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

O T Á Z K Y  A  O D P O V Ě D I

U NÁS V ČAKOVICÍCHU NÁS V ČAKOVICÍCH

Pokračování na straně 2

Je o služby Czech Pointu zájem? Komu hrozí plíživé nebezpečí?
Čtěte na stranách 7 a 12To se dozvíte na straně 5

Se změnou majitele restaurace 
Na Poště zmizely z Čakovic pravidelné 
páteční country večery. Bude se radni-
ce snažit o náhradu? Jak je to vůbec 
s podporou kultury v Čakovicích?

Pravidelné páteční večery s country či 
folkovou hudbou 
by ly  skutečně 
po řadu let po-
pulární a hojně 
navštěvované. 
Nicméně život 
př inesl  změnu 
a je nutno se po-
rozhlédnout jin-
de. V Praze to na-
štěstí není velký 
problém. Pravidelné taneční zábavy 
tohoto či obdobného typu nyní pořádá 
Kulturní dům Letňanka v nedalekých 
Letňanech, v Lidovém domě ve Kbelích 
zase najdou svou „parketu“ milovníci 
tvrdého rocku. Čakovice jsou díky tomu, 
že je zde doma velmi kvalitní ZUŠ, jejíž 
pedagogové jsou zároveň výkonnými 
umělci, schopny nabídnout kulturu v tak-
zvaném klasickém stylu. Z rozpočtu naší 
městské části jsou podporovány pravidel-
né koncerty v zámku. Rovněž je již řadu 
let finančně dotován Čakovický festival 
sborového zpěvu – velmi kvalitní pře-
hlídka tohoto žánru. Přiznám se, že mou 
osobní „srdeční“ záležitostí je každoroční 
promenádní koncert v zámeckém parku. 
Koncert pod širým nebem má své kouzlo 
a zatím jsme zmokli jen jednou. Letošní 
termín je v pondělí 1. června od 17.00 
hodin tradičně u jezírka v zámeckém 
parku. Je to příležitost hlavně pro rodiče 
s malými dětmi, aby si v rámci procházky 
užili nevšední zážitek v krásném prostře-
dí. Určitě všichni přijďte. 

Majitel nejhezčí zahrádky bude odměněnMajitel nejhezčí zahrádky bude odměněn
Je zahrádka před vaším domem vaší 

chloubou? Potěší vás, když jiní říkají, jak to 
máte kolem vašeho domu hezky upravené? 
Právě pro vás je tedy určena nová soutěž, 
kterou připravila redakce měsíčníku U nás 
v Čakovicích ve spolupráci s Úřadem měst-
ské části Praha – Čakovice. Soutěžit může 
téměř každý – ať už máte malý či větší záhon 
před svou rodinnou vilkou nebo předzahrád-
ku před bytovým domem, o níž se starají 
tamní vlastníci bytových jednotek. Zkrátka 
zapojit se může ten, kdo chce mít své okolí 
hezky upravené, sám se o to přičiní a pošle 
výsledek svého snažení zachycený na foto-
grafii v elektronické podobě na e-mailovou 
adresu s.vlckova@centrum.cz. 

Došlé fotografie budou očíslovány a zveřej-
něny vždy k poslednímu datu v měsíci na inter-
netových stránkách www.cakovice.cz v pořadí 
podle data odeslání. Návštěvníci stránek 

budou mít 14 dní na to, aby formou ankety 
zvolili nejhezčí zahrádku či předzahrádku. 
Jméno vítěze „Zahrádky měsíce“ bude 
zveřejněno na již zmíněných internetových 
stránkách. První fotografie můžete posílat 
již od 1. května. Posledním soutěžním mě-
sícem bude září.

Bez ohledu na výsledky internetové 
ankety budou všechny došlé fotografie 
zároveň zařazeny do soutěže o věcné 
ceny. Po skončení soutěže vybere tříčlen-
ná porota tři nejlépe upravené zahrádky 
či předzahrádky, jejichž fotografie i jména 
majitelů budou otištěny v měsíčníku U nás 
v Čakovicích. Zasláním fotografií dávají au-
toři zároveň souhlas s tímto zveřejněním. 

