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INZERCE
Nabízíme k pronájmu samostatný
nebytový prostor s dveřmi o šířce přes
3 metry. Vhodný jako sklad nebo garáž. Nachází se v bývalém hospodářském objektu Praha 9 - Miškovice, který prošel rekonstrukcí. Vjezd do dvora,
kde se nebytové prostory nacházejí je
přímo z ulice Polabská a je zabezpečen vstupní branou. Ve dvoře možnost
zaparkování. Elektřina 380V, bez plynu, vody a kanalizace. Cena: 49m2 za
1.800 Kč/měsíc+poplatky za elektřinu
Kontakt: 604 967 993
PEDIKÚRA Miškovice (145,- Kč,
s docházkou 195,- Kč), tel. 606 500 867.
MASÁŽE za příznivé ceny, tel. 606
106 366.
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tel.: 776 563 585
www.gardenglobal.cz
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tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření ZDARMA

5ealitní makléĜ
pro Váš dobrý obchod
731 618 372, p.prochazka@re-max.cz
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Milí ĎtenáĔi Ďakovickc|o, miškovickc|o a tĔeForadickc|o zpravodaje,
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vzhledem k tomu, že se neustále snažíme zlepšovat
vztahy mezi občanem a úředníkem, je mou milou
povinností hned v úvodu Vás upozornit na novou
službu „Lepší místo“, kterou zavádíme jako první
pražská městská část a jsme na to velmi pyšní. Jde
o internetovou aplikaci, pomocí níž mohou občané jednoduše a efektivně upozornit na nešvary
ve městě, které se automaticky dostanou k osobě,
odpovědné za danou oblast, a může se ihned začít
s jejich nápravou. Podrobné informace k projektu si
můžete přečíst na str. 4 a já pevně věřím, že budete
s touto novou službou spokojeni.
Za zmínku určitě stojí i žádost o poskytnutí podpory z operačního programu životního prostředí,
kterou jsme podávali v listopadu loňského roku
a koncem dubna bychom měli znát výsledky. Jde
o dotace, které mají být směřovány na zateplení
objektů tří konkrétních nebytových prostor: školní
družiny v Dyjské ulici, pekárny v Cukrovarské a budovy školní jídelny v Jizerské ulici. Držte tedy spolu
s námi palce a v příštím čísle Vás o výsledcích budeme aktuálně informovat.

Rád bych se také zmínil o neutěšené situaci při
stavbě hloubkové kanalizace v ulici K Sedlišti. Jejího špatného stavu jsme si vědomi, a proto jsme
požádali zhotovitele, aby častěji uklízel a dorovnával štěrk na silnici, která je zejména v deštivém
počasí blátivá. Můžeme se těšit, že situace se zlepší
počátkem května, kdy je předpokládané ukončení
prací a vrácení silnice do lepšího stavu. Všem občanům bych chtěl poděkovat za trpělivost a věřím,
že zanedlouho už bude cesta na „Havraňák“ opět
příjemnou procházkou.
Na závěr nezbývá než doufat, že jste si krásně užili
velikonoční trhy, které proběhly v sobotu 12. dubna, stejně jako velikonoční svátky a s nimi spojené
tradice. Toto období znamenalo pro naše předky
konec dlouhé zimy a počátek nového léta. Věřme,
že se právě tato velikonoční tradice, která souvisí
s příchodem jara, slunce a tepla, potvrdí.

Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Zajímají vás novinky z regionu?
Najdete je na m-region.cz. Nový webový informační portál,
který byl spuštěn právě v těchto dnech, vám přináší čerstvé
informace o dění v naší městské části i okolních obcích. Vždy
aktuálně a bez cenzury.

+ ª2ejšlapem« aæ na okoĔín
Pravidelné pochody povodím Mratínského potoka zná
asi každý. Spolupořádá je naše knihovna v Třeboradicích
a tentokrát čeká na účastníky opravdu neobvyklá trasa. Cyklisté
se totiž podívají až za hranice našeho regionu, a to přímo do
malebného okolí hradu Kokořín.
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Toto sdělil starosta MČ Alexander Lochman v souvislosti
se spouštěním nového projektu Lepší místo. Projekt by měl
fungovat jako kanál, pomocí kterého může prakticky kdokoliv
komunikovat s ÚMČ a upozorňovat na nedostatky.
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Jsme prĈkopníky ve vzta|u k veĔejnosti
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Z oFsa|u
dyæ potĔeFujete mít jistotu...
Tentokrát vám v rubrice Naši podnikatelé představíme
Markétu Píchovou, která v Čakovicích pracuje coby pojišťovací
poradkyně už od roku 2001. Dnes již v novém sídle, stále je to
ale ta stará Markéta, kterou znáte.

