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Čakovické posvícení skončilo Zdravotnickou linku si lidé chválí
Podrobnosti se dozvíte na straně 7Co bylo k vidění, čtěte na straně 3

Volby skončily a co dál?Volby skončily a co dál?
Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 proběhly 

v městské části Praha – Čakovice komu-
nální volby do zastupitelstva MČ, jejichž 
výsledky uvádíme v tomto čísle našeho 
časopisu. Od 16. 10. jsou výsledky 
zveřejněny na úřední desce a webových 
stránkách www.cakovice.cz.

V současné době probíhají jednání 
a první ustavující zasedání budoucího 
zastupitelstva svolá stávající starostka dle 
Zákona hlavního města Prahy a Voleb-
ního zákona pravděpodobně začátkem 
listopadu.

Děkujeme voličům, kteří přišli k vo-
lebním urnám, a zároveň také členům 
volebních komisí za jejich dobře odve-
denou práci .

Foto Jindra Soroková

Voliči se rozhodli pro nezávisléVoliči se rozhodli pro nezávislé
Koktejl ze šesti kandidujících stran 

a sdružení namíchali voliči v říjnových 
volbách do zastupitelstva čakovické měst-
ské části. Z devíti subjektů ucházejících 
se o přízeň voličů na území Čakovic, Miš-
kovic a Třeboradic nepřesvědčily celkem 
tři. Největší počet mandátů do zastupitelstva 
nakonec získali nezávislí kandidáti s 30,76 
procenta (osm mandátů), na paty jim ovšem 
dýchají kandidáti z Občanské demokratické 
strany. Ti získali celkem šest mandátů, což 
představuje 23,57 % z celkového počtu 
platných odevzdaných hlasů.

K volebním urnám přišlo celkem 3401 
voličů. Procentuálně vyjádřeno byla vo-
lební účast téměř 54 %. Voliči čakovické 

městské části tak spolehlivě překonali 
celostátní volební účast, stejně jako vo-
lební účast v rámci celé Prahy, která činila 
„pouhých“ 44,43 procenta. Podíváme-li 
se do jednotlivých čakovických volebních 
okrsků, zjistíme, že nejvíce se o volby za-
jímali lidé v novostavbách u zámeckého 
parku. Z 838 občanů zapsaných v seznamu 
voličů jich cestu k volebním urnám našlo 
577. V procentuálním vyjádření šlo o téměř 
69procentní účast. V porovnání s tímto 
údajem vyvolává nejnižší volební účast sta-
rousedlíků (46,54 % – volební okrsek č. 752) 
přinejmenším otázku, proč tito voliči nešli 
k volebním urnám ve větším počtu.

Do zastupitelstva Hlavního města Prahy 
vybírali zdejší občané celkem devět budou-
cích pražských zastupitelů z kandidátní 
listiny pro čtvrtý volební obvod (volební 
okrsky 751 až 756), kam právě MČ Čakovice 
spadala. Zastupovat Čakovické v pražském 
zastupitelstvu budou tři kandidáti za ODS 
a tři za TOP 09, dvě křesla si vybojovala 

Kandidátní listina
Název

Hlasy Přepočtené 
% platných 

hlasů

Počet 
mandátů

abs. v %

Sdružení nezávislých kandidátů 4523 6,64 6,63 1

Občanská demokratická strana 16 065 23,57 23,57 6

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 2724 4,00 3,99 0

Suverenita-blok J. Bobošíkové 1729 2,54 2,53 0

Česká strana sociálně demokratická 7765 11,39 11,39 3

Komunistická strana Čech a Moravy 3032 4,45 4,67 0

Věci veřejné 6564 9,63 9,63 2

Sdruž. nezáv. kand. - ČMT 20 963 30,76 30,76 8

TOP 09 4784 7,02 7,01 1

VVolby v Čakovicích v číslecholby v Čakovicích v číslech

ČSSD a jedno KSČM. Podrobnější informace 
najdete na stránkách www.volby.cz. 

V následujících tabulkách jsou přehled-
ně zobrazeny výsledky hlasování voličů za 
jednotlivé politické strany a sdružení v MČ 
Čakovice a jména zvolených kandidátů do 
zastupitelstva najdete na straně 2. (šv)
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ

KRÁTCE

Kandidátní listina
Název subjektu

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

Hlasy
Příjmení, jméno, tituly Věk abs. v %

Sdružení nezávislých kandidátů Heřmánková Ivana 56 NK BEZPP 355 7,84 
Občanská demokratická strana Samková Alena 51 ODS ODS 918 5,71
Občanská demokratická strana Vintiška Jiří Ing. 34 ODS ODS 915 5,69 
Občanská demokratická strana Kosová Jana 47 ODS BEZPP 825 5,13 
Občanská demokratická strana Švarc Richard Ing. 32 ODS ODS 798 4,96 
Občanská demokratická strana Kopecká Jana Mgr. 42 ODS ODS 772 4,80 
Občanská demokratická strana Kopecký Tomáš 34 ODS ODS 776 4,83 
Česká str. sociálně demokratická Jelínek Jaroslav Ing. 57 ČSSD ČSSD 472 6,07 
Česká str. sociálně demokratická Hrubý Miroslav 65 ČSSD BEZPP 388 4,99 
Česká str. sociálně demokratická Kazda František 76 ČSSD ČSSD 382 4,91 
Věci veřejné Pokorný Jaroslav 50 VV VV 375 5,71 
Věci veřejné Kott Pavel 38 VV VV 374 5,69 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Arnotová Kateřina Mgr. 36 NK BEZPP 1147 5,47 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Marada Miroslav RNDr. Ph.D. 39 NK BEZPP 1126 5,37 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Slavík Jiří Mgr. 36 NK BEZPP 1071 5,10 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Černý Karel MUDr. 57 NK BEZPP 1079 5,14 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Rezek David Ing. 36 NK BEZPP 1051 5,01 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Kubcová Lenka Mgr. Ph.D. 36 NK BEZPP 1051 5,01 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Bervicová Ilona 55 NK BEZPP 1018 4,85 
Sdruž. nezáv. kand. - ČMT Štefanič Radek Ing. 40 NK BEZPP 994 4,74 
TOP 09 Motyčka Michal Ing. DiS. 32 TOP 09 TOP 09 297 6,20 