Vítězové dostanou od městské části 
poukázku na nákup zboží v obchodním 
centru Globus v hodnotě 1000, resp. 600 
a 400 Kč. (šv)

Jaro už je v plném proudu, a tak najít prázdnou lavičku kolem fontány u zámku začíná být někdy problém. 
Pracovníci technické správy čakovické radnice probudili 1. dubna fontánu ze zimního spánku a zřejmě 
největší radost tím udělali právě lidem, kteří tu na lavičkách odpočívají, a dětem. 
První duben byl začátkem něčeho nového nejen kvůli tomu, že byla spuštěna fontána a definitivně tak 
odzvonilo zimě, ale do čela technické správy právě tento den nastoupil nový šéf - Štefan Pecník - který 
tak vystřídal dlouholetého vedoucího, jímž byl Jiří Černý. 

Foto Šárka Vlčková 
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Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi
Co říci závěrem? Snad jen tolik, že v okruhu zhruba 6 ki-

lometrů a dosahu pár stanic MHD je možnost kulturního vyžití  
snad pro každého. A to jsem ještě pominula pravidelné výstavy 
pořádané v zámku či obřadní síni radnice. 

Alena Samková, starostka

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

Na 61. až 64. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o dílo se společností GIP Schoellerova, s. r. o., Praha 

8 na vybudování 16 veřejných parkovacích stání pro osobní 
automobily na pozemku parc. č. 1272, k. ú. Čakovice, tj. areál 
bývalé autoškoly v Schoellerově ulici.

schválila 
- připomínky k oznámení záměru „Obytný soubor Čakovický 

park, Praha – Čakovice; 
- nabídku společnosti Vegacom, a. s., na propojení objektů 

ÚMČ optickým kabelem;
- zadání realizace zakázky „Výměna vodoměrů v domech svě-

řených do správy MČ“ společnosti Jaroslav Gottwald, S. G. 
elektronic, Praha 7.

nesouhlasila
- s umístěním mezideponie stavebních odpadů (vyjma nebez-

pečných) na části pozemků parcel. č. 439/75 a 439/76, k. ú. 
Třeboradice – ve vlastnictví a areálu Pražské teplárenské;

- s návrhem terénních a parkových úprav na pozemcích par-
cel. č. 1317/2, 3 1316/2, 3, 4, 5 vše v k. ú. Čakovice – bývalé 
Vojenské stavby;

- s omezením a výzvou MČ P18.
projednala 
- a schválila koncepci hospodaření s bytovým fondem, kterou 

následně předložila zastupitelstvu městské části;
- a schválila návrh na podání žádosti o svěření bytového domu 

č. p. 912 včetně pozemku parc. č. 1556/2 k. ú. Čakovice (Ma-
rodyho ulice) z majetku hlavního města městské části Praha 
– Čakovice.

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

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Diakonie Broumov děkuje všem občanům naší MČ, kteří 
se zapojili do sběru ošacení, hraček a spousty jiných ještě po-
třebných věcí, které budou nadále využity a zpracovány. O datu 
konání další sbírky budete včas informováni.

Parlamentní volby jsou za Parlamentní volby jsou za dveřmidveřmi
Již brzy zase půjdeme k volebám. Ve dnech 5. a 6. června 

budeme vybírat naše zástupce do parlamentu, tentokrát ovšem 
toho evropského. 

Na území městské části bude nově k dispozici šest volebních 
okrsků pro téměř 6 tisíc právoplatných voličů. Zdejší voliči dobře 
znají volebních místnosti v Miškovicích (hasičská zbrojnice), 
v Třeboradicích (restaurace Maximum), v čakovické školní dru-
žině a základní škole. Novinkou jsou ovšem dva různé volební 
okrsky v čakovickém zámku. Potřebu nového volebního místa 
si podle vyjádření zástupců radnice vyžádala především nová 
výstavba v Čakovicích, aktuálně nárůst počtu voličů z bytového 
komplexu u zámeckého parku.

