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aneb zeptejte se na to, co vás zajímá, možná 
to bude zajímat i vaše spoluobčany. Dívejte 
se tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima 
a ptejte se … bude vám odpovězeno.

O T Á Z K Y  A  O D P O V Ě D I
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Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 4

Čakovické slavnosti netradičně Řidiči parkují, kde se dá

Nová budova tělocvičny vedle základní 
školy je již asi hotová. A co bude dál? 
Jaká bude cena pronájmu a budou si 
moci zasportovat „obyčejní lidé“ či to 
bude jen pro bohaté?

Ano, před nedávnem zmizel poslední 
plot a stavba definitivně opouští areál ča-
kovické základ-
ní školy. Snad 
po třiceti letech 
čekání se Ča-
kovice dočkají 
nové tělocvičny. 
A le !  Už  když 
jsme plánovali 
její stavbu, a věř-
te, nevěřte, bylo 
to před šesti lety, jsme nechtěli jen tě-
locvičnu, ale pokud možno špičkovou 
sportovní halu. Musím říci, že skutečnost 
předčila mé očekávání. Z venku budova 
nikterak nezaujme – celkem normální 
nový „barák“. Ale když se otevřely dveře 
na sportovní plochu, úplně jsem zatajila 
dech. Páni… Opravdová sportovní hala 
se vším všudy včetně divácké části. 
Centrální kurt v modré barvě, další plochy 
zelené, lajnování až oči přecházejí, bas-
ketbalové koše, házenkářské branky, tyče 
na volejbal, nohejbal, tenis, mantinely 
na futsal… Nebýt tam kruhy a žebřiny, 
nevěřila bych, že je to původně myšleno 
jako tělocvična. Ale co teď? Podařilo 
se nám postavit špičkovou sportovní halu 
s vybavením na výborné úrovni, vzdu-
chotechnikou. Nyní nastává fáze dvě. 
Kdo bude financovat provoz? Špičková 
sportovní hala má také špičkové náklady. 
Předběžný odhad je 2,5 mil. Kč ročně. 
Musíme si uvědomit, co chceme. Chce-
me, aby mohly školy využívat halu pro 
výuku tělocviku. Základní škola a obě dvě 
střední školy zřizované hlavním městem

Zastupitelé hýbali s rozpočtemZastupitelé hýbali s rozpočtem
Tohle přesunout, tady doplnit, tu ubrat 

a tohle správně zaúčtovat. Tak právě tyto 
úkony musí mít na paměti čakovičtí zastu-
pitelé při schvalování změn v rozpočtu. Při 
jeho tvorbě na sklonku loňského roku totiž 
ještě nebyly v platnosti některé zákonné 
předpisy a vyhlášky, které vstoupily v plat-
nost až v průběhu letošního roku a mají vliv 
na rozpočet městské části. Z pokladny praž-

ského magistrátu teprve nyní také dorazily 
některé účelové dotace. A tak se muselo 
v již schváleném rozpočtu škrtat, přesouvat, 
doplňovat – s trochou nadsázky i čarovat. 
Zkrátka všechny změny se musí do letošního 
rozpočtu promítnout a ten přitom musí zůstat 
vyrovnaný. Jednoduše řečeno – na straně 
příjmů i na straně výdajů musí figurovat stej-
né částky.

Pro rodiče s malými dětmi 
nechala radnice zrekonstruovat 
dům v Jizerské 24. Radní nyní 
odsouhlasili jeho propůjčení 
na dva roky neziskové organi-
zaci Mateřské centrum Cirkus. 
Tato organizace nebude muset 
platit žádný pronájem, k hrazení 
jí tedy zbudou jen náklady spo-
jené s užíváním prostoru jako je 
dodávka energií a služby. 

Děti budou mít k dispozici 
nejen hernu, ale také zahradu 
o rozloze 180 m2. V domku ne-
chybí ani malá kuchyňka, soci-
ální zařízení včetně sprchového 

koutu a herna s přebalovacím pultem a dalším nábytkem. MC Cirkus musí klub dovybavit 
už jen hračkami, obrázky a dalšími maličkostmi pro zútulnění tohoto místa. 

Objekt, který dříve sloužil jako zámečnická dílna a později jako ubytovna učitelů, byl 
zrekonstruován přibližně za půl milionu korun.                                                                (šv)

Rodiče s dětmi se mohou scházet v novém klubu Rodiče s dětmi se mohou scházet v novém klubu 

Více se dozvíte na straně 11Program najdete na straně 3
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi

Prahou budou využívat halu bezplatně. Ostatní sportuchtivá veřej-
nost už musí platit. Rada ve středu 30. dubna schválila zahajovací 
cenu pronájmu za jednu hodinu. Dostali jsme se na 900,- Kč. Zdá 
se to hodně? Možná, ale pokud se sejde volejbalové družstvo o 12 
lidech, kteří si budou chtít dvě hodiny zahrát, potom každý z nich 
zaplatí 150,- Kč. Je to hodně nebo málo? To jsou zhruba dvě krabičky 
kvalitních cigaret, případně cca 5 piv v restauraci Na poště, jedna 
láhev dobrého vína…

Nová sportovní hala bude mít svého správce a od června bude 
probíhat zkušební provoz. Celé prázdniny bude správce přijímat 
objednávky na nový školní rok a od 1. září již hala pojede ostrý 
režim dle pravidel schválených radou. 

A teď to nejdůležitější. Všechny čtenáře zvu na slavnostní otevře-
ní nové tělocvičny, které se bude konat 4. června 2008 odpoledne. 
Přestřižení pásky je plánováno na 15.00 hod., ale již půl hodiny 
předem bude hrát k poslechu příjemná hudba a něco malého k ob-
čerstvení se také najde. Ale hlavně součástí slavnosti je prohlídka 
celé sportovní haly. Přijďte určitě, nebudete litovat. 

Těším se na vás. 
Alena Samková, starostka

Na 40. - 42. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o dílo na údržbu zámeckého parku s Marií Žižkovou 

– zahradnické služby, IČ 11253690;
- o zřízení věcného břemene na pozemku parcel. č. 1454/5 k. ú. 

