 284 091 888 v provozní době: po 
– pá od 8.00 do 18.00 hodin, nebo na 
e-mail bio@psas.cz, www.psas.cz.

Zdroj: Infoportál 
magistrátu hl. m. Prahy

Do sběrných nádob patří:
Zahrada: listí, tráva, seno, plevel, 
zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, 
větve keřů i stromů, spadané ovoce
Domácnost: zbytky ovoce a zeleniny, 
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky 
z vajec

Do sběrných nádob nepatří: 
Tekuté zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, 
maso, uhynulá zvířata, biologicky 
nerozložitelné látky a jiné odpady

Bioodpad je cennou surovinouBioodpad je cennou surovinou

VELKOOBJEMOVÝ 
ODPAD

Kontejnery na velkoobjemový odpad 
jsou určeny pouze pro občany 
městské části Praha – Čakovice.

Termíny přistavení
červenec 8. 7. 22. 7.
srpen 5. 8. 19. 8.
září 2. 9. 16. 9. 30. 9.
říjen 14. 10.
listopad 4. 11. 18. 11. 
prosinec 2. 12.

Kontejnery budou přiváženy vždy 
ve středu do 9.00 hod a odvoz bude 
následovat druhý den (čtvrtek) ráno.
Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice – Schoellerova 19/1 ks
Miškovice – Na Kačence/1 ks

Mimo tyto dny je možné využít za dohledu 
pracovníků TS ÚMČ Praha – Čakovice 
k odložení velkoobjemového odpadu 
a sutě za poplatek také kontejner v ul. 
Na Bahnech, a to denně mimo úterý 
a středy: 
Duben – říjen
13.00 – 17.00 hod

Další informace TS Úřadu MČ Praha 
– Čakovice – tel. 283 061 431

Někteří jedinci jsou asi nepoučitelníNěkteří jedinci jsou asi nepoučitelní

Stálý problém s černými skládkami se nevyhýbá ani Čakovicím. Sotva se jedna uklidí, 
už na jejím místě, popřípadě o kousek dál, narůstá nová hromádka věcí, které už lidem 
dosloužily nebo se jim nehodí.

„Když kontrolujeme výskyt černých skládek na území městské části, téměř najisto 
na ně narazíme v ulici Za Tratí a jejím bezprostředním okolí, konkrétně pak v lokalitě mezi 
obchodním centrem Globus a teplárnou. Větší či menší hromádky se tu objevují hodně 
často,“ uvedla ing. Lucie Zemanová, vedoucí odboru životního prostředí a majetkopráv-
ního (OŽPaMp) čakovické radnice. Právě tento odbor v úzké spolupráci s pracovníky 
zdejší technické správy kontroluje pořádek v městské části. Při nalezení černé skládky 
pak úřednice OŽPaMp kontaktují majitele předmětného pozemku a iniciují jeho uklizení. 
Náklady na odstranění černé skládky spočívají na bedrech vlastníka pozemku. (šv)

Foto archiv OŽPaM
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Vzhledem k velkému zájmu 
o minulé Dny otevřených dveří 
Rezidence Viva, se developer 
projektu, spol. ABLON Group, 
rozhodl uspořádat další, již v pořadí 
třetí Den otevřených dveří, který se 
uskutečnil 11. a 12. června.
Pro všechny, které zajímal průběh 
stavebních prací a rodící se 
podoba sympatického rezidenčního 

projektu, byla připravena prohlídka 
ukázkového bytu, který byl přístupný 
pro návštěvníky „suchou nohou“ 
přímo z ulice Oderská.
Zájemci navíc mohli konzultovat 
své případné dotazy s přítomnými 
odborníky, kteří jim byli v průběhu 
dne otevřených dveří k dispozici.
Rezidence Viva je projektem 3 
nízkopodlažních cihlových dvojdomů 
se 162 bytovými jednotkami 
(všechny domy s výtahem). Podle 
struktury návštěvníků minulých 
dnů otevřených dveří se defi nitivně 
potvrdilo, že tento typ bydlení nejvíce 
zajímá mladé rodiny a pro ty je také 
ideálním řešením. Přijatelná cena 
a klidné prostředí na dosah k centru 
Prahy mimo městskou zástavbu 
z něj činí prototyp optimálního 
bydlení. Pokud i vás zajímá projekt
Rezidence Viva, dohodněte 
si prohlídku vzorového bytu 
s prodejcem. Dozvíte se mnohem 
více a vše uvidíte na vlastní oči. 