Volby do Evropského parlamentu se uskutečňují každých pět 
let během jednoho týdne současně ve všech zemích Evropské unie. 
První volby, na nichž se podíleli již občané ČR, proběhly ve dnech 
10. až 13. června 2004. (šv)

Mateřinky praskají ve švechMateřinky praskají ve švech
Máme plno. Žádné děti teď nebereme. Tyto a podobné nepří-

jemné věty slýchávají rodiče z úst ředitelek mateřských škol nejen 
v celé Praze, ale bohužel i v Čakovicích. Poptávka po umístění 
dětí je tak vysoká, že kapacitu školek někdy i mnohonásobně 
převyšuje. Zřizovatelé mateřských škol se většinou brání tím, 
že přijetí dětí podmiňují například trvalým bydlištěm dětí i rodičů, 
zaměstnaností rodičů a mnoha jinými omezeními. Čakovické 
školky nejsou výjimkou. „Bohužel jsme nemohli vyhovět žádos-
tem rodičů na umístění 30 dětí, i když splňovaly všechna kritéria,“ 
posteskla si čakovická starostka Alena Samková. 

Radnici  teď čeká nelehký úkol – „vybojovat“ rozšíření kapacity 
o dvě třídy ve „Čtyřlístku“. Důvody jsou hned dva. Jednu třídu by 
měly naplnit děti z miškovické mateřinky, kterou čeká nákladná 
rekonstrukce. Druhá třída by měla být určena alespoň pro část 
dětí, které byly při zápisu neúspěšné. Čas kvapí a úředníci musí 
spěchat. Vše se musí vyřídit tak, aby malí caparti mohli chodit 
do nových tříd už od 1. září. (šv) 

Poděkování za pomocPoděkování za pomoc

Výlet nejen pro seniory
Chcete vidět, jak se rodí skleněné 
perly? Zajímá vás, jak se vyrábí kozí 
sýr? Vydejte se 6. května na výlet 
do Pěnčína, který pořádá klub seniorů. 
Ještě několik volných míst je k mání, 
a to nejen pro dříve narozené. Bližší 
informace u paní Sorokové na tel. 
736 670 675, 283 931 427 (dopoledne) 
nebo přímo v klubu seniorů. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízím volné nebytové prostory k podnikání v Čakovicích 
v ulici Cukrovarská, naproti poště. Vhodné na služby (krej-
čovství, kosmetika, modelace nehtů, masáže nebo kancelář. 
Samostatný vchod, WC + kuchyňka dvě místnosti, možno 
upravit dle požadavků, celkem  cca 50 m2. Dohoda. Informace 
na telefonním čísle +420 608 168 672.
Hledáme paní na úklid domácnosti a žehlení. Odhadem 
4 hodiny týdně, 100 Kč/hod. Čakovice. Kontakt: 776 110 734.
Prodám řadovou garáž v ul. K Sedlišti, cena dohodou. 
Tel. 721 204117.
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Prvňáci a páťáci byli nejšikovnější, rozhodli návštěvníciPrvňáci a páťáci byli nejšikovnější, rozhodli návštěvníci
Skoro tři stovky návštěvníků si v polovině 

dubna prohlédly soutěžní výstavu prací žáků 
čakovické základní školy s názvem Veliko-
noční vajíčko. Letošní ročník byl už šestým 
v pořadí, ale zájem dětí o účast v soutěži prý 
neupadá. Naopak. Zvlášť žáci prvního stupně 
rádi předvádějí svou šikovnost a nápady. Při 
výrobě soutěžních exponátů jim pak pomáhají 
nejen pedagogové, ale i mnohé maminky, 
babičky nebo starší sourozenci. A právě 
nemalou pomoc ze strany školy i radnice si 
pochvaluje Zuzana Hošová, která je oficiálním 
zástupcem rodičů pořádajícího Klubu přátel 
rodičů a školy (KRAPŠ) Dr. Edvarda Beneše 
v Čakovicích. „Naše velké poděkování patří 
především třídním učitelům, kteří své žáky 
podporovali a pomáhali jim, co to šlo. Podě-
kovat ale musím také vedení školy za zapůj-
čení prostor a školnímu personálu za trpělivé 
snášení procházení návštěvníků školou,“ 
uvedla Zuzana Hošová. Její slova díků patří 
i čakovické radnici. Ta v rozpočtu našla částku 
4 tisíce korun. Za tyto peníze pak organizátoři 
nakoupili dětem sladké odměny.