Kandidáti zvolení do Zastupitelstva MČ Praha – ČakoviceKandidáti zvolení do Zastupitelstva MČ Praha – Čakovice

Chybějí vám v čakovickém 
zpravodaji nějaké informace? 

Pořádáte zajímavou akci, 
soutěž nebo turnaj? 

Dejte nám o tom včas vědět!
Náměty posílejte na adresu s.vlckova@centrum.czu

Chcete inzerovat?
Kontaktujte nás na adrese 

mathesova.mc@cakovice.cz

Na 102. až 104. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projed-
nala celkem 98 bodů a přijala usnesení č. USN RM 372/2010 
až USN RM 468/2010, z nichž vybíráme:
- návrh darovací smlouvy na poz. parc. č. 1280/30a 1280/35 

k. ú. Čakovice včetně herních prvků na nich vybudovaných, 
které budou převedeny do vlastnictví HMP, svěřená správa 
MČ Praha- Čakovice společností ING Zámecký park s.r.o.

- schválení záměru společnosti Lamar invest s.r.o. vybudovat 
na pozemku parc. č. 479/75, k. ú. Třeboradice park – oddecho-
vou zónu a návrhu prodeje pozemku včetně parku MČ za 1 Kč

- souhlas s výměnou plynového kotle v MŠ Čakovice II v Tře-
boradicích

- schválení cenové nabídky firmy Dozna na osazení dopravních 
značek pro akci „omezení průjezdu TNV (těžká nákladní vo-
zidla) oblastí Čakovice, Kbely, Letňany“

- přidělení několika bytů nebo prodloužení nájemních smluv 
podle doporučení bytové a sociální komise rady

- další body jednání, které se týkaly např. stanovisek  k projek-
tové dokumentaci, souhlasy s uložením přípojek do pozemků 
ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřená správa MČ PČ, povolení 
vstupu na pozemky apod. – viz zápisy

22. září se konalo 22. zasedání ZMČ, které mj. projednalo:
- změny v rámci rozpočtu
- odměny členů komisí a výborů
- koupě pozemku parc. č. 479/75 k. ú. Třeboradice včetně parku 

od Lamar Invest s.r.o
- darování části pozemku parc. č. 1336/21 k. ú. Čakovice 

na stavbu parkoviště
- smlouvy o zřízení věcných břemen pro společnosti Telefónica 

O2 Czech Republik, a.s., PREdistribuce, a.s., a obchodní firmu 
RNDr. Jan Blažek

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

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Papírové kupony MHD končíPapírové kupony MHD končí

Zařiďte si Opencard. Poslední papírový kupon (měsíční či 
čtvrtletní) PID si budou moci dospělí a senioři koupit 13. listopa-
du. Poté zůstanou v prodeji pouze papírové kupony pro studenty 
vysokých škol. Vše ostatní bude k dispozici jen v elektronické 
podobě s kartou Opencard. Karty jsou stále vydávány zdarma.

Podzim na táborechPodzim na táborech

Podzimní prázdniny mohou děti strávit na táborech. Vybrat 
si rodiče mohou buď z klasických pobytových nebo z příměst-
ských táborů. Jejich nabídku najdou na webových stránkách 
www.ddmpraha.cz 

Galerie na letištiGalerie na letišti

Na letišti v Letňanech, jen několik desítek metrů od vzletové 
a přistávací dráhy, začala fungovat galerie pod širým nebem. Nyní 
jsou zde vystaveny fotografie Ladislava Sitenského přibližující 
život 312. československé stíhací squadrony RAF a zároveň při-
pomínající úspěšnou československou účast v bitvě o Británii.
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Veselé Čakovické posvícení je už za námiVeselé Čakovické posvícení je už za námi
V sobotu 2. října se v půl jedenácté ná-

městí Jiřího Berana rozeznělo středověký-
mi bubny – začalo v novodobé historii první 
Čakovické posvícení. Romantická veselice 
se rozproudila pod taktovkou skupiny 
GRYFF, společnosti pro zachování kulturní-
ho dědictví, historie a romantiky, a všechny 
přítomné doslova zvedla ze židlí. Když rytíři 
na koních předváděli své válečné umění, 
ani přítomným nic jiného nezbývalo – jinak 
by totiž nic neviděli. A že se bylo na co dí-
vat! Kejklíři, žongléři, středověcí řemeslníci 
a do toho se prolínaly atrakce čistě novo-
věké jako kolotoče, nafukovací prolézačka 
se skluzavkou, elektrická autíčka, střelnice 
– každý si přišel na své.