Čakovice se společností Telefónika O2 Czech Republik, a. s., pro 
stavbu „PH9, Schoellerova, BD, I.et., MTS, C-06060/3-2-015“;

- smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
– kabelové vedení 1 kV na pozemku 1451/1 v k. ú. Čakovice 
se společností PREdistribuce, a. s., stavba „Distribuční sou-
stava – kabelové vedení 1 kV“;

- návrh smlouvy o dílo na údržbu a pravidelný servis vzducho-
technických a klimatizačních zařízení v objektu nové tělocvičny 
se společností Vzduchotechnika Engineering ,s. r. o., Praha 10.

souhlasila
- s uložením optických kabelů na pozemcích parcel. č. 1016, 

1017, 1014 k. ú. Čakovice pro připojení objektu ÚMČ PČ 
na optickou síť společnosti T-Systems Czech Republik v rámci 
projektu MHMP „bezdrátová Praha“;

- se záměrem výpůjčky nebytového objektu Jizerská 24, Čakovi-
ce, neziskové organizaci Mateřské centrum Cirkus, Čakovice;

- s podáním žádosti o zařazení ÚMČ Praha – Čakovice do vy-
hlášky MV č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních 
úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené 
výstupy z informačního systému veřejné správy (Czech Point);

- s pokračováním jednání s BD Pokrok ve věci společné akce 
Bytové domy Čakovice II a Otavská 29.

se vyjadřovala k několika předloženým projektů na stavby
- „Přemístění kogenerační teplárny do areálu výtopny Třebora-

dice, I. etapa“;
- „Administrativní přístavba k objektu č. p. 822 k. ú. Čakovice 

investora Praha West Investment, k. s., (areál Globus)¨;
- „Cukerní – bytový dům“ společnosti VIAS Foundation, s. r. o., 

Karlovy Vary.
schválila 
- zaslání poptávky na zakázku „Oprava vlhkosti omítek v Gym-

náziu“ pěti stavebním firmám;
- vypsání poptávkového řízení na návrh a dodávku vybavení 

interiéru MŠ Čakovice III, dále schválila zadávací podmínky 
a určila pět firem, které budou k podání nabídky vyzvány;

- program 8. zasedání ZMČ.

8. zasedání ZMČ Praha – Čakovice se konalo 28. 4. 2008 
a projednalo následující body:
- změna rozpočtu roku 2008;
- změna schváleného rozpočtu v oddíle kultura na rok 2008 od-

měny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva;
- návrh na nový ÚP SÚ HMP v k. ú. Čakovice – vlaková zastávka 

v lokalitě „Havraňák“;
- návrh na nový ÚP SÚ HMP v k. ú. Třeboradice – lokalita U Teplárny;
- darování pozemku parc. č. 1162/2 v k. ú. Čakovice pro stavbu 

parkoviště;
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB se společností PRE-

distribuce, a. s.
Tyto a další body jednání jsou uvedeny v zápisech z jednání RMČ 
a ZMČ. Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy 
a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách 
www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

POZNÁMKA – JAK TO VIDÍM JÁ

Spokojení nespokojeníSpokojení nespokojení

Dvě na první pohled stejné, při podrobnějším prostudování však 
trochu odlišné žádosti došly na úřad městské části krátce před za-
sedáním zastupitelstva. Odvolávajíce se na pár právních dokumentů 
– počínaje ústavou a konče Chartou místní samosprávy v EU – ne-
jsou podepsaní občané spokojeni se svou informovaností ze strany 
samosprávy. V prvním dokumentu 37 lidí požaduje: „…žádáme 
a navrhujeme, aby Zastupitelstvo MČ usnesením zavázalo Úřad 
MČ informovat veřejnost o záměrech příp. majetkových změnách 
zákresy v informačních katastrálních mapkách. Veřejnost se o zá-
měrech investorů s údivem často dozvídá až poté, kdy už orgány 
samosprávy v neveřejných jednáních rozhodly. …současně žádáme 
o výjimku z jednacího řádu ZMČ, - tj. aby o vystoupení každého ob-
čana nebylo rozhodováno hlasováním.“ Pod druhou žádostí figurují 
tři desítky jmen. Text žádost se však mírně pozměněn: „…žádáme 
a navrhujeme, aby Zastupitelstvo MČ usnesením zavázalo Úřad 
MČ informovat veřejnost o záměrech příp. majetkových změnách, 
v katastru Třeboradic.“ Ale buďme shovívaví a nechme tento omyl 
(nebo možná záměr) stranou. 

Co mě však více zaráží, je osud těchto dokumentů. Iniciátoři 
této akce sice byli schopní sehnat okolo šesti desítek podpisů, sami 
ovšem zůstali v pozadí. Nikdo se oficiálně za iniciátora neoznačil, 
a tak nemá vedení radnice s kým jednat. Tajuplní iniciátoři se asi také 
seznámili s jednacím řádem zastupitelstva, ale zřejmě ne nikterak 
důkladně. Sice se na něj odvolávají, ale už si nepřečetli, že návrh 
na usnesení může předkládat pouze a jedině zastupitel. A tak obě 
tyto žádosti na zastupitelstvu takříkajíc vyšuměly. Ono se není ani 
čemu divit. Podepsaní občané žádají informace, ale že by v sále, 
kde se zasedání zastupitelstva koná, nebylo k hnutí, to se říci nedá. 
Kromě toho při projednávání žádostí nikdo z žadatelů nebyl příto-
men. Z toho mi logicky vyplývá, že když si někdo stěžuje, že není 
dostatečně informován, ale zároveň ho nezajímá, co se s jeho žádostí 
děje, tak buď neví, co podepsal, nebo je provokatér, anebo se z ne-
spokojeného občana stal přes noc spokojený. Myslíte si to také? 

Šárka Vlčková, redaktorka čakovického měsíčníku
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ČAKOVICKÉ SLAVNOSTIČAKOVICKÉ SLAVNOSTI
dne 4. červnadne 4. června

Tentokrát netradičně ve sportovním duchuTentokrát netradičně ve sportovním duchu

Dopolední program - zveme všechny maminky a tatínky s jejich ratolestmi na 

DĚTSKÝ DEN

KDY?   od 10.00 do 12.00 hodin
KAM?   do areálu SOŠ a SOU Ke Stadionu 623
NA CO SE MÁTE TĚŠIT? skákací hrady, živá zvířátka, zábavné hry, 

    občerstvení pro děti i rodiče

Odpolední program - zveme všechny občany i občánky na 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ TĚLOCVIČNY
za účasti primátora hl. m. Prahy pana MUDr. Pavla Béma,

 náměstkyně primátora paní Ing. Marie Kousalíkové a dalších hostů

KDY?   v 15.00 hodin
KAM?   k nové tělocvičně na náměstí J. Berana
CO?    po slavnostním přestřižení pásky bude následovat 

    prohlídka a ukázka sportovních činností 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

KDY?   od 16.00 do 20.00 hodin
KDE?   na sportovním hřišti Jizerská ulice
CO?    k tanci i poslechu zahraje country kapela Blankyt