A jak vlastně soutěž probíhala? Děti 
ve škole a doma zdobily nejen velikonoční 
vajíčka, ale vyráběly i další předměty, které 
s Velikonoci souvisí. A tak byli k vidění 

nejen různě ozdobená vajíčka, ale i veliko-
noční beránci, zajíčci či kuřátka. 

Přímo na výstavě jsme zastihli Báru 
Husovou a Andreu Berounskou ze 7. A. 
Mimochodem právě jejich třída byla v loň-
ském roce oceněna jako nejlepší z druhého 
stupně. Obě sice chtěly, aby jejich třída 
prvenství obhájila, ale jak podotkla Bára, 
letos byla konkurence přeci jen větší. Bára 

s Andreou nám také prozradily, že svůj 
hlas pro nejhezčí expozici daly prvňáč-
kům. Konkrétně dětem z 1. A. A možná 
to byly právě jejich hlasy, které této třídě 
dopomohly k vítězství na prvním stupni. 
V kategorii, kde mezi sebou soutěžili žáci 
pátých a vyšších ročníků, získala od ná-
vštěvníků soutěžní výstavy největší počet 
hlasů expozice výrobků žáků z 5. A. (šv)
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Informace o majetku jsou zatím ty nejžádanějšíInformace o majetku jsou zatím ty nejžádanější
Potřebujete zjistit, jestli pozemek, 

na kterém stojí vaše nemovitost, je skuteč-
ně váš? Odpověď na tuto otázku nejspíš 
najdete na výpisu z katastrálních knih. Ale 
nebojte se, už nemusíte chodit na přísluš-
né pracoviště katastrálního úřadu. Pokud 
budete znát číslo pozemku, další informace 
vám rádi sdělí na místě označeném dvěma 
propojenými modrými kruhy a nápisem 
Czech Point. Ano, jsou to místa, která mají 
přiblížit některé státní úřady k občanům. 
Jestli je tomu skutečně tak, na to jsme 
se zeptali Martiny Fialové z čakovického 
úřadu městské části, která má spolu 
se svou kolegyní vyřizování žádostí občanů 
v rámci služeb Czech Pointu na starosti.

„Tyto služby jsme začali veřejnosti 
poskytovat od prosince loňského roku. 
Zpočátku moc lidí nechodilo, myslím, 
že asi ani moc nevěděli, co od nás mohou 
požadovat. Až později jsme zaznamenali 
větší počet návštěv,“ uvedla Martina Fialová 
s tím, že největší zájem je právě o výpis 
z katastru nemovitostí a o výpis z rejstříku 
trestů. Dosud si na toto kontaktní místo 
našly cestu dvě stovky občanů. 

Přestože stejné služby nabízí i čako-
vická pošta, někdy i za nižší poplatky, je 

radnice přesvědčena, že mnoho žadatelů 
dalo přednost cestě na úřad už jen kvůli 
příjemnějšímu prostředí a rychlému od-
bavení občanů a osobnějšímu přístupu 
zdejších pracovnic. Možná díky tomu jsou 
občané také tolerantnější, když pro žádaný 
výpis musí někdy třeba i dvakrát, protože 
centrální počítačová evidence má výpadek 
spojení.

Od ledna si přes Czech Point mohou 
navíc řidiči zkontrolovat stav svého bodové-

ho konta. A i když je i tato služba zpoplat-
něna, už jí využilo skoro dvacet řidičů.

V letošním roce pravděpodobně čeká 
toto kontaktní místo ještě jedna změna. 
Pokud vše proběhne podle plánu, přesu-
ne se Czech Point z informačního centra 
do prostor, kde zatím sídlí městská policie. 
Jakmile strážníci prostory uvolní, čeká 
Czech Point v rámci budovy stěhování. 
Chodu kontaktního místa by se to ale mělo 
dotknout minimálně. (šv)

Údržba zeleně

Nechte starosti se zahradou na nás

Nabízíme naše služby pro soukromé zahrady, firemní areály, městské části a instituce!