ádraæí vĎera a dnes
Historie čakovického nádraží je velice spletitá. Pokusili jsme se ji
tedy rozplést v našem článku a zájemcům o historii ukázat, co
všechno naše nádraží „prožilo“ a co možná ještě přijde.

ázenkáĔi se c|ystají na jaro
Národní házenkáři TJ Avia Čakovice mají nabitý program.
Polykají tréninkové dávky a pilně se připravují na jarní
odvetnou část 2. ligy. „Rádi bychom se umístili co nejvýše,“
říká brankář Ladislav Molnár.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Mgr. Jaroslav
Svoboda. Redakční rada: Ing. Jaroslav Jelínek, JUDr. Eva Pokorná, Josef Záluský, Mgr. Jaroslav Svoboda. Jazyková korektura:
Marcela Berounská. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426. Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design,
tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto
číslo vyšlo v dubnu 2014.
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TÉMA
Špatná cesta, chybějící přechod, černá
skládka… to vše nyní můžete řešit
s radnicí online
Foto: Jaroslav Svoboda
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„Lepší místo je příležitost, jak snadno zlepšit svoji ulici. Přináší totiž jednoduchý nástroj pro oboustrannou komunikaci mezi
občanem a úřadem. Díky němu může
kdokoli na www.lepsimisto.cz vložit problém z veřejného prostoru nebo nápad na
jeho vylepšení. Podnět se dostane ke konkrétnímu odpovědnému úředníkovi, který
jej buď vyřeší, nebo vysvětlí, proč to hned
nejde,“ popisuje základní charakteristiku
služby Hana Kružíková z občanského
sdružení Lepší místo. Služba funguje
už dva roky v Kolíně, navíc od podzimu 2013 funguje i mobilní aplikace pro
iPhone a Android, díky které můžete na
jakýkoliv problém upozornit přímo z ulice. Nyní by měla služba fungovat i v Čakovicích.
Jak popsala paní Kružíková současné
cíle? „Nejbližším cílem je rozjet Lepší místo naplno v osmi městech, jejichž vedení
se rozhodlo být osvícené, transparentní
a zajímat se systematicky o názory svých
občanů. Vedle Nového Města na Moravě

Jak snadno zlepšit svou ulici?
(omocí Lepší|o místa
nebo třeba Kutné Hory se mezi tyto radnice zařadila také Praha-Čakovice. Rádi
bychom, aby naše služba přinesla obyvatelům této městské části v první řadě možnost se na zlepšování svého okolí efektivně a jednoduše podílet. V dlouhodobějším
horizontu samozřejmě usilujeme o rozšiřování do dalších obcí v Česku.“
Jednoduše řečeno, obyvatelům naší
městské části služba přináší jednoduchý
nástroj, jak pohodlně a efektivně říci úřadu, co by se mělo zlepšit. V současnosti
je celý projekt v pilotní fázi. „Z Kolína,
kde se projekt osvědčil, se služba právě
rozšiřuje do osmi měst vybraných pečlivě

ªJsme prĈkopníky ve vzta|u k veĔejnosti,«
Ĕíká starosta Loc|man
» Çå±b
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Mezi nesporné výhody aplikace, která
běží na platformách iOS a Android, patří, že dotazy a náměty občanů se nedublují. Komunikaci mezi veřejností a zaměstnanci úřadu mohou sledovat i další

obyvatelé Čakovic a kontrolu nad ní má i
vedení radnice.

Nový komunitní server
Celý projekt by neměl fungovat jen jako
místo, kde se hromadí stížnosti, ale spíše

„Důležité je, že informace, které občané
pošlou, budou konkrétní,“ říká starosta
Lochman
Zdroj: Pavla Elšlegrová

za pomoci Fondu Otakara Motejla, který
usiluje o rozvoj demokracie a právního
státu v Česku. Ve spolupráci s aktivně zapojenými radnicemi tedy Lepší místo aktuálně pomáhá zlepšovat veřejný prostor
pro 97 776 obyvatel. Tipy je však možné
vkládat i jinde. Pokud se objeví podnět
z města, kde o službě ještě nevědí, putuje
upozornění do e-mailové schránky starosty. Na něm už záleží, jak zareaguje. Většinou pasivní nezůstane. Aktuálně je na
území celého Česka nahlášeno takřka pět
set podnětů a třetinu se dlouhodobě daří
vyřešit,“ vysvětluje Hana Kružíková.

(red)
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jako komunitní server Čakovic, Miškovic
a Třeboradic. „Důležité je, že informace
budou konkrétní,“ upozorňuje starosta
a dodává: „tam se neřekne, že je někde
binec a je nutno to uklidit. Tam se řekne,
že přímo na konkrétních souřadnicích
je určitý problém a je dobré ho řešit.
Na radnici zjistíme, jestli jsme kompetentní to řešit, případně předáme dále.“
Velkou výhodou tohoto projektu je fakt,

že daný problém, např. černá skládka, je
vyfotografován občanem přímo na místě a odeslán pomocí webu příslušnému
úředníkovi. Tomu se zobrazí jak fotografie místa, tak i přesné souřadnice, jak
upozornil již pan starosta.