I o plné žaludky bylo postaráno – 
od domácí polévky s játrovými knedlíčky, 
přes uzené, grilované maso nejrůznějších 
druhů, španělskou paelu či čínské nudle, 
až po domácí koláče nebo trdelníky. Kdo 
si chtěl trochu kouzla domácí výroby 
odnést i domů, mohl nakouknout ke stán-
kům s ovčími či kozími sýry, škvarkovým 
sádlem nebo tlačenkou. Blížící se podzim 
připomněli prodavači burčáku. Děti jako 
vosy přilákaly hromady tureckého medu 
a dalších sladkostí u stánků s cukrovinka-
mi. Nechyběla ani cukrová vata, grilované 
klobásy a langoše. Sladké, slané, teplé, 
studené, vše, na co si jen můžete vzpome-
nout, se nabízelo u stánků a stanů neustále 
obležených nedočkavými strávníky.

Místo se našlo i pro ražbu mincí, kera-
miku, malování na dřevěné nebo sádrové 
šablony. Proutěné koše a tácy, malované 
a batikované oblečení, kuchyňské zástěry, 
květináče – to vše jste mohli vidět a kou-
pit si přímo od výrobců. Děti neodolaly 
balónkům atraktivních tvarů či malování 
na obličej, a tak jste mohli na náměstí 
potkat malé tygříky, kočičky, pejsky nebo 
mladé slečny s nádhernými květinovými 
ornamenty na tváři.

Po rozpustilém vystoupení skupiny Ma-
xim Turbulenc, při kterém se především děti 
dobře bavily, vískaly a křepčily, se pódium 
zaplnilo středověkými bubeníky a vlajko-
noši, aby vzdali hold purkmistryni městské 
části, tedy starostce Aleně Samkové, která 
tak mohla všechny přítomné pozdravit 
a přivítat. Nepřišla však sama, přivedla ná-
vštěvu z městské části Praha – Vinohrady, 
starostku Janu Černochovou. Je příjemné 
vědět, že Čakovice nejsou na mapě Prahy 
okraj, o kterém nikdo neví, a nikdo se neza-
jímá o to, co se tady děje a jak se místním 
lidem žije. Jana Černochová sama uzna-
la, že máme silného patrona minimálně 
ve svatém Petrovi, který nad Čakovickým 
posvícením celou sobotu držel ochrannou 
ruku, a přestože počasí v předcházejících 
dnech venkovní zábavě zrovna moc nepřá-
lo, v sobotu se umoudřilo.

Podle dostupných informací bylo posví-
cení v Čakovicích naposledy někdy před 
druhou světovou válkou, což je téměř 70 
let. Na nápad obnovení této tradice přišla 
až starostka Alena Samková. Podle ní i po-
časí vyšlo díky tomu, že „se vše děje přesně 
tak, jak má“. Přivítala přítomné a popřála jim 
hezkou zábavu, což bylo téměř nošením 
dříví do lesa, jelikož si všichni už to svoje 
našli, protože měli z čeho vybírat.

Hloučky bavících se hostů napříč 
generacemi byly důkazem, že nápad 
uspořádat v Čakovicích první novodobé 
posvícení byl dobrý. Řečeno čakovickou 
starostkou – je skvělé nové tradice začínat 
a staré obnovovat. Náměstí se jen hemžilo 
nejen návštěvníky, ale i zaměstnanci úřadu 
městské části. Přišli ve svém volnu jen pro 
to, aby pomohli, starali se o organizaci 

a pořádek a byli vždy při tom, když je 
někdo opravdu potřeboval. Poděkování 
patří především Jindře Sorokové, která 
na přípravě posvícení odvedla obrovský 
kus práce. Na místě jí s organizací pomá-
hali i další jako Romana Mathesová, Marie 
Bukovská, pracovníci technické správy, 
Sbor dobrovolných hasičů z Miškovic 
a příslušníci městské policie. Těm všem 
patří dík. Zavedení nové tradice posvícení 
se opravdu podařilo. Do pozdních nočních 
hodin se Čakovičtí bavili s kapelou Holokrci 
a rozcházeli se domů s příjemnými zážitky 
a v dobré náladě.

Těšíme se na další posvícení, paní 
starostko, jen prosím nezapomeňte příští 
rok objednat zase to počasí!  (SiH)

Návštěvníky posvícení přivítala starostka Alena Samková a pozdravil i její host – Jana Černochová, 
starostka MČ Praha 2.  Foto Adéla Bartoníčková
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Dny Moderní gastronomie v čako-
vickém Globusu měly zajímavý odborný 
doprovodný program. Jejich součástí bylo 
první regionální kolo už 17. ročníku stu-

dentské gastronomické soutěže Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR pro obory kuchař, 
cukrář a číšník – Gastro Junior 2011 – No-
waco Cup. Soutěž zaštítil primátor hlav-
ního města Prahy Pavel Bém a starostka 
Městské části Praha – Čakovice Alena 
Samková. Hlavním organizátorem soutěže 

byla Střední odborná škola a Střední od-
borné učiliště Praha 9 – Čakovice. Ve dvou 
dnech 7. a 8. října své síly změřily naděje 
české gastronomie z 22 škol. Každá škola 
mohla do soutěže nasadit jednoho soutě-
žícího ve třech oborech – kuchař, cukrář 
a číšník. V první jmenované kategorii 
soutěžilo všech 22 škol. Cukrářů bylo 13 
a číšníků 19. 

Soutěžící v jednotlivých kategoriích 
znali zadání, z jakých surovin budou vařit, 
předem. Suroviny určila asociace. „Kuchaři 
měli připravit jídlo, jehož hlavní součástí 
bylo kuře, a cukráři měli v zadání mražené 
ovoce,“ upřesnila Mgr. Darina Škvarová, 
zástupce ředitele pro praktické vyučování 
pořádající školy. 