Sekání trávy, řez keřů a živých plotů, kácení a prořez stromů, zakládání trávníků,
a další zahradní práce dle přání zákazníka.

Realizace a zakládání nových zahrad, obnova a rekultivace starých.

Montáž automatických závlahových systémů - pro nové zákazníky projekt a kalkulace ZDARMA!
www.zahradaboruvka.cz    Tel: 736 254 352         zahradaboruvka@seznam.cz
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NEJLEVNĚJŠÍ 
NOVÉ BYTY V PRAZE?

• prostorné světlé byty 2+kk 70m2 a 4+kk 90m2

• bezkonkurenční cena 33.990,- Kč/m2

• 10 minut na stanici metra Letňany
• k nastěhování na podzim 2009

www.canaba.cz

CANABA ČAKOVICE

posledních 

9 bytů volných

tel. 234 096 222-4

Vadné tlumiče představují na silnici plíživé nebezpečíVadné tlumiče představují na silnici plíživé nebezpečí
Velký stan s logem Sachs, policejní 

auto, dvě policejní motorky, několik poli-
cistů a spousta aut okolo. Takový obrázek 
se naskytl všem, kteří se v prvních dub-
nových dnech pohybovali na parkovišti 
hypermarketu Globus v Čakovicích. Aby-
chom vyloučili možné spekulace nějakých 
o policejních manévrech, raději jsme 
se přítomné policistky zeptali, co se tam 
vlastně děje.

„Jde o preventivní akci, kdy firma Elit 
ve spolupráci s dodavatelem tlumičů 
firmou ZF Sachs měří funkčnost tlumičů 
na vozidlech. Toto provádí zdarma a na-
víc rozdává zájemcům, u kterých zjistí, 
že nemají tlumiče v pořádku, dárkové 
poukázky na jeden tlumič zdarma, pokud 
si koupí nové tři tlumiče,“ uvedla nprap.
Bibiana Fuchsová z okresního policejní-
ho ředitelství Praha III. Policie se na akci 
podílí v rámci měsíce dubna, měsíce 
bezpečnosti. Z pohledu policie jde prý 
o významnou akci, protože napomáhá 
k omezení nehodovosti. Pokud nemá řidič 
v pořádku tlumiče, tak zejména na kluzké 
vozovce vozidlo takzvaně dobře nesedí 
a může odskočit. A to už je pak k nehodě 
jen pověstný krůček. 

Tato preventivní akce probíhala od 7. 
do 9. dubna na parkovišti u hypermarke-
tu Globus v Čakovicích. Společnost ZF 
Sachs potřebné zařízení propůjčuje svým 
spolupracujícím firmám a ty pak takovéto  
akce pořádají ve svých regionech,“ říká 
přítomný policejní inspektor Jiří Havel. Ten 
zároveň připustil, že ve zdejším regionu 
se tato akce koná poprvé. Policie proto 
využila této příležitosti a zvědavci si mohli 

detailně prohlédnout i nejnovější policejní 
vozidlo a motorku s vestavěnými radary, 
které podle jeho slov neodhalí ani poslední 
typy antiradarů.

Ale zpět k tlumičům. Přítomní policisté 
i odborníci firem Elit a ZF Sachs se shodli 
na tom, že každý řidič by si měl v ideálním 
případě své tlumiče nechat zkontrolovat 
v servisu přibližně jednou ročně. 