    (do 18.00 hodin)
    občerstvení 
    hřiště pro sportovní vyžití

Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá interiér nové tělocvičny. 
  Foto Šárka Vlčková

Tělocvična nebude Tělocvična nebude 
jen pro školyjen pro školy

Nejen pro výuku tělesné výchovy zdejších 
škol, ale také pro sportovní aktivity veřejnosti 
bude v druhé polovině letošního roku sloužit 
nová tělocvična v Čakovicích. Od sedmi ráno 
do třetí hodiny odpolední mají prostory rezer-
vované školy – základní škola, SOU a SOŠ 
a gymnázium - ale od 15 hodin má volné 
pole působnosti každý sportuchtivý občan. 
Všichni bez rozdílu ovšem musí respektovat 
a dodržovat provozní řád, který mimo jiné 
ošetřuje, za jakých podmínek a kde si lze 
prostor tělocvičny pronajmout, jaká obuv je 
bezpodmínečně nutná pro umožnění vstupu 
na čakovickou palubovku a další podrob-
nosti. Rada městské části už provozní řád 
schválila a ujednotila se na hodnotě zavá-
děcího poplatku za užívání tělocvičny, který 
činí 900 korun za hodinu.

Sousední hřiště i tělocvična budou mít 
společné správce. V současnosti se uvažu-
je, že na provoz tělocvičny budou stačit tři 
pověřené osoby. Protože bude tělocvična 
přístupná ve velkém časovém rozmezí, je 
chod tělocvičny připraven na dvousměnný 
provoz. Pokud by byl zájem veřejnosti velký, 
nevylučuje radnice ani zavedení třísměnného 
provozu. A možná, že to nebude dlouho trvat. 
Už nyní se totiž na úřadě evidují první zájemci 
o pronájem těchto prostor, a to ještě nebyla 
tělocvična ani otevřena.                         (šv)

Možnost koupě bytů Možnost koupě bytů 
nechává lidi chladnýminechává lidi chladnými

Prodat či neprodat? Čakovičtí zastupitelé 
už nějakou dobu vedou debatu o případném 
prodeji části bytového fondu spravovaného 
městskou částí, a to stávajícím nájemní-
kům. Aby nezůstalo jen u diskuze, rozhodli 
se zjistit názory samotných nájemníků. 
Úředníci sestavili anketu, která by měla 
pomoci zastupitelům v rozhodování. „Tuto 
anketu nedostanou všichni, ale jen nájemníci 
ve zhruba polovině našeho bytového fondu,“ 
upřesnila starostka Alena Samková. Důvod  
je jednoduchý. Městská část se nebude 
zbavovat bytů v domě s pečovatelskou služ-
bou, bytů, které byly zrekonstruovány v po-
sledních osmi letech, malometrážních bytů 
a bytů, na jejichž výstavbu byla použita státní 
dotace. Cena, za kterou by se bytové jed-
notky v případě zájmu nájemníků prodávaly, 
se pohybuje v rozmezí 20 až 25 tisíc korun 
za metr čtvereční. Jde o poměrně výhodnou 
nabídku, neboť ceny bytů na volném trhu 
přesahují běžně třicetitisícovou hranici. 

Odpovědi na anketu by měli nájemníci 
doručit na úřad do konce května. První odpo-
vědi, které mají úředníci k dispozici, jsou však 
vesměs negativní.                                   (šv)
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S pozměňovacím návrhem před za-
stupitele na jejich posledním zasedání 
na sklonku dubna předstoupila paní radní 
Danuška Bossanyiová. Nezasvěcený člověk 
možná ani nestihl postřehnout řadu změn, 
kterou radní ostatním předkládala. Nicméně 
přítomní zastupitelé zvyklí na strohý úřední 
jazyk předloženým návrhům porozuměli 
a v závěru tyto změny i schválili. 

A jaké kolonky letošního čakovického 
rozpočtu doznaly změn? První úprava 
se dotkla položky v oblasti školství, kon-
krétně pak příspěvku na mzdy zaměstnanců 
zdejších mateřských škol. Výše této dotace, 
která plyne ze státního rozpočtu, je přímo 
závislá na počtech dětí zapsaných k 1. září 
2007. Bohužel tato dotace nezohledňuje 
ani kapacitu školek ani předpokládanou 
obsazenost v průběhu školního roku. Čako-

vický rozpočet však s tímto kalkuloval. A tak 
nyní museli zastupitelé přesunout v rámci 
rozpočtu chybějící částku ve výši 254 tisíc 
korun z jiné kapitoly do kapitoly školství. 
Aby byl zachován vyrovnaný rozpočet, 
bude tato částka dorovnána v průběhu roku, 
kdy na účet městské části přijdou vrácené 
daně z příjmů právnických osob za loňský 
rok. Peníze z těchto vrácených daní rovněž 
„zalepí díru“ v další položce rozpočtu, kdy 
bylo 128 400 korun přesunuto na zaplacení 
odměn zastupitelů městské části a na od-
vod zdravotního a sociálního pojištění. Tyto 
platby vychází z dikce zákona a z nařízení 
vlády. Bohužel vešly v platnost až v lednu 
a v únoru, a tak s touto částkou původ-
ní návrh rozpočtu nemohl počítat. Další 
změna se týká navýšení rozpočtu o dotaci 
pro čakovickou a třeboradickou knihovnu. 
Do těchto dvou knihoven plyne z pražského 
rozpočtu celkem 14 900 Kč. A protože každý 

dar, třebaže ve formě dotace, je milý, potěší 
knihovny na oplátku své čtenáře – za uve-
denou částku totiž nakoupí nové knihy, aby 
rozšířily svou nabídku dalšími tituly. 

Úpravy rozpočtu na letošní rok se týkal 
ještě jeden bod dubnového zasedání zastu-
pitelstva. Tentokrát šlo takříkajíc o kosme-
tickou úpravu a napravení vlastního omylu. 
Na přetřesu byl příspěvek pro TJ Avia Ča-
kovice, které byl v původním znění rozpočtu 
chybně přiřknut příspěvek „pouhých“ 40 
tisíc místo oprávněných 88 tisíc korun. Aby 
městská část svůj omyl napravila, vzdala 
se chybějících 48 tisíc korun z rezervy ur-
čené na vlastní akce. 