Léto v rezidenci Viva

developer
prodejce

224 934 680

prodejce

221 511 160www.rezidenceviva.cz

• 162 bytových jednotek
• 3 cihlové nízkopodlažní 

dvojdomy / výtahy / garáže
• 1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2

• ceny od 39 000 Kč/m2

Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

• atraktivní 
architektonické řešení

• francouzská okna 
ve všech bytech

• optická sít ve 
všech bytech

• 2 dětská hřiště• metro C Letňany 5 minut 
• metro B Palmovka 20 minut
• Hypermarket Globus
• Tesco Letňany

domluvte si schůzku s prodejcem
otevřen
vzorový byt 

K nastěhování již v tomto roce

185x272_cakovicke_listy_CS4.indd 1 5.6.2009 13:45:45
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Tel:  732 326 259     e-mail:  misjir@seznam.cz 

Dětský den v Miškovicích už po desátéDětský den v Miškovicích už po desáté

Dne 31. května proběhl na fotbalovém 
hřišti TJ FC Miškovice desátý ročník dětského 
odpoledne. Počasí se po propršené sobotě 
umoudřilo a po čtrnácté hodině jsme mohli 
zahájit bohatý program dětského dne.

Jako první předvedli profesionální výcvik 
policejní psovodi. Výcvik psů se všem pří-
tomným líbil a svým potleskem dali najevo 
s předvedenou ukázkou svojí spokojenost.

Novinkou programu byla ukázka přísluš-
níků jízdní policie a tak většina přítomných 
poprvé zažila ukázku dovednosti služebních 
koní. Pro menší účastníky bylo zážitkem sve-
zení na ponících, a tak se po dobu celého 
odpoledne vytvářela dlouhá fronta zájemců. 
Odměnou za trpělivost byla přítomnost 
malého tygříka, kterého si někteří pohladili.

Miškovičtí fotbalisté a hasiči připravili 
několik sportovních soutěží a za jejich 
splnění čekala na každého sladká odměna. 
V závěru odpoledne při opékání špekáč-
ků zpříjemnila odpoledne malá hudební 
skupina, a tak si myslíme, že odpoledne 
na fotbalovém hřišti je rok od roku stále 
lepší. 

Výbor TJ FC Miškovice
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Tunel naplnil dým z hořících aut a křik zraněnýchTunel naplnil dým z hořících aut a křik zraněných
Dým od požáru havarovaných aut, ná-

řek zraněných – takový obrázek se naskytl 
dobrovolným hasičům a mladým záchra-
nářům Českého červeného kříže po nahlá-
šené automobilové havárii uprostřed tunelu 
kdesi v Praze. Naštěstí nešlo o opravdové 
neštěstí, ale o cvičení, které mělo prověřit 
akceschopnost neprofesionálních záchra-
nářů při tomto druhu zásahu. 

Cvičení, které se uskutečnilo posled-
ní květnovou sobotu, se zúčastnili také 
dobrovolní hasiči z Miškovic. Jak potvrdil 
Michal Linhart, velitel miškovických hasi-
čů a zároveň zástupce velitele Jednotky 
požární ochrany Letňany, kam právě miš-
kovičtí „dobráci“ spadají, neměli se „jeho“ 
hasiči při zásahu za co stydět. Vše zvládli 
na výtečnou.

Nářek necelé dvacítky „zraněných“ 
figurantů zněl tunelem jako kvílení meluzíny 
když se je hasiči snažili vyprostit z havaro-
vaných aut. Některé museli dokonce z vo-
zidel i vystříhat, protože byli zaklínění. Než 
byli všichni v bezpečí mimo tunel, trvalo to 
asi hodinu. „Vše bylo velmi reálné. Tedy 
až na tu délku zásahu. Ve skutečnosti by 
likvidace takové havárie trvala asi o něco 
déle. Nezapomeňme, že například místo 
požáru jsme hasili jen dýmovnici nebo 
že těžce zraněných by mohlo být víc. 
Každopádně cvičení svůj účel splnilo, což 
také zaznělo při jeho vyhodnocení,“ doplnil 
Michal Linhart. 

Vidět tyto hasiče v akci, nikdo už je 
nebude nikdy srovnávat s rádoby hasiči 
ze známého filmu Hoří, má panenko. (šv)

Figuranti v roli zraněných byli namaskováni 
opravdu věrohodně. Předvedli výkony, za které 
by se nemuseli stydět ani profesionální herci. 
Stejně dobře si ovšem vedli i hasiči při jejich 
záchraně.

 Foto SHD Miškovice
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Výprava za kozím sýrem a perlamiVýprava za kozím sýrem a perlami
Pršelo, byla zima a lezavo, ale nás to 

neodradilo a vyrazili jsme s klubem seniorů 
6. května do Výletního areálu Pěnčín, kde 
jsme navštívili kozí farmu, ochutnali tamní 
sýry, prohlédli jsme si výrobu skleněných 
perliček a korálků, vyjeli jsme si výletním 
vláčkem na Krásnou a nesmím zapome-
nout ani na výborné „vepřo, knedlo, zelo“ 
v nedaleké restauraci. Poslední zastávkou 
před odjezdem domů byla návštěva La-
pidária v blízkosti zámku Mnichovo Hra-
diště, kde jsou uloženy ostatky Albrechta 
z Valdštejna. Jako suvenýr jsme si z výletu 
přivezli kozí sýry a jiné výrobky z ovcí 
a koz a samozřejmě spoustu bižuterie 

a korálků. I přes nepřízeň počasí se výlet 
vydařil. 