Dokončení na straně 12
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Vítání jara v Rezidenci Viva

developer
prodejce

224 934 680

prodejce

221 511 160www.rezidenceviva.cz

162 bytových jednotek
3 dvojdomy / výtahy/ garáže
1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2

dokončení: podzim 2009
ceny od 39 000 Kč/m2

Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

atraktivní 
architektonické řešení
francouzská okna 
ve všech bytech
internetové připojení/
optika
2 dětská hřištěmetro C Letňany 5 minut 

metro B Palmovka 20 minut
Hypermarket Globus
Tesco Letňany

domluvte si schůzku s prodejcem
otevřen
vzorový byt 
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Informace z Mateřského centra CirkusInformace z Mateřského centra Cirkus
Milé děti a milí rodiče, rády bychom vás 

informovali o novinkách, které s příchodem 
jara zavítaly do našeho mateřského centra. 
Během dubna jsme začaly s vaší pomocí 
budovat zahradu, která k našemu centru 
náleží, a kde vám chceme v budoucnu 
nabídnout možnost relaxace s vašimi dět-
mi. Věříme, že naše úsilí podpoříte a že si 
zahrady začnete brzy užívat. Pokud nám 
můžete nabídnout jakoukoli pomoc s úpra-
vami zahrady, kontaktujte nás.

Letošní rok se naše mateřské centrum 
poprvé zapojí do kampaně Sítě mateřských 
center „Přijďte pobejt – Den otevřených 
dveří“, která má za cíl přiblížit činnost 
mateřských center co nejširšímu počtu 
obyvatel. Celý den bude mateřské centrum 
otevřeno k prohlídce, k účasti na divadel-
ním představení, na tvořivé dílně a odpo-
ledne vás čeká i malé překvapení. Zveme 
všechny, kteří se chtějí seznámit s činností 
našeho mateřského centra, s jeho fungo-
váním, s lidmi, kteří v něm působí.

V sobotu 20. června zveme všechny 
piráty 1. kategorie na přezkoušení jejich 
znalostí a ostatní děti na složení pravých 
pirátských zkoušek na parníku Odra. Bu-
deme se plavit z Rašínova nábřeží směrem 

k zoologické zahradě. Na palubě budou 
připraveny hry a soutěže pro děti a při 
troše štěstí možná najdeme i zlatý poklad. 
Vyplouvat se bude v 9.30 hodin z Raší-
nova nábřeží, pirátské oblečení s sebou. 
Podrobnosti najdete na plakátech.

Nezapomněli jsme ani na pravidelná 
divadelní představení. Můžete se těšit 
na pohádku „Jak sloni k chobotu přišli“ 
v podání Divadla jednoho Edy (13. května 
v 9.30 hod.) a „Jak medvědi vařili“ v podání 
divadla Krab (10. června v 9.30 hod.).

Kromě uvedených akcí vás zveme 
na pravidelný program mateřského centra, 
více informací najdete na internetových 
stránkách http://klubmaminek.unas.cz. 

Chcete-li být pravidelně informováni 
o novinkách našeho mateřského centra, 
pošlete nám e-mail na adresu klubmami-
nek@centrum.cz. 

V našem centru rovněž uvítáme ma-
minky, které by se rády aktivně zapojily 
do organizace činnosti mateřského centra, 
které přijdou s novými nápady a které jak-
koli pomohou jeho dalšímu rozvoji.

Za MC Cirkus 
Kateřina Arnotová a Jana Mádrová

Národní týden manželství 
Síť mateřských center i jednotlivá ma-

teřská centra se letos připojily ke kampani 
Národní týden manželství, jejíž třetí ročník 
nesl motto „Sliby nejsou chyby“. Cílem 
kampaně bylo vrátit se vážnou i humor-
nou cestou ke smyslu slibu, kterým man-
želství začíná. V MC našla kampaň velkou 
odezvu, letos se zapojilo  49 mateřských 
center na různých místech republiky. Cel-
kem se uskutečnilo: 28 výstav svatebních 
fotografií, oznámení a dětských obrázků, 
19 přednášek a besed na různá témata 
z oblasti manželských a rodinných vzta-
hů, 11 setkání v mateřských centrech pro 
maminky i celé rodiny, která byla věnová-
na manželství (setkání nad fotografiemi, 
tvořivé dílny apod.), 5 relaxačních setkání 
pro manželské páry (večeře, bowling, 
kulečník, apod.), 4 svatební akce, na kte-
rých nechyběly svatební dort, hudba 
a svatební zvyky, 2 ankety a informační 
a diskuzní kampaň.

MC Cirkus uspořádalo dvě akce: 
přednášku psychologa Pavla Rause 
na téma manželské vztahy a výstavu 
svatebních fotografií a oznámení. 