Pokud chce někdo letošní rozpočet pro-
studovat podrobně a ověřit si výše popsané 
změny, může. Jsou k mání na internetových 
stránkách www.cakovice.cz nebo může 
o předložení požádat přímo úředníky čako-
vické radnice.                                        (šv)

Zastupitelé hýbali s letošním rozpočtemZastupitelé hýbali s letošním rozpočtem
Dokončení ze strany 1

Městské části přibyla další zeleň. V Cirkově ulici byl podél silnice vysazen nový živý plot. „Byla bych 
ráda, kdyby jednou takhle vypadaly celé Čakovice,“ řekla k tomu starostka Alena Samková.

Foto Šárka Vlčková

O vedení Čtyřlístku O vedení Čtyřlístku 
nebyl velký zájemnebyl velký zájem

Již brzy budeme znát jméno ředitelky 
nové mateřské školy Čakovice III. Výběrová 
komise složená z několika členů včetně 
zástupce ministerstva školství měla k dispo-
zici bohužel jen dvě přihlášky. „Jde o jednu 
z nejnáročnějších funkcí ve školství. Taková 
ředitelka mateřské školky musí být nejen 
kvalitní pedagogickou pracovnicí, ale záro-
veň i dobrou manažerkou. A najít takovou 
osobu je velmi obtížné,“ podotkla starostka 
Alena Samková.

Rozhovor s ředitelkou nové čakovické 
mateřinky si budete moci přečíst v některém 
z dalších vydání.                                     (šv)

Betonárka má prozatím zelenou, nic ale není definitivníBetonárka má prozatím zelenou, nic ale není definitivní
Nová betonárka by mohla vyrůst na území městské části, kon-

krétně v katastru Třeboradic, v lokalitě u teplárny. Postavit betonárku 
chce nynější vlastník pozemku, společnost Lasselsberger, a. s., 
největší výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR. Se svým 
podnikatelským záměrem seznámil zastupitele zástupce této firmy 
ing. Šílený. V úvodu řekl, že firma vlastní pozemek o velikosti téměř 
15 tis. m2, ovšem výrobna betonu zabere jen část pozemku. Zbytek 
by měl být zalesněn.   

Ačkoli tento záměr nemá jednoznačně kladnou odezvu jak 
u některých obyvatel Třeboradic, tak u některých zastupitelů, zdají 
se zatím plány firmy Lasselsberger pro městskou část celkem 
výhodné. Pokud firma betonárku na daném pozemku postaví, už 
nikde zde nebude moci být žádný provoz pro nakládání s odpadem, 
jak to před třemi lety plánovala jiná společnost. Na dvou třetinách 
pozemku bude zeleň, na zbylé třetině moderní výrobní podnik. A ko-
nečně další přínos pro městskou část - za souhlas nabízí společnost 

Lasselsberger městské části k odkoupení pozemky o rozloze 23,5 
tisíce m2, z toho cca 15 tisíc m2 vedle zámeckého a cukrovarského 
rybníku. Zde by pak mohla být nová oddychová nebo sportovní 
zóna pro čakovické občany. 

„Naším cílem a zájmem je se s městskou částí dohodnout, i když 
bychom vlastně mohli betonárnu postavit i bez toho souhlasu, 
protože jde o náš vlastní pozemek. Touto cestou ale jít nechceme,“ 
zdůraznil ing. Šílený. Podle něj by šlo o zcela automatizovaný pro-
voz s roční výrobní kapacitou 25 tisíc m3 betonových směsí. Ani 
stávající dopravu by provoz betonárky neměl nijak zvlášť zatížit. 
Počítá se totiž s frekvencí šesti aut za hodinu během desetihodinové 
pracovní směny.

„Každopádně musí stavba splnit přísné ekologické limity, a tak 
doba, kdy možná bude vyroben první kubík betonu, je ještě hodně 
daleko,“ poznamenala k tomuto tématu čakovická starostka Alena 
Samková.                                                                                   (šv)
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Děti se přidaly k oslavám svátku planety ZeměDěti se přidaly k oslavám svátku planety Země
Dne 22. dubna slavila Země svůj svátek. 

Na naší škole jsme se rozhodli tento svátek 
oslavit spolu s ní. A opravdu důkladně. 
Uspořádali jsme školní Ekopouť! Učitelé 
spolu s žáky devátých ročníků připravili 
25 stanovišť s různými zábavnými úkoly 
spojenými s ekologií – např. dotazníky Kam 
s odpadky, Lesní stezku, štafetový běh Kam 
Tam a další. 

Žáci, kteří ten den přišli do školy, byli 
ráno rozděleni do 25 skupin – od prvňáků 
po osmáky. Ti nejstarší se celý den vzor-
ně starali o ty nejmladší – a za to jim patří 
velký dík. Každá skupina obešla během 
dopoledne všechna stanoviště, každý žák 
musel plnit alespoň jeden úkol. Za splněné 
úkoly dostávala skupina body. Celá soutěž 
dopadla takto:

1. místo (224 bodů) 2. místo (222 bodů) 3. místo (220 bodů)

  

Skupinka č. 16 Skupinka č. 25 Skupinka č. 2

  

Michal Spousta Aneta Opfolterová Jakub Štefan

Dominik Vrba Vanda Spoustová Michal Nepraš 

Dominik Gorin Miroslav Mansfeld Renata Němcová

Jan Řezáč Dominik Holman Pavlína Lomozová

Miroslav Budin Jakub Šimek Ondřej Krytek

David Lucius Matěj Vild Barbora Mothejzíková

Lucie Kačerovská Věra Patková Eliška Duchková

Nikola Kostelecká Tereza Štočková Michaela Kučerová

Lucie Stočesová Karolína Lešková Petra Venclová

Natálie Holmanová Dominika Rutová Marek Polívka

Lukáš Vincenec Lucie Panská David Boháček

Michaela Červenková Veronika Hertíková Andrea Matoušková

Kateřina Domínková Tomáš Roučka Klára Svobodová

Alena Buksová Roman Heřman Vendula Svobodová

Barbora Šťastná Jiří Dubský Veronika Bartošová

Výherci obdrželi pěkné ceny, které sponzoroval KRAPŠ. Také děkujeme. A co říkáte, 
zkusíme to za rok znovu?

text a foto Mgr. Petra Boháčková
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ČAKOVICKÉ ZRCADLO Za ukončení stavby Za ukončení stavby 
si mohou lidi samisi mohou lidi sami

Majitelé pozemků okolo rozestavěného 
chodníku, který se buduje v oblasti Polabské 
ulice a ulice Na Můstku v Miškovicích, se pa-
trně postarali o to, že stavba bude možná 
ukončena. „Kladou si nesplnitelné podmínky 
a nám staví do cesty nepřekonatelné překáž-
ky. Dílo tedy možná nebude ani dokončeno,“ 
komentovala výsledek místního šetření v Miš-
kovicích starostka Alena Samková. 