Soroková Jindra

Počítač už není Počítač už není 
jejich nepřítelemjejich nepřítelem

Jednoho krásného dne se zrodila myš-
lenka, jestli by senioři v naší obci neměli 
zájem naučit se pracovat s počítačem. Pár 
odvážlivců se přihlásilo. Vše doprovázela 
dobrá nálada a chuť naučit se novým vě-
cem. Kurz tedy mohl začít.

Letmo jsme se seznámili s tím, jak po-
čítače pracují a ihned jsme začali s praxí. 
Krok za krokem jsme několik hodin věno-
vali práci s Wordem a již nyní se můžeme 
pochlubit odesláním prvním e-mailů. Od-
vahu a píli všech účastníků velice oceňuji, 
protože všichni jsou nesmírně šikovní. 
Práce s počítačem naše seniory velmi 
nadchla a už se těší, až nabyté znalosti 
předvedou svým blízkým. Všem účastní-
kům – Daně Marhoulové, Dáše Novákové, 
Jitce Chroustové, Anně Pidrmanové, Jarce 
Buriánkové a Václavu Hirschemu velice 
přeji, aby nabyté vědomosti nezapomněli, 
ale naopak je ještě prohlubovali. (js)

Ani nepřízeň počasí Ani nepřízeň počasí 
vycházku nezkazilavycházku nezkazila

Na nedávné vycházce do Řep jsme 
navštívili Čtyři světy pod jednou střechou: 
svět starých a nemocných lidí, řeholních 
sester, civilních zaměstnanců a svět od-
souzených žen. 

Dozvěděli jsme se, že Domov sv. Kar-
la Boromejského poskytuje přechodné 
sociální a zdravotní pobyty pro nemocné 
a staré lidi a celodenní pobyty v denním 
stacionáři. Zavítali jsme i do prostor  koste-
la Svaté Rodiny, který tvoří součást budovy 
Domova sv. Karla Boromejského a je zdo-
bený beuronskými malbami andělů. 

Neopomenuli jsme navštívit na neda-
lekém hřbitově hrob slavného lotra Babin-
ského a dozvěděli jsme se něco i o jeho 
pestrém životě. Počasí při nás moc nestálo, 
ale přesto se nám výlet vydařil. (js)

V sobotu 30. května proběhlo v pizzerii 
na pražském Střížkově v rámci finálového 
turnaje CYBERDINE CUP slavnostní vyhlá-
šení šipkařské soutěže týmů CZDA - Czech 
Darts Association, která byla v ČR nově 
ustavena v roce 2008. Tým Čakostřelců 
vedený kapitánkou Ljubou Strakovou si 
ve 3.lize ročníku 2008-2009 vedl velmi 
úspěšně a převzal z rukou prezidenta 
CZDA Petra Šmítka plaketu za l. místo. 
Šipkový klub Čakostřelci sehrál celkem 
20 utkání, z nichž ani jednou neodešel 
poražen a pouze dvakrát remizoval. Jeho 
ligovými soupeři byla družstva: Mišáci 
od Mišáka z Miškovic, DC Sport bar Všet-
aty,  DC Rychlé šípy Jenštejn, DC Zárybští 
červení draci a DC Zárybští tygři. Utkání 
se hrála čtyřkolově. Z dvaceti duelů získali 
Čakostřelci 38 bodů a impozantní skóre 

260:100. Vítězstvím ve 3. lize si Čakostřelci 
vybojovali účast v kvalifikaci na mistrovství 
světa v chorvatském Zadaru. 

V neděli 17. 5. se tým ve složení Ljuba 
Straková, Petr Rožek, Jolana Vágnerová, 
David Kočí a Petr Bartek (chyběl jen Jirka 
Bukovský) vydal do Humpolce na kvalifikač-
ní boje. Jejich soupeři tu byli vítěz skupiny B 
– Rozkoš Praha a moravský klub z Hulína. 
Výborně připravený turnaj přinesl drama-
tická klání. Podobné akce se Čakostřelci 
zúčastnili poprvé, a tak zaplatili nováčkov-
skou daň. V obou utkáních podlehli svým 
soupeřům shodně 7:11 a sen o účasti na MS 
v Chorvatsku se rozplynul. Přesto si čako-
vičtí šipkaři ostudu neudělali a dali najevo, 
že se s nimi musí do budoucna počítat. 
V ročníku 2009-2010 na ně čekají ve 2. lize 
daleko těžší soupeři. Držme jim palce!

Čakostřelci: zleva nahoře Jiří Bukovský, Jolana Vágnerová, Petr Bartek, dole Petr Rožek a kapitánka 
Ljuba Straková

Čakostřelci si vyházeli 2. liguČakostřelci si vyházeli 2. ligu