Kuchaři měli za úkol zpracovat celé 
kuře. Měli vyrobit čtyři porce tradičního 
pokrmu dle zásad moderní gastronomie, 
který vychází z kulinárních tradic regionu, 
ze kterého se do soutěže hlásí. Soutěž 
nebyla jednoduchá. Sami komisaři uznali, 
že zadaná surovina nepatří právě k těm 
jednoduchým, naopak je to nejtěžší suro-
vina ze všech kol soutěže. 

Cukráři měli připravit čtyři porce dezer-
tu, jehož hlavní součástí je živočišná sme-
tana. Jejich práce měla vycházet z toho, 
že dezert je součástí tříchodového menu 
restaurace pro mezinárodní klientelu. 

Úkolem číšníků a servírek bylo naser-
vírovat teplý předkrm a před zraky hostů 
(hodnotitelů) jej příšlušně upravit a od-
prezentovat. Dobré jídlo se neobejde bez 
dobrého vína, a tak jako další úkol měli 

číšníci doporučit vhodné víno k předkrmu. 
Správný číšník má umět i cizí řeči, takže 
se hodnotila i znalost jazyka (anglický, 
německý nebo ruský). 

„Nejobtížnější se nakonec ukázalo 
uspořádání pokrmů na talíři,“ prozradila 
Darina Škvarová s tím, že i toto je účelem 
soutěže – seznámit studenty s nejnovějšími 
trendy v moderní gastronomii.

Ve velké konkurenci se s tím v kategorii 
kuchařů nejlépe popasovala reprezentant-
ka Střední školy gastronomické a hotelové 
z Braníku Barbora Šimůnková. V cukrářské 
kategorii zvítězila Eliška Balogová z mos-
tecké Soukromé hotelové školy Bukascho-
ol. Zlatým číšníkem se stal Miroslav Klapka 
ze SHŠ a podnikání SČMSD Hronov. 

Ani reprezentanti pořádající školy neu-
dělali ostudu. Budoucí kuchař Pavel Svači-
na skončil druhý a číšnická naděje Kateřina 
Lejčková obsadila bronzovou příčku. Ani 
jeden z nich nebude chybět ve finále sou-

těže, které proběhne 2. až 4. března 2011 
v Brně jako doprovodný program pres-
tižních mezinárodních veletrhů SALIMA 
a EMBAX. (ive)

Významné osobnosti zahajovaly...

...cukrářky zdobily

...ani kuchaři nezaháleli

...servírky nalévaly

...porota ochutnávala a hodnotila

...a přítomní obdivovali.

Kuchařům, cukrářům a číšníkům roste zdatná konkurenceKuchařům, cukrářům a číšníkům roste zdatná konkurence
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Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco-kuchyne.cz

Navštivte naši novou prodejnu 

skříní a kuchyní přímo v sídle 

fi rmy v Čakovicích a využijte 

aktuálních akčních nabídek.

Informace naleznete na 

www.indeco.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic2 2 6.4.2010 13:53:59

Třeboradické posvícení aneb krok o sto let zpátky Třeboradické posvícení aneb krok o sto let zpátky 
Po několika víkendech strávených 

na pražských vinobraních se najednou za-
čala nepříjemně vtírat otázka, co s volnou 
sobotou. Problém se vyřešil záhy, jelikož 
jsem zjistila, že sdružení LíPa, které zorga-
nizovalo báječný dětský den, se rozhodlo 
vrátit do Třeboradic posvícení. Nebylo tedy 
nad čím váhat.  

Že si organizátorky daly na akci opět 
záležet, jsem pochopila okamžitě po pří-
chodu na náves. Mezi stánky čile pobíhala 
děvčata v krásných krojích a ke vstupu 
lákala dožínkově vyzdobená brána. Poz-
ději jsem se dozvěděla, že šikovné ruce, 
které kroje ušily, patří V. Patkové, V. Váňové 
a V. Žofákové. Ani jsem nestihla dojíst do-
mácí Babiččin štrůdl a už jsem byla stržena 
lidmi mířícími ke kostelu. Pan farář Budský 
právě začínal sloužit mši pod širým nebem 
v čerstvě uklizené kostelní zahradě. Během 
ní zpíval sbor Camerata. Mší samozřejmě 
program nekončil. Květy ozdobený povoz 
s koňmi převezl dívky z kostela před hos-
podu, kde na dvoře předaly posvěcené 
dožínkové věnce místnímu zemědělci 
M. Encovi v zastoupení jeho manželky 
a majitelům restaurantu manželům Svo-
bodovým.

 Díky šikovnosti Z. Krulichové a V. Ro-
bové, které se postaraly o výzdobu, jsem 
chvílemi vážně pochybovala, jestli jsem 
se nepřenesla o sto let zpět. K příjemnému 
pobytu nám zahrála cimbálová muzika. 
Předvedly se i děti ze základní umělecké 
školy pod vedením ředitelky I. Heřmánko-
vé. Dále se na podiu vystřídal sbor Kamará-
di pod vedením V. Dvořáčkové, kapela Žoši 
s krojovaným mládím, děti z mateřských 
škol, divadlo ŠUS, dudácká kapela a další. 
Poslouchat hezkou hudbu mohli i ti, kteří 
vyrazili nakupovat na náves. Tam nechybě-
ly  stánky s dárečky, pamlsky i hračkami. 
Děti však častěji obléhaly dřevěné houpač-
ky, ručně poháněný kolotoč nebo ohradu 
se zvířaty, o kterou se postaral V. Svítil 
a p. Svoboda. Kdo měl dovádění na chvíli 

dost, zastavil se v dílničkách na dvoře 
restaurace a ozdobil si sošku nebo vyzkou-
šel keramickou či drátenickou dílnu. Pro 
odvážné, kteří nemají závratě, byla v tento 
den zpřístupněna kostelní zvonice. Další se 
mohli svézt třeba koňským povozem. 