Ne vždy se tedy plány radnice setkají  
s porozuměním občanů a zvítězí ziskuchti-
vost nad konstruktivním hledáním řešení. Pe-
níze, které byly na stavbu vyčleněny a nebyly 
proinvestovány, budou v případě zakončení 
stavby převedeny na jiné akce, o které bude 
veřejnost stát.                                         (šv)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím pozemek pro stavbu RD v Čako-
vicích a okolí, možno i starší dům. Po do-
hodě možná výměna za byt v bytovce 
v Čakovicích. Bez rk. Tel. 737 478 882.

Vyměním obecní byt 2+1 v Čakovicích, 
Doubravská ul., 60 m2 za větší - 3+1, 4+1 
tamtéž. Kontakt: e-mail: lahire@email.cz, 
tel. 604 486 936.

V rubrice ČAKOVICKÉ ZRCADLO vám budeme ukazovat nešvary, kterých se na území městské 
části najde stále dost a dost. Pokud sami nějakou nekalost objevíte, můžete nám také poslat 
fotografii. Zde je vidět, jak se vandalové vyřádili na informační desce umístěné v Miškovicích.

Foto Martina Fialová
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Již pátým rokem hledala porota mezi 
studentkami čakovické Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště novou 
královnu krásy. A že vždy 
nešlo jen o krásu fyzic-
kou, ale také o nápadi-
tost, odvahu a výřečnost, 
potvrdilo všech deset 
adeptek, které se letos 
o tento titul utkaly. 

Právě nápadi tost 
a invence byla pravdě-
podobně klíčem k úspě-
chu letošní miss, kterou 
se stala šestnáctiletá Ive-
ta Feuraizlová, studentka 
1. ročníku oboru Chova-
tel cizokrajných zvířat. 
Letošní Miss nadchla 
diváky i porotu svou vol-
nou disciplínou, při které 
předvedla vystoupení se svým psem – dog 
dancing. Zároveň tak byla zvolena i Miss 
talent. První vicemiss se stala šestnáctiletá 
Markéta Soukupová, studentka 1. ročníku 
oboru Kuchař – číšník, která zaujala moder-
ním tancem i romantickým plážovým mode-
lem. Třetí příčku obsadila devatenáctiletá 
Jitka Marinová, studentka 3. ročníku oboru 

Kuchař – číšník. Ta ve své volné disciplíně 
předvedla půvabný tanec „Mouling Rouge“ 
a za plážový model „Dětský sen“ jí porota 

přisoudila také titul Plážová miss. Porota 
zároveň dekorovala i další vítězku – Miss 
model – osmnáctiletou Alenu Peštovou, 
studentku 1. ročníku oboru Podnikání, kte-
rá zároveň získala ocenění Miss sympatie. 
Tento titul jí přisoudili návštěvníci webových 
stránek této školy. Speciální cenu poroty 
získaly Veronika Říšská a Lucie Borzíková. 

Volbu jubilejní miss moderoval již potřetí 
zkušený speaker Jan Vala. „Baví mě dělat 
věci, které mají smysl. Tato školní akce je 

pěkná a upřímná. Mám to tu 
rád,“ odpověděl moderátor 
na otázku, proč se na tuto 
akci evidentně rád vrací. Do-
plnil, že atmosféra v sále byla 
srovnatelná s atmosférou, 
která vládne i při finálovém 
klání volby Miss ČR. Mode-
rátorské zkušenosti z takové 
soutěže totiž Vala získal právě 
tam. „Z mého pohledu bylo 
pozoruhodné zejména vy-
stoupení Aleny Peštové, která 
se nebála experimentovat 
a při promenádě ve spole-
čenských šatech si oblékla asi 
vlastnoručně vyrobené šaty 
z papíru. Myslím si, že tento 

originální model by klidně mohl být ozdobou 
i velkého finále Miss ČR,“ dodal Vala. V poro-
tě zasedly také další celebrity, které zároveň 
zpestřily program svým vystoupením. Byly to 
především zpěvačky Magda Malá a Hanka 
Křížková a pěvecké duo Kamélie. 

Organizaci celé akce si vzal na svá bedra 
Mgr. Antonín Anders.                             (šv)

RemiRemi
language schoollanguage school

KURZY ANGLICKÉHO 

JAZYKA

2008/2009

Budova Gymnázia Čakovice  
nám. 25. března 100, Praha 9

Zápis a rozřazovací testy 
8. a 9. září v 17 - 20 hodin

Zahájení výuky v týdnu 
od 15. září 2 x 2 hodiny 

týdně

Výuka vedena 
kvalifikovanými 

a zkušenými lektory 
s VŠ vzděláním.

Možnost přípravy 
na mezinárodní zkoušky

 PET, FCE, CAE.

Další informace: 
tel. 737633206

remils@seznam.cz
www.remils.ic.cz

Budoucí chovatelka cizokrajných zvířat zaujala všechnyBudoucí chovatelka cizokrajných zvířat zaujala všechny

Zleva Alena Peštová, Markéta Soukupová, Iveta Feuraizlová a Jitka Marinová
Foto Šárka Vlčková

Družstevníci si zaplatí stavbu svého parkovištěDružstevníci si zaplatí stavbu svého parkoviště
Celkem sedmadvacet nových parkovacích míst se pro své členy rozhodlo vybudovat na vlastní 

náklady bytové družstvo v Úslavské ulici. Předseda družstva proto požádal radnici o darování po-
zemku, na kterém by mělo nové parkoviště stát. 

Jde v pořadí už o druhou takovou iniciativu občanů, respektive bytových družstev, v této ulici. Již 
v minulosti sousední bytové družstvo požádalo o totéž a radní, kteří se žádostí zabývali, už tehdy pro-
hlásili, že pokud jiné bytové družstvo projeví takový zájem o zřízení parkoviště, doporučí zastupitelstvu 
žádosti vyhovět. A tak se také stalo. Většina čakovických zastupitelů se po krátké diskuzi nakonec 
s názorem rady ztotožnila.                                                                                                               (šv) 

Prahu bude jednou obepínat zelený pásPrahu bude jednou obepínat zelený pás
Na základě  Programového prohlášení Rady 

hl. m. Prahy 2006–2010 PRAHA – MĚSTO PRO 
ŽIVOT, kde je jedním z cílů založení „Zeleného 
pásu kolem Prahy“, zřizuje Rada hl. m. Prahy 
komisi, jejímž úkolem bude koordinace napl-
ňování tohoto úkolu. Smyslem projektu „Zelený 
pás“ je především zvýšení hodnoty příměstské 
krajiny s ohledem na její vlastnosti estetické, 
přírodní, kulturní a rekreační. Předsedou komise 
byl jmenován radní pro územní rozvoj Martin 
Langmajer.   