á se ÈeF zneuæít?

mohou a někdo jej může zneužít i třeba
v rámci volební kampaně, ale myslím, že
tito lidé budou identifikovatelní. I přesto
ale toto břemeno na sebe bereme a věříme, že tento nástroj bude daleko profitabilnější a veřejnosti velikým přínosem.“

Jaroslav Svoboda

I nad tímto se starosta Lochman zamýšlí. „Samozřejmě, že určité problémy být

3eF pro seniory pĔináší záFavu i vzdĐlání
» 7±8ÇY8´
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Web i60.cz podle sdělení PR manažera
projektu Lukáše Havlase funguje asi dva
a půl roku, z čehož ostrý provoz je asi dva
roky. Nejen čakovickým, ale všem seniorům v ČR se tak otvírá cesta do virtuálního světa. A nejen senioři si přijdou na
své. „Důležité je, že obsah webu si jeho
čtenáři vlastně tvoří sami,“ říká Lukáš Havlas a dodává: „právě oni přispívají svými
zkušenostmi a zážitky. To jsou ty nejčtenější věci, protože jsou skutečné, autentické a vnímané optikou zkušených lidí,
kteří mají něco za sebou.“
Samotná myšlenka webu podobného
charakteru je stará asi tři roky. „Chtěli
jsme udělat něco nového, masovějšího
pro cílovou skupinu aktivních seniorů,
o které si myslíme, že je velmi perspektivní vzhledem k demografickému vývoji ve společnosti. Tato sociální skupina bude stále sílit a během několika let
bude klíčová. A protože se nám zdálo,
že tato skupina celkem nikoho nezajímá
(ani média či firmy nebo obchodníky),
rozhodli jsme se založit web, který jim
bude přinášet zábavu, vzdělání a dávat
možnosti seberealizace,“ vysvětluje Lukáš Havlas.

Z ÈeFu na pĔe|lídku
Autoři projektu mají „na triku“ také módní přehlídku se seniory, ale nejen pro
seniory. Spolupracují s paní Karasovou,
bývalou šéfkou Czechoslovak models, se
kterou uspořádali módní přehlídku „zralých dam“ na veletrhu For senior v Letňanech. „Naše modelky jsou paní, kterým

je 60, ale pořád vypadají výborně. Jak
se lepší zdravotnická péče a posouvá se
aktivní věk, tak tyto dámy vypadají stále
dobře a samy chtějí zkusit něco, po čem
vždycky toužily,“ přiblížil nám zákulisí senior modelingu pan Havlas.

zií. Spousta lidí by asi neměla odvahu se
svými „výtvory“ jít k vydavateli, aby jim
knihu vydal. „K nám ale pošlou své básně
a my jsme těm nejlepším teď vydali knížku, takže máme knížku poezie, kde je asi
šest těch nejlepších,“ doplňuje Havlas.

nteraktivita vzdĐlávání
a vlastní puFlikace

do za ÈeFem stojí a co
Fude dál?

Web i60.cz je apolitický a tím by měl i zůstat. Jak přiznává pan Havlas, není možné opomíjet politické aktuality, ale ty nejsou stěžejními pro fungování webu. Důležité je, že čtenáři vytváří obsah webu
sami a mohou se i lecčemu přiučit. Tak
například kdysi kandidát na prezidenta,
dnes univerzitní profesor Jan Sokol píše
na pokračování rady jak přispívat na wikipedii, jak se přihlásit, jak tam opravovat chyby a tak dále.

Na počátku všeho byla spolupráce několika novinářů z celostátních deníků (MF,
Hospodářské noviny apod.) a odborníků
v oblasti IT. Dnes je důležitá také marketingová stránka projektu a s tím částečně souvisí i propojení s univerzitami
třetího věku. „My jsme oslovili všechny
U3V, ale máme zatím takovou chladnější
reakci. Asi se to hlavně nedostalo k těm
správným lidem,“ posteskl si na závěr PR
manažer Lukáš Havlas. Další měsíce nám
tak ukážou, jakým směrem se web bude
vyvíjet.