 Většinu z nás při tak náročném progra-
mu zaskočil velký hlad. I proti tomu však 
byla snadná pomoc. V restauraci Maximum 
Club se díky ochotnému personálu každý 
velmi dobře a rychle nasytil tradičními 
pochoutkami.

 Přestože odpoledne začalo pršet, zá-
řili místní i přespolní občané spokojeností 
a rozcházeli se domů s vidinou pokračová-
ní zábavy na večerní tancovačce.  

Kromě již zmíněných patří poděkování  
J. Kosové z ateliéru Střípek , K. Vysoudilovi 
z ateliéru Kawys, J. Hrabánkovi, učitelkám 
z MŠ Třeboradice, krojovanému mládí, 
všem ostatním pekařkám a pomocníkům, 
P. Labíkové a L. Uríkové z klubu LíPa.  
Zvláštní poděkování si zaslouží sponzoři:
restaurace Maximum, MČ Čakovice, Che-
meko, Věci veřejné, sdružení ČMT, p. Ham-
pl, M. Kurka ICU, M. Enc, M. Pospíšilová, 
J. Čebiš, P. Zítek.

Věrná návštěvnice Tereza Vránová
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                                                                                          St�ední pr�myslová škola na Proseku 
                                                             Novoborská 2, 190 21 Praha 9

     Jsme státní škola, spolupracujeme s tuzemskými i zahrani�ními partnery. Máme vlastní domov mládeže. 
nabízíme kvalitní a moderní výuku ve 4 letých studijních oborech:

23-41-M/01 – STROJÍRENSTVÍ (CAx technologie)  23-45-M/01 – SILNI�NÍ DOPRAVA (diagnostika silni�ních motorových vozidel)             
18-20-M/01 – INFORMA�NÍ TECHNOLOGIE                 26-41-L/01  – MECHANIK ELEKTRONIK (elektronika a informatika)    
26-41-M/01 – MECHATRONIKA (robotizace)                 23-45-L/01  – MECHANIK SE�IZOVA� – MECHATRONIK (automatizace)                          

                      

nástavbové studium:

64-41-L/51 – PODNIKÁNÍ (2leté denní studium) 

Dny otev�ených dve�í
3.11., 10.11., 1.12., 8.12 2010, 5.1., 12.1., 2.2., 16.2 2011 

od 16.00 hod v budov� školy Novoborská 2, Praha 9-Prosek (spojení od metra B a C busem, stanice Let�anská, �eskolipská) 
Bližší informace na tel. �íslech 286028340, 283923097 

Prosecké dny techniky – vyzkoušejte si p�edem, co se m�žete nau�it  
       nutná registrace na daniela.milotova@sps-prosek.cz nebo 286028344, více informací na webových stránkách školy 

                         19.10., 2.11., 16.11., 30.11, 14.12 2010, 11.1., 25.1., 8.2. 2011 

www.sps-prosek.cz
        Všechny uvedené obory jsou vhodné pro chlapce i dívky 

Pondělí 11. října se stalo dnem významným především pro 
obyvatele naší městské části, kteří potřebují navštěvovat spádová 
zdravotnická zařízení v sousedních městských částech. Byla totiž 
uvedena do provozu a ve 14 hodin slavnostně pokřtěna nová 
zdravotnická linka č. 295. Na linku, která bude jezdit ve třicetiminu-
tových intervalech od 5.51 až do 22.12 hodin, budou nasazovány 
pouze nejmodernější bezbariérové midibusy s kapacitou 29 míst 
k sezení a 47 míst k stání. Jsou vybaveny komfortními sedačkami 
a splňují i ty nejpřísnější emisní normy EURO V. Důvodem zřízení 
této linky a zavedení, na poměry MHD, luxusních dopravních 
prostředků je snaha zlepšit přístupnost zdravotnických zařízení 
(nemocnice Bulovka, poliklinika Prosek, poliklinika v Letňanech) 
zejména pro starší a méně pohyblivé občany nebo maminky 
s kočárky. Poprvé v historii povede městská hromadná doprava 
až přímo do areálu nemocnice Bulovka, kde bude mít dokonce tři 
zastávky – u vchodu do areálu a u dvou dalších pavilonů. Celou 
trasu tato polokružní linka projede za hodinu a dvacet minut. Začá-
tek a konec trasy je v Třeboradicích na Slaviborském náměstí. 

U křtu nové linky nemohli chybět ti, kteří se o její vznik nejvíce 
zasloužili – předseda komise pro dopravu rady Městské části 
Praha – Letňany Radek Čermák, starostka Městské části Praha 
– Čakovice Alena Samková a její místostarosta Ing. Jiří Vintiška, 
Ing. Martin Jareš ze společnosti ROPID a zástupce společnosti 
About Me, s. r. o., která midibusy provozuje, Ondřej Batela. Ten 
nám potvrdil, že těchto komfortních midibusů mají dostatek, že by 
nikdy nemělo dojít k tomu, aby byl, byť nouzově, na linku 295 
nasazen jiný typ autobusu. Vzhledem k tomu, že tyto dopravní 
prostředky jsou pro svoji zkrácenou délku v úzkých uličkách 
mnohem pohyblivější než „klasické“ autobusy, je do budoucna 
uvažováno rozšíření jejich zastávek i do dosud nepřístupných míst. 
Cílem je stále zlepšovat dopravní obslužnost a tím i spokojenost 
cestujících.