„Jedná se o rozsáhlý dlouhodobý projekt, 
jehož primárním cílem je vytvoření ucelených 
ploch zeleně přírodního charakteru při vnitřním 
okraji hranice Prahy. Má tvořit  protiváhu stáva-
jícímu, silně urbanizovanému prostoru centra 
města a nové výstavbě v okrajových částech 
města,“ řekl radní Langmajer. Na původních, 

zemědělsky využívaných pozemcích jsou v rámci 
projektu realizovány jak výsadby lesních porostů, 
tak i luční porosty, mokřady a vodní plochy, sou-
částí větších řešených území je i vybavení těchto 
území jednoduchým mobiliářem (lavičky, koše) 
a vybudování cest. 

„Dosud bylo realizováno cca 420 tisíc m2 no-
vých ploch zeleně, především na území Dolních 
Počernic, Kbel, Satalic, Kolovrat a Šeberova. 
V rámci změn územního plánu byla podána řada 
návrhů, především na změnu orné půdy na zeleň. 
V tomto případě jde o zhruba 4,5 milionu m2 např. 
v katastrálním území Březiněves, Třeboradice, 
Běchovice, Suchdol, atd. Po schválení změn 
územního plánu se ihned přistoupí k přípravě 
realizace nových ploch zeleně. Cílem této etapy je 
zvýšit plochy zeleně v Praze o 10 %,“ uvedl radní 
Langmajer.                          Veronika Urbanová 
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Mateřské centrum Cirkus připravujeMateřské centrum Cirkus připravuje
Milé děti a rodiče, v červnu jsme pro vás v Mateřském centru Cirkus připravili:
  4. června  účast na dětském dopoledni při Čakovických slavnostech 
11. června  v 9.30 hod., divadélko pro nejmenší
  Táta, máma, já aneb O Palečkovi v podání divadla Bořivoj
18. června  vyrábíme barevného papouška
25. června  rozloučení před prázdninami.

V sobotu 14. června vás zveme na společný výlet na Pražský Semmering. Pojedeme 
vlakem ze Smíchovského nádraží po železniční trati, která tvoří dvojité přemostění nádherné 
krajiny Prokopského údolí. Projdeme se krásnou přírodou a pro děti budou připraveny veselé 
hry. Podrobnější informace můžete získat na naší webové adrese http://klubmaminek.unas.cz, 
na plakátech a na telefonních číslech 737 444 367 nebo 606 218 743.

za MC Cirkus Kateřina Arnotová

Malí „cirkusáci“ řádili celé odpoledne na kolechMalí „cirkusáci“ řádili celé odpoledne na kolech
Ve čtvrtek 24. dubna jsme oslavili čtyřleté 

výročí založení Mateřského centra Cirkus. 
Oslava probíhala již tradičně na sportovním 
hřišti vedle školy v Čakovicích, kde se zá-
vodilo na kolech, tříkolkách, koloběžkách 
a odrážedlech. Slunečné počasí přilákalo 
přes padesát malých závodníků, kteří podali 
nadprůměrné sportovní výkony a zasloužili 

si tím místo na stupních vítězů, medaile, 
diplomy a drobné ceny. 

Během závodů se mohli rodiče seznámit 
s činností mateřského centra, ochutnat vý-
robky našich šikovných maminek, nakoupit 
drobné věci vyrobené v mateřském centru, 
seznámit se a popovídat si s ostatními 
rodiči. Soutěžní odpoledne se díky všem 

zúčastněným a skvělému počasí opravdu 
vydařilo a my bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat všem maminkám, tatínkům, ba-
bičkám, dědečkům, tetám a strýcům za za-
jištění občerstvení a za velkou pomoc při 
organizaci této akce. Více fotografií z akce 
najdete na www.klubmaminek.unas.cz/. 

za MC Jana Mádrová

ZUŠ Marie Podvalové vás srdečně zve
• 28. května od 14 do 18 hodin 
 na den otevřených dveří;
• 3. června ve 13.00 hodin 
 na výstavu výtvarných prací v parku;
• 3. června v 17.00 hodin 
 na promenádní koncert v parku u jezírka;
• 18. června v 18.00 hodin 
 na vzpomínkový koncert na houslistu 
 a pedagoga PhDr. M. Müllera v zámku,
 sále ZUŠ.

Dveře lidušky Dveře lidušky 
se otevřou všemse otevřou všem

Viewegh měl u zdejší čtenářské obce velký úspěchViewegh měl u zdejší čtenářské obce velký úspěch
Zcela netradiční dílo v tvorbě spisovatele Michala Viewegha 

představil koncem dubna sám autor v čakovické knihovně při 
autorském čtení. Šlo o knihu Krátké pohádky pro unavené rodiče. 
Na tuto akci přišlo do knihovny na osm desítek obdivovatelů tohoto 
populárního českého autora, většinou žen. Čtení trvalo asi půl hodi-
ny, pak následovaly dotazy pro autora. „Dotazy se týkaly převážně 
připravovaných románů, filmových podob starších románů a byla 
snaha i o politické otázky, ale ty byly hned v úvodu ukončeny k velké 
radosti ostatních čtenářů. Následovala autogramiáda donesených 
i na místě koupených knih, kterých bylo bohužel nedostatek, pro-
tože jsme nevěděly s paní Křížkovou, kolik jich máme objednat. 
Myslím, že se čtení líbilo, a i z počtu přítomných bylo zřejmé, že je 
pan Viewegh zaujal,“ popsala tuto vydařenou akci Lucie Límová 
z čakovické knihovny.

V díle Krátké pohádky pro unavené rodiče se vypráví o čtyřleté 
Sáře a její dvouleté sestřičce Báře, neméně však o jejich mamince 
a tatínkovi. Oproti rozsáhlým klasickým pohádkám mají například 

tu výhodu, že každý z příběhů lze přečíst dětem do deseti minut. 
Kromě toho se v nich ukrývají peprnější doušky, jež ocení zejména 
unavení rodiče. Těžko tedy rozhodnout, zda je knížka určena pře-
devším dětem, 
nebo dospělým. 