Jana Mádrová
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Krámek pro kreativní tvořeníKrámek pro kreativní tvoření

U nás najdete vše pro ruční tvořivé techniky: 
ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce s pedigem, 

ruční výroba mýdel a svíček, floristika, drátování. 
Novinka – Enkaustic a technika Tiffany.

Adresa: Dr. Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – Čakovice, kontakt: www.creative.icpraha.cz, tel: 266 310 617
Provozní doba: Po – Pá 10 – 17 hod., So 9 – 12 hod. 

Pořádáme kurzy k osvojení si výše uvedených technik.

Přehled kurzů do 20. června Kreativní akce pro dětiPřehled kurzů do 20. června Kreativní akce pro děti             
25. 4. Malované sklo, Pedig   22. 4. Ubrouskování
16. 5. Decoupage, Mozaika  20. 5. Trička
13. 6. Smalty na sklo, Pedig 10. 6. Krabička na poklady
20. 6. Letní korálky, Batikování triček

Brusírna ELPIS

Sběrny zakázek:

Otvírací doba:

Krystalová 7 Kubelíkova 59
Praha 9 – Čakovice Praha 3 – Žižkov

Po, Út, Čt   8 – 16 hod.
St 10 – 18 hod.

• Broušení na plocho
• Ostření kuchyňských nožů, nůžek
• Ostření a broušení zahradního a lesního programu
• Broušení kotoučových pil a řetězů

  Katalogový prodej kotoučových pil a příslušenství 

e-mail: dispecink@elpis.cz

INZERUJTE 
U NÁS V ČAKOVICÍCH

Plošná i řádková inzerce 
za velmi příznivé ceny. 

Přesvědčte se sami. 
Aktuální ceník inzerce najdete 

na www.cakovice.cz
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Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na květen v klubu seniorů na květen 

CO, KDY, KDE?

Při autorském čtení se tentokrát setká-
me s hercem, režisérem a spisovatelem 
Rostislavem Kubou, jehož životní krédo zní: 
„Rodina je malé sdružení lidí. Muže a ženy 
a jejich společných dětí.“ Je to i úvod k jeho 
povídce Malé letní čtení pro mou ženu.

Rostislav Kuba se narodil v Mostě, kde 
v roce 1967 maturoval na gymnáziu a praž-
skou AMU absolvoval v roce 1976. Hrál 
nejen v Národním divadle, ale i v mnoha 
jiných pražských divadlech, v Hudebním 
divadle v Karlíně i režíroval „Pěst na Oko“. 
Učinkoval i v televizních pořadech a objevil 
se rovněž v několika českých filmech. Píše 
od středoškolských studií. Publikovat 
ovšem začal až v padesáti letech a již má 
co nabídnout, v próze i poezii. Vzpomenu 
na příklad Slavné herecké historky, Nedo-
tknutelní, aneb jak jsem se potkal s hvězda-
mi, Soubor povídek pro náročného čtenáře 
a jeho poslední Podzimní deník.

Večerem nás bude provázet nejen 
slovem, ale i zpěvem doprovázeným 
hrou na kytaru. Nenechte si ujít příjemné 
posezení v malém salonku čakovic-
kého zámku ve čtvrtek 23. dubna od 
18 hodin. K. Křížková, knihovnice

Všestranný umělec Všestranný umělec 
zavítá do knihovnyzavítá do knihovny

6. května  Výlet Pěnčín
13. května 14.00 hod. RNDr. Pavel Mrázek
  téma: „Lezeme taky po železe.“ (Vypravme 

se do okolí Nučic u Prahy a Rudné a odpovězme 
přesněji a úplněji na otázku jako v dětství: Leze, 
leze po železe, nedá pokoj až tam vleze, co je to?)

21. května 14.00 hod. Libuše Vičíková
  téma: Tea Bag Folding (Původ této techniky po-

chází z Holandska, kdy slečna jménem Tiny chtěla 
pro svou sestru udělat přání k narozeninám, a je-
likož neměla po ruce žádný dekorativní papír, tak 
to zkusila se sáčky od čaje. S sebou si vezměte 
lepidlo a nůžky.)