Už první den provozu linky potvrzuje, že její zavedení bylo 
přínosné. Více než dvouletá jednání a vyjednávání se vyplatila, 
protože dle informací od dopravce už první autobusy byly téměř 
zcela zaplněny spokojenými cestujícími. (SiH)

Zdravotní linka č. 295 – z Čakovic třeba až na BulovkuZdravotní linka č. 295 – z Čakovic třeba až na Bulovku

Setkali se po padesáti letech...Setkali se po padesáti letech...
Všichni jistě znáte první díl série ani-

movaných filmů pod názvem „Potkali 
se u Kolína“. My – tedy spolužáci ze ZŠ 
v Čakovicích, kteří končili “základku“ v roce 
1960 – 8.A, 8.B a 8.C., jsme se chtěli setkat 
po 50 letech od ukončení školní docházky 
na ZŠ, samozřejmě v Čakovicích! Jenže 

v současné době nebylo kde, a tak sraz 
proběhl poslední červnovou sobotu „U Čé-
bi“ v Třeboradicích.

Ze tří ročníků se nás sešlo čtyřicet, dva-
náct spolužáků již není mezi námi, dva jsou 
trvale v zahraničí a na ostatní se nám přes 
velkou snahu nepodařilo sehnat kontakt.

Největší dojem na nás udělala paní 
učitelka Eva Dušková, třídní 8.B. Byla 
tak vitální, že se jí jeden spolužák zeptal, 
do které že třídy chodila! Stále bylo o čem si 
povídat. Oživili jsme si vzpomínky a dohodli 
se, že se budeme scházet pravidelně každý 
rok poslední sobotu v červnu. Tak tedy pro 
ty, kdo nemohli přijít nebo na které jsme ne-
sehnali kontakt – příště 25. června 2011. 

Hana Jožáková
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové 

kácení stromolezeckou technikou. Tel.: 

606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

Pedikúra Miškovice. 145 Kč, s docházkou 

195 Kč. Přijímám poukázky seniorů od MČ 

Čakovice. 606 500 867, 283 932 971

již od 299 Kč za měsíc

 vysoká přenosová rychlost 16/16 Mbps
 kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
 instalace zdarma a smlouva bez závazků PODZIMNÍ AKCE

NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu

na zkoušku  zdarma!

428006-ADC_inzerat[185x90].indd 1 1.10.2010 8:52:36
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Žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu, garnýže, čalounění
dveří, shrnovací dveře, silikonové těsnění, montáž nábytku
Z. Petříček, tel.: 606 350 270, 286 884 339

První ročník Běhu Naděje odstartoval v pravé polednePrvní ročník Běhu Naděje odstartoval v pravé poledne
Ostrý hvizd píšťalky v ústech starostky 

Aleny Samkové v sobotu 9. října v pravé po-
ledne uvedl do pohybu nevelkou skupinku 
většinou mladých lidí. Ti se vydali na vše-
obecně populární Běh Naděje. Tentokrát 
z Čakovic do Ctěnic. Trasa byla skutečně 
lehká tak, aby ji zvládli i netrénovaní spor-
tovní nadšenci – necelých šest kilometrů je 
pro většinu z nás odpolední procházka. Na-
víc si každý mohl zvolit svůj vlastní způsob, 
jakým se přenese od startu k cíli. Nešlo 
o žádný závod či překonávání rekordů, ale 
o symbolické vyjádření podpory projektu, 
který patnáct let probíhal v České republice 
pod názvem „Běh Terryho Foxe“. Někteří 
účastníci běželi, jiní šli volnou chůzí, další 
jeli na kolech a dokonce i na kolečkových 
bruslích. Vzhledem k tomu, že trasa vedla 
částečně i polní cestou, byly kolečkové 
brusle tou nejnáročnější „disciplinou“. 
Tak se jediná odvážná bruslařka alespoň 
kousek svezla přidržujíc se za nosič kola 
starostky Čakovic. 

Nicméně sportovní výkon nebyl to 
hlavní – cílem této akce je vytvořit pově-
domí o nadaci, která se věnuje podpoře 
výzkumu léčby rakoviny, a vybrat nějaké 
peníze právě pro tento výzkum. Čakovičtí 
se opravdu „pochlapili“ a třicítka účastní-
ků mezi sebou vybrala 4113,- korun, což 
je vzhledem k počtu účastníků opravdu 
úctyhodné. Akci podpořili i tak významní 
sportovci, jako čakovický mistr světa 

v cyklistice handicapovaných Pavel Opl  
či hokejový brankář Petr Bříza. Sledovat 
rozhovor těchto dvou sportovců na startu 
i v cíli ve Ctěnicích byl opravdu zážitek.

Vzhledem k tomu, že se v Čakovicích, 
Třeboradicích a Miškovicích konal první 
ročník a na samotnou organizaci běhu ne-
byl ani dostatečný časový prostor, občas tu 
a tam něco zaskřípalo. Ale celkově se akce 
vydařila. Dokázali jsme, že zakládat nové 

tradice umíme a teď už nezbývá nic jiného, 
než v nich pokračovat. SiH

Hokejista Petr Bříza, starostka Alena Samková a tricyklista Pavel Opl na startu v Čakovicích.
Foto Karel Samek

V městské části Praha – Čakovice se vybralo 
na podporu Běhu Naděje 4113 korun.

Foto Karel Samek
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SVOZ 
VELKOOBJEMOVÉHO 

ODPADU

Termíny přistavovení kontejnerů 
na velkoobjemový odpad jsou: 

listopad 3. 11. 24. 11.
prosinec 8. 12.

Kontejnery budou přiváženy vždy 
ve středu po 12.00 hod a odvoz bude 
následovat druhý den (čtvrtek) ráno. 