U těchto po-
hádek-nepohá-
dek si však určitě 
přijdou na své 
j edn i  i  d ruz í , 
protože je autor 
napsal tak, aby 
se nikdo nenudil. 
Knihu graficky 
upravila a ilus-
trovala Radka 
Folprechtová.
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Sbor dobrovolných hasičů Miškovice 
od začátku roku vyjížděl pouze při orkánu 
Emma dne 1. března, a to v několika přípa-
dech. Hned ráno po odeznění vichřice jsme 
byli povoláni na likvidaci spadlé střechy 

a evakuaci osob z panelového domu v ulici 
Malkovského v Letňanech. Po ukončení 
evakuace a následném zabezpečení ohro-
ženého prostoru jsme se přesunuli do Miš-
kovic na likvidaci zaklíněné větve topolu 
u místního rybníka, protože zde bylo reálné 
ohrožení obyvatel. Během dopoledne jsme 
ještě dvakrát vyjíždeli do Čakovic na likvida-
ci následků orkánu. V odpoledních hodinách 
nám byla zrušena pohotovost a členové 
jednotky připravili techniku na další případný 
výjezd. 

Další akcí našeho sboru v letošním roce 
byl tradiční hasičský ples. Sešlo se velké 
množství lidí, kteří se dobře bavili, a pořada-
telská služba se starala, aby vše probíhalo 
k naprosté spokojenosti. Kapela Plzeňský 
expres se postarala o to, že byl taneční parket 
stále plný a hostům se ani v pozdních hodi-
nách nechtělo domů. Tombola na tomto plese 
byla bohatá, a tak mohl každý něco vyhrát. 
Touto cestou by chtěl náš sbor poděkovat 
všem sponzorům tomboly zejména firmám 

Vin Agro Vinoř; Made Praha; Pramos, domácí 
potřeby; pekárna Krejča, Vesecký; Porsche 
Prosek; řeznictví Slezák Čakovice a Rothleh-

ner, prac. plošiny. 
Tímto vás můžeme 
pozvat na další ples, 
který se bude konat 
28. 3. 2009.

Dne 19. března 
se náš sbor zúčast-
nil v rámci odborné 
přípravy jednotek tře-
tího ročníku soutěže 

hasičské všestrannosti Severní vítr o putovní 
pohár starosty Letňan. Jedná se o soutěž, 
kde jsou disciplíny imitující situace, se kte-

rými se členové jednotek hasičů mohou 
setkat při reálném zásahu. Byla to například 
záchrana osob v hořícím objektu s nasaze-
ním dýchací techniky a následná zdravotní 
pomoc, řezání s motorovou pilou, nasazení 
a využití variabilního vyprošťovacího nářadí 
při záchraně osob, jízda zručnosti, běh 
do čtrnáctého patra v dýchací technice atd. 
Členové našeho sboru v této náročné soutě-
ži, kdy jsme si v některých disciplínách sáhli 
na dno svých sil, dobře obstáli a obhájili 
loňské třetí místo. Na závěr bylo připraveno 
pohoštění, při kterém jsme diskutovali o pro-
běhlé soutěži. Je škoda, že nám  tentokrát 
počasí nepřálo a skoro celý den pršelo.

Příště vás budeme informovat, jak probí-
halo pálení čarodějnic a o dětském dnu.

Ludvík Hrdina, velitel SDH Miškovice

Miškovičtí hasiči mají stále dobrou kondiciMiškovičtí hasiči mají stále dobrou kondici
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BEZPEČNOSTNÍ  
KOMISE

Tel.: 283 932 544
bezpecnostni.komise@cakovice.cz
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Ještě done-
dávna byla paní 
Marie Obermaje-
rová nejstarší ob-
čankou čakovic-
ké městské čás-
ti. Oslavy svých 
stých narozenin, 
které by oslavi-
la 14. července, 
se však už nedo-
čkala. Zemřela po delší nemoci o čtyři 
měsíce dříve, než mohla sfouknout svíčky 
na narozeninovém dortu. 

Paní Obermajerová pocházela z okolí 
Mníšku pod Brdy. Byla prý velmi činorodé 
děvče. Ráda zpívala, hrála ochotnické di-
vadlo, angažovala se v Sokole. Její záliby 
vzaly za své, když se vdala. Koncem třicá-
tých let minulého století následovala svého 
manžela a přestěhovali se do Čakovic, kde 
její manžel našel práci. Paní Marie se starala 
o domácnost a netrvalo dlouho a k jejím 
povinnostem přibyla i péče o syny. Nejprve 
o Miroslava, později o Rostislava. I když 
nikdy nechodila do zaměstnání, nezalekla 
se žádné práce v domácnosti ani kolem 
domu. „Byla hodně pracovitá, dělala i muž-

skou práci,“ říká její syn Rostislav. „To je 
pravda,“ přitakává mu jeho bratr Miroslav. 
„Pamatuju si jí , jak sekala trávu nebo i sklá-
dala uhlí,“ upřesňuje. „Chlapi po ní vůbec 

nejsou. Když můžou, raději utečou na ryby,“ 
neodpustila si malé popíchnutí manželka 

Rostislava Jana. Všichni tři jmenovaní nyní 
žijí v malém domku v Jizerské ulici už sami. 

Otec Miroslava a Rostislava už zemřel dáv-
no, skoro před čtyřiceti lety. A i když soužití 
obou generací pod jednou střechou neby-
lo vždy úplně ideální, dnes na paní Marii 
vzpomínají rádi. Z vyprávění o paní Marii 
jsem se dozvěděla i další maličkosti z jejího 
života – ráda prý pekla, hodně zavařovala 
ovoce, měla ráda společnost, byla šikovná 
švadlena a mnoho dalšího. 

Kromě jejích synů a snachy na ní ráda 
vzpomíná i její vnučka Jana a pravnuci Milo-
slav a Daniel.                                        (šv)

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

Květinové dary ke všem příležitostem: 
svatby, narozeniny, velikonoční a vánoční vazba, 

smuteční vazba.

Provozuje ELPIS, s. r. o.

VÁZÁNÍ KVĚTIN – ČAKOVICE

Úctyhodné stovky už se paní Marie bohužel nedožilaÚctyhodné stovky už se paní Marie bohužel nedožila

Marie Obermajerová se svým manželem a dvěma 
syny.

Synové Miroslav a Rostislav s manželkou Janou 
nyní. 

Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,
telefon 283 932 544,

Út – Čt 9:00 – 11:00      13:00 – 14:00

Brousíme: nože, nůžky, břity, vrtáky, frézy, řetězy
motorových pil, kotoučové pily, motorové hlavy,

kotouče, brzdové bubny, materiál dle požadavků.
Obrábíme, frézujeme, dělíme, svařujeme.

Provozuje ELPIS, s. r. o.