28. května (čtvrtek) Vycházka s Evou Sokolovou
  „Do Řep k Boromejkám s návštěvou hrobu legen-

dárního loupežníka Václava Babinského“

Dne 28. května se vydáme s klubem 
seniorů na další vlastivědnou vycházku 
s Evou Sokolovou. Navštívíme klášter mi-
losrdných sester sv. Karla Boromejského 
v Řepích, kde byla od roku 1867 ženská 
věznice. Poputujeme za známým lotrem 
a loupežníkem Václavem Babinským, který 
zde byl téměř až do konce života zahrad-
níkem. Podíváme se také, kde je pohřben. 
Sraz účastníků je v 9.00 hod. na konečné 
autobusů. Odjezd bude autobusem č. 195 
směr metro Vysočanská. (js)

Po stopách loupežníkaPo stopách loupežníka
Babinského do ŘepBabinského do Řep

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 byla i letos vyčleněna částka na příspěvky 
pro seniory. Tyto příspěvky jsou určeny na služby, které jsou oproti loňskému roku po-
skytované nejen v „centru služeb“ na adrese Cukrovarská 52 u paní  Jitky. Kocmaníkové 
– pedikúra, kosmetika, manikúra a vířivé koupele,  ale je možné tyto poukázky využít 
i na jiné služby na těchto adresách:

Relax la fabrique, Cukrovarská 33 (areál Cukrovaru), Čakovice
Koudelková Magdaléna a Toušová Jana, Danielova 319/21, Čakovice – masáže
Köhlerová Marie, v prostorách Kadeřnictví J. Horákové, Čakovice – masáže
Kozáková Eliška, v prostorách Kadeřnictví Iveta, Cukrovarská 815 – pedikúra
Růžičková Marcela, Machnova 204, Miškovice – pedikúra

Podmínky vydávání poukázek a jejich využití jsou stejné jako v minulém roce:
- roční příspěvek pro seniory je 150 Kč
- příspěvek je poskytován formou vydání tří poukázek v hodnotě 50 Kč
- poukázky se použijí jako platidlo
- každý senior, který má trvalé bydliště na území městské části Praha – Čakovice 

a v letošním roce dovrší věku 60 a více let, si může  vyzvednout poukázky v Klubu 
seniorů u paní Jindry Sorokové

- poukázky se vydávají oproti podpisu a po předložení občanského průkazu
- poukázky jsou nepřenosné, platí pouze pro oprávněného příjemce
- platnost poukázek končí 31. 12. 2009

Poukázky si vyzvedněte nejpozději do konce listopadu 2009!

Městská část svým seniorům...i letosMěstská část svým seniorům...i letos

Letos si návštěvníci klubu seniorů vyzkoušeli 
zajímavou techniku zdobení velikonočních vajec, 
patchwork  Foto J. Soroková 

Vadné tlumiče představují plíživé nebezpečíVadné tlumiče představují plíživé nebezpečí
Dokončení ze strany 7

Jak takové testování vlastně vypadá, 
to už byla otázka pro Václava Jansu, pro-
dejního poradce firmy Elit. „Stroj rozkmitá 
kolo, respektive tlumicí jednotku, na 17 
Herzů, což simuluje situace, které se mo-
hou na silnici stát. Tato hodnota vychází 
z požadavků výrobců automobilů.“ Takto 
rozkmitané kolo tlumič utlumí a přístroj 
do grafu zaznamená, jestli tlumič pracuje 
správně nebo špatně.

Vadné tlumiče pérování jsou podle odbor-
níků plíživým nebezpečím. „Opotřebovávají 
se totiž postupně,“ potvrzuje Jiří Kropáček, 
šéf českého zastoupení firmy ZF Sachs, 
která tlumiče vyrábí, a doporučuje jejich 
přezkoušení po každých ujetých 20 000 km, 
nejpozději však po 80 000 km. Následkem 
poškozených tlumičů je totiž například 
častější výskyt takzvaného aquaplaningu, 
ztráty kontroly nad vozidlem nebo také 
prodloužení brzdné dráhy. (šv)