Stanoviště kontejnerů 
Třeboradice – parkoviště u hřbitova

Miškovice – Na Kačence
Připomínáme, že tyto kontejnery jsou 
určeny pouze pro občany městské 

části Praha – Čakovice a nejsou 
určeny pro nebezpečný odpad, 
tj. televize, lednice, pneumatiky, 

chemikálie, zářivky... 

Dále prosíme občany, aby 
odpad ukládali do kontejnerů 

a NE VEDLE NĚJ!

Případné další informace získáte 
u pracovníků TS ÚMČ.

                                       

KRÁMEK S  POT�EBAMI PRO KREATIVNÍ TVO�ENÍ
U nás najdete vše pro ru�ní tvo�ivé techniky, jako jsou ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce s pedigem, ru�ní 

výroba mýdel a sví�ek, floristika, drátování atd. 
Najdete nás na adrese : Dr.Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – �akovice 

Provozní doba: Po – Pá 10-17h  Kontakt: www.creative.icpraha.cz ; Tel.:283931436 
Po�ádáme kurzy pro dosp�lé a pro d�ti k osvojení uvedených technik 

P�ehled kurz� na druhé pololetí 2010
23.10. Scrapbooking 27.11. Adventní v�nec 
30.10. Dlabání dýní/podzimní v�ne�ek   4.12. Drátkované ozdoby/Pedig
30.10. Korálky ketlované 11.12. Váno�ní p�ání�ka
13.11. Mozaika /Pedig    

Co se chystá v mateřském centru?Co se chystá v mateřském centru?
I během pošmourných podzimních měsíců je v MC Cirkus veselo a stále se u nás 

něco děje. Každé úterní dopoledne (9-11hod) je otevřena herna s pestrým programem. 
Vítáni jsou úplně všichni – rodiče s miminky, batolátky i většími dětmi – a není třeba 
se předem objednávat, vstupné je 30 Kč. Přijďte si pohrát, popovídat, seznámit se!

Kromě pravidelných kurzů pro děti, které probíhají v MC Cirkus každý všední den, 
jsme pro vás navíc připravili zajímavý program. Srdečně vás zveme! Bližší informace 
naleznete na http://klubmaminek.unas.cz/ Šárka Slavíková, MC Cirkus 

26. říjen 
(úterý)

9.30 hod Tři čuníci (divadlo Neklid) – veselá činoherní 
pohádka o třech malých prasátkách s hudbou 
Jarka Nohavici potěší všechny malé diváky i jejich 
rodiče, vstupné 40 Kč/os. 

25. listopad 
(čtvrtek)

19.30 hod Zdobení adventních věnců – již tradiční a velmi 
oblíbená předvánoční akce (je třeba se v MC 
předem objednat)

30. listopad 
(úterý)

9.30 hod Hudba v rodině (o.s. Potichounku) – hudebně 
vzdělávací program, zaměřený na prohlubování 
komunikace v rodině, společné muzicírování, 
improvizaci, zpěv a hru na hudební nástroje, 
vstupné 70 Kč/os. 

14. prosinec 
(úterý)

9.30 hod Vánoční divadelní představení (divadlo Bořivoj) 
– loutková lidová hra s jesličkami a zpíváním 
(přineste si zvonečky, společně si zacinkáme), 
vstupné 40 Kč/os.
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�FFIINNEE SSTTUUDDIIOO -- www.finestudio.wz.cz
����Masérské,rekondi�ní a regenera�ní služby :klasická zdravot. 
   masáž, lávové kameny,zábaly��������	
�������������������������������������

������������Kosmetika: zákl.ošet�ení kosmetikou zn.Mako,La Chevre 
   Dr.Spiller,dárkové poukazy 
   Nehtová modeláž a manikúra: gelové nehty,potažení p�írodních 
   neht� gelem,francouzská manikúra    

PROVOZNÍ   DOBA  -  RECEP�NÍ SLUŽBA 
PO,�T: 13 – 17h    ÚT,ST: 10 - 17h 

������������������������������������ADRESA: Dr.Marodyho 912/10 (Stará náves), Praha 9 – �akovice                 
Telefon:  266 313 506, masáže:607 937 934,kosmetika:739 220 918,nehty:606 430 991

Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz
www.indeco.cz

Navštivte naši novou prodejnu 

skříní a kuchyní přímo v sídle 

fi rmy v Čakovicích a využijte 

aktuálních akčních nabídek.

Informace naleznete na 

www.indeco.cz

indeco_185x136_U-nas-v-cakovicic1 1 6.4.2010 13:53:14

Známe další čakovickou miss - Miss Kompost 2010Známe další čakovickou miss - Miss Kompost 2010
Naše ZŠ Dr. E. Beneše před dvěma 

lety získala mezinárodně uznávaný titul 
Ekoškola. Tento titul je školám propůjčen 
pouze na dva roky, a proto budeme  muset  
letos znovu prokázat, že nám tento titul  
patří právem. Rozhodli jsme se nic neod-
kládat a pustili jsme se s vervou do práce. 
Posuďte sami. 

Za prvé, i v letošním školním roce 
organizujeme sběr papíru. Papír můžete 
nosit k nám do školy každý čtvrtek od 7.40 
do 7.55 hodin. Kromě papíru sbíráme i víč-
ka PET lahví, která můžete nosit společně 
s papírem.

Za druhé, stále trvá sběr vysloužilých 
drobných elektrospotřebičů a starých 
baterií. Můžete je odevzdávat ve vestibulu 
školy do červených popelnic. 