B R U S Í R N A  –  Č A KOV I C E
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KOUPÍME 
POZEMKY

v Praze a okolí 

PRO VÝSTAVBU 
BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ

WWW.INVE.CZ | INFO@INVE.CZ 

222 512 805, 731 973 289

JAKO INVESTOR KOUPÍME
– pozemky, činžovní domy, komerční budovy

OCENÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
Zprostředkujeme prodej nebo přímo vykoupíme 

Vaši nemovitost; platba do 48 hodin

HROZÍ VÁM EXEKUCE?
Pomůžeme výkupem nemovitosti, dobrovolnou dražbou 

– společně najdeme řešení!

KADLEC, realitní kancelář, s.r.o.
Myslíkova 23, 110 00 Praha 1-Nové Město, fax: 224 931 618, e-mail: email: praha@kadlec-rk.cz

224 931 617, 603 211 050

www.kadlec-rk.cz

Kadlec_inz 210x148_01.indd 1 6.2.2008 15:26:14

Bezpečnostní komisi Bezpečnostní komisi 
trápí parkovánítrápí parkování

Na posledním zasedání bezpečnostní 
komise hovořili její členové především 
o neutěšené situaci s parkováním na někte-
rých exponovaných místech a v obytných 
zónách. Jak podotkl předseda této komise 
Jaroslav Mangl, chování některých řidičů je 
přinejmenším zarážející. „Nejhorší situace 
je nyní u pošty. Je tu sice značka zákaz 
zastavení, ale hodně řidičů ji vůbec nere-
spektuje. Najdou se i tací, kteří aby neporušili 
tento zákaz, tak zaparkují klidně na chodníku 
a předpokládají asi, že je vše v pořádku. Ale 
není. Stáním na chodníku se dopouštějí zase 
jiného přestupku,“ řekl. Takovému neukáz-
něnému řidiči hrozí na místě bloková pokuta 
do 2 tisíc korun. Důvodem, proč se v těchto 
místech nesmí parkovat, jsou autobusy. Je 
nutné si uvědomit, že autobus potřebuje při 
najíždění do zatáčky mnohem více místa než 
osobní vozidlo. S podobným problémem 
neukázněných řidičů, kteří parkují tam, kde 
nemají, se strážníci městské policie setkávají 
také v obytných zónách. Tam se smí par-
kovat jen na vyhrazených místech. Jedním 
ze způsobů, jak napravit neukázněné řidiče, 
je využití kamerového systému. Jestli se ho 
však dočkáme i v Čakovicích, záleží na po-
stoji zdejší samosprávy a na finančních mož-
nostech rozpočtu.                                (šv) 

Představit seniorům službu, která by jim mohla být prospěšná, přišli do čakovického Klubu seniorů 
zástupci občanského sdružení Život 90. Představili jim projekt tísňové péče Areíon. Jde o dispečink 
tísňové péče, který funguje po celých 24 hodin a přijímá zprávy z bytu klientů pomocí jednoduchého 
systému napojeného na telefon. A tak když se některému z klientů udělá nevolno, upadne nebo se třeba 
i jen bojí například zlodějů, stačí zmáčknout příslušné tlačítko, a spojit se tak s dispečinkem. Personál 
dispečinku pak už zajistí vše potřebné. Tato přednáška se u čakovických seniorů setkala s poměrně 
velkým zájmem. Vždyť i když není tato služba zadarmo, je důležitý onen pocit jistoty, že vám v případě 
potřeby přijede někdo pomoci.

Foto  Jindra Soroková
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Tématická a přednášková odpoledne Tématická a přednášková odpoledne 
v Klubu seniorů na měsíc červen v Klubu seniorů na měsíc červen 
  3. června  Vlastivědná vycházka s Evou Sokolovou
   „Královskou oborou za trojským koněm
   s návštěvou obnoveného Maroldova panorama“
11. června   14.00 hod.  RNDr. Pavel Mrázek „Antická města turecké Riviéry“
   (dataprojekce o proslulých divadlech a městech)

KKrálovskou oborou rálovskou oborou 
za trojskýza trojským koněmm koněm

Klub seniorů při MČ Praha – Čakovice 
uspořádá dne 3. června vycházku za Troj-
ským koněm. 

S paní Evou Sokolovou navštívíme ob-
novené Maroldovo panorama Bitvy u Lipan. 
Sraz účastníků vycházky je ve 12.45 hod. 
na konečné autobusů (Kalamajka). Odjezd 
bude autobusem č. 210 směr nádraží Ho-
lešovice. 

Bližší informace a rezervace na tel. čísle 
283 109 343, 283 061 427 nebo 736 670 675, 
pí Soroková.

Diakonie Broumov děkuje všem obča-
nům naší městské části, kteří se ochotně 
zapojili do sběru ošacení, hraček, obuvi 
a spousty jiných ještě potřebných věcí, které 

budou nadále využity a ještě poslouží po-
třebným. Datum další sbírky bude upřesněn 
v našem tisku. 

Soroková Jindra, Klub seniorů

Místní se ochotně zapojili do sbírkyMístní se ochotně zapojili do sbírky

Na dvě desítky zájemců se přišly začátkem dubna podívat do Klubu seniorů na to, jak se pletou košíky. Povyprávěla jim o tom, a pak i názorně předvedla, 
Zdenka Zelenková z IC Creativ Praha. Zhruba polovina přítomných se nenechala dlouho pobízet a zkusila si uplést svůj košík také sama.

Foto Jindra Soroková

Přijďte se podívat na výstavuPřijďte se podívat na výstavu

Klub seniorů při MČ Praha – Čakovice ve spolupráci 
s členy liliářské organizace ČSZ MARTAGON

si dovolují pozvat všechny občany naší městské části 
na výstavu světových novinek lilií.

Výstava se bude konat v prostorách Klubu seniorů ve dnech 
24. – 25. června vždy od 13.00 – 17.00 hod.

Vstup volný.

V neděli dne 1. června pořádáme Dětský 
den a den otevřených dveří, aneb sezná-
mení s golfem. Od 10.00 do 14.00 hod. vás 
rádi přivítáme na driving range v Letňanech 
v Praze (areál Letňanského letiště), přístup 
z Toužimské ulice (www.driving.cz).

Seznámení s golfem bude probíhat pod 
vedením zkušených trenérů, připraveny jsou 
také soutěže o ceny, vyhlídkové lety a mno-
ho dalšího. Přijďte, těšíme se na vás!

J. Čepelák, Bestgol

Golfová neděle pro Golfová neděle pro 
děti je na obzoruděti je na obzoru