Za třet í ,  na školním 
pozemku probíhá kom-
postování ve velkém. Po-
dařilo se nám získat čtyři 
kompostéry od Magistrátu 
hl. města Prahy a v rámci 
projektu Kdo kompostuje, 
nezlobí jsme loni v dubnu 
komposty založili. Máme 
trochu potíže s využitím 
kompostu (nemáme zatím 
školní zahrádku), proto jsme 
se rozhodli, že vzniklý kom-
post rádi darujeme někomu 
z obyvatel naší městské 
části. Kdyby bylo zájemců 
víc, kompost dostane ten, 
kdo kompost nejsmysluplněji využije.  A o tom, že se nemusíte bát nekvalitní-

ho kompostu, svědčí naše dnešní poslední 
zpráva. Náš školní kompost získal druhou 
cenu v soutěži Miss kompost 2010, je tedy 
první kompostí vicemiss. Tuto soutěž pořá-
dá sdružení Ekodomov a letos se jí zúčast-
nilo víc jak dvacet kompostů. Podrobněji 
si o soutěži můžete přečíst na webových 
stránkách školy, kde se dozvíte i víc o pro-
bíhajícím sběru.

Mgr. Petra Boháčková

Zdroj internet
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CO, KDY, KDE?

3. listopadu 14.00 hod. RNDr. Pavel Mrázek 
  téma: „Návštěva u paní Hathory“ (o nejkrásnějším 

a nejzachovalejším egyptském chrámu 
z doby Ptolemaiovců v Dendeře, který byl 
i astronomickým pracovištěm. Zanechala tam
svůj portrét i proslulá královna Kleopatra).

18. listopadu 14.00 hod. Eva Sokolová
  téma: „Jak se Praha bavila – vyprávění 

o staropražských poutích“ (Josefská, 
ke sv. Matěji, Slamník, Fidlovačka...)

24. listopadu 14.00 hod. Z. Zelenková a R. Horvátová
  téma: „Výroba vánočních přáníček technikou 

embossing – vtlačovaný reliéf“

Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na listopadv klubu seniorů na listopadZajímáte se také Zajímáte se také 

o celebrity? Přijďte!o celebrity? Přijďte!
Poutavé vyprávění o známých osobnos-

tech české kultury zaujme určitě všechny 
posluchače, kteří se vypraví 11. listopadu 
na besedu s novinářkou, spisovatelkou 
a redaktorkou Jaroslavou Kopeckou. Stě-
žejním tématem zajímavého odpoledne 
bude povídání s názvem „Veselé historky 
o známých osobnostech“. Mezi protago-
nisty historek nechybějí známí čeští herci 
a baviči jako Jiřina Bohdalová, Jiří Sovák 
nebo Vlastimil Brodský. Zábavné povídání 
o známých osobnostech začne ve 14 hodin 
v čakovickém klubu seniorů, kam však 
mohou zavítat i ti později narození. (šv)

Cvičení pro všechny Cvičení pro všechny 
je v plném prouduje v plném proudu

Hodiny cvičení pro děti do 14 let, ale 
i cvičení rodičů s dětmi jsou již v plném 
proudu, přesto se do nich stále můžete 
zapojit i vy. Rodiče s dětmi cvičí ve středu, 
předškolní a školní děti zase v pondělí 
a ve čtvrtek odpoledne. Rozpis jednotli-
vých hodin najdete na stránkách TJ AVIA 
Čakovice na adrese www.cakosport.info, 
v sekci Cvičení SPV. (šv)

Senioři navštíví vánoční jarmark, Senioři navštíví vánoční jarmark, 
muzeum kol a motocyklů i svíčkárnumuzeum kol a motocyklů i svíčkárnu

Pojeďte s Klubem seniorů 8. prosince 
nasát vůni blížících se Vánoc do Skanzenu 
v Přerově nad Labem, kde se bude konat  
každoroční vánoční jarmark. Navštívíme  
staročeskou chalupu, nahlédneme do in-
teriérů a do národopisného muzea. V sou-
časné době je v muzeu celkem 32 objektů. 
V zařízených interiérech a v dlouhodobých 
i sezónních národopisných výstavách je 
předváděn život venkovského lidu ve střed-
ním Polabí od konce 18. do poloviny 
20. století.

Čeká nás i stálá soukromá expozice 
historických bicyklů a motocyklů z let 
1885 – 1965, kde mají vystaveno více než 
70 jízdních kol a 60 motocyklů s řadou 
unikátů. 

Koupit svíčku si pak můžete ve svíč-
kárně v Šestajovicích. Cena zájezdu 
je 175 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné 
do skanzenu a Muzea Moto – Velo). Počet 
míst je však omezen. Rezervace přímo 
v Klubu seniorů nebo u Jindry Sorokové 
na tel. 283 061 427. 

Co pro nás chystá Co pro nás chystá 
ZUŠ v závěru roku?ZUŠ v závěru roku?

Základní umělecká škola Marie Podva-
lové vás srdečně zve na tyto akce:
• 10. listopadu v 18.00 hodin 
 sál ZUŠ – Koncert k výročí legendární 

skupiny BEATLES
• 1. prosince v 18.00 hodin 
 prostor u zámku – Advent na zámku
• 7. prosince v 18.00 hodin 
 sál ÚMČ Čakovice – Vánoční koncert pě-

veckých sborů a literárně-dramatického 
oddělení

• 8. prosince v 18.00 hodin 
 sál ZUŠ Vánoční koncert žáků

Vinořským kostelem Vinořským kostelem 
zazní Mozartzazní Mozart

Dne 7. listopadu v 18 h odin zazní 
Requiem d-moll od W. A. Mozarta v kos-
tele Povýšení sv. kříže ve Vinoři. Účinkují 
pěvecký sbor Camerata Praha a komorní 
orchestr Far Musica. (js)