To ovšem není vše. Čtenáři, kteří obsah
webu tvoří, nepřispívají jen svými životními zkušenostmi (prózou), ale také poe-

Jaroslav Svoboda
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Zajímají vás novinky z regionu? Najdete je
na m-region.cz
» 788 Ç9´ ¼Ê bÇĐà n±-
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Web vznikl původně pro obyvatele dobrovolného svazku obcí Povodí Mratínského potoka, aby se zlepšila informovanost jeho obyvatel a podpořila propagace regionu. Ovšem protože je celý tento
region historicky a kulturně poněkud
širší než oficiální svazek, rozšířila se i působnost webových stránek. A tak se mohou o novinkách ve své obci dozvědět
obyvatelé naší městské části stejně jako
obyvatelé Kostelce nad Labem.

2íme, co oFyvatele
regionu trápí
Šéfredaktor webového portálu Jaroslav
Svoboda má o informační náplni jasno:
Účetnictví - nabízím zpracování kompletního účetnictví včetně ročního
vyúčtování, přiznání k DPH, silniční
dani, dani z příjmů atp., dále zpracování mzdové agendy pro vás i vaše zaměstnance, výkazy pro ČSSZ, ZP, ČSÚ.
Tel. 773 640 405.

„Chceme, aby si čtenáři svým způsobem z části tvořili obsah sami. Aby měli
možnost napsat, co je trápí, co je zajímá
a co by chtěli znát. Stejným způsobem
mohou participovat městské a obecní
úřady, pro které je web také určen, aby
mohly včas dát oznámení o aktuálním
dění a to samé platí i pro soukromé
subjekty. Chceme se věnovat hlavně lokálním věcem, ale i politickým kauzám,
trestním záležitostem atd.“
Jaký je obsah webu a na koho je zaměřen? „Obsahová náplň je jasná. Kromě
toho, co jsem už řekl, bychom se rádi
věnovali především otázce zájmového
vzdělávání, a proto přinášíme čtenářům
mnoho zajímavých článků z různých
oborů, které přináší někdy možná až překvapivé závěry. Důležité je, aby si čtenáři
mohli přečíst nezávislé informace o dění
ze svého okolí, ale aby se i něčemu přiučili,“ říká Svoboda a jednou větou dodává:
„Cílovou skupinou jsou obyvatelé celého
regionu, lidé, kteří zde pracují i ti, kteří se
sem třeba chystají a chtějí zjistit potřebné
informace, tipy na výlety apod.“
Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu,markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací dveře, čalounění dveří, silikon.

|ceme podpoĔit celý region
Jak bylo řečeno, srdcem celého webu je
region okolo naší městské části. Web ale
přináší informace i z širšího okolí. „Účelem webu je mimo jiné zvýšit efektivitu
spolupráce obcí a propagovat region
jako celek. Žijeme v krásném regionu
a byla by škoda, kdybychom nechtěli
rozvíjet třeba cestovní ruch. Vždyť těch
krás je tady všude kolem moře,“ dodává
s úsměvem šéfredaktor webu Jaroslav
Svoboda.
Nespornou výhodou celého projektu je,
že se svou obcí či celým regionem zůstáváte ve spojení i na dovolené, kam vám
radniční nebo regionální noviny rozhodně
do schránky nepřijdou. Proč se nepodívat
třeba v Austrálii na www.m-region.cz a nezjistit, co je nového ve vaší obci?

Nikola Staňková

Diskutujte
i k
j na:
www.facebook.com/mregion.cz
Nabízíme montážní a truhlářské práce, pergoly, dřevostavby, vestavěné
skříně, hodinový manžel, výškové práce, rizikové kácení. Tel. 777 588 119

těsnění - úspora 30 % tepla.
Petříček, tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, Tel. 775 132 921.

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA
Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
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nnormace o Ďinnosti *ady Mý a Zastupitelstva Mý
» Na svcm 1ÎÎ. j 1ÎÀ. jednání *ada Mý mimo jinc projednalaU
 Schválení smluv o zajištění přednášek v Klubu seniorů na měsíc březen
- červen 2014 (Tajemství Ježíše z Nazaretu, Šperk z polymerové hmoty,
Maroko... apod)
 Bylo schváleno vydávání poukázek
na služby pro seniory ve věku nad
60 let včetně v celkové výši 250,- Kč.
Poukázky lze uplatnit na předem
sjednaných místech za kadeřnické,
pedikérské, masérské a kosmetické
služby. Zároveň bylo odsouhlaseno
vydávání dárkových poukázek na
nákup zboží v hypermarketu Globu
jubilantům ve věku 75 let a dále od
80 let každý rok.
 Pořízení 100 ks zlatých řetízků od firmy JK zlatnictví Jana Kaletová, které









jsou vydávány jako dárek u příležitosti vítání občánků od MČ.
Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – „Výměna nákladního výtahu v objektu
školní kuchyně - Jizerská 840, Praha
9 - Čakovice” a její zveřejnění
Schválení návrhu Smlouvy o dílo k provedení stavby: „MČ Praha-Čakovice-severní chodník-Slaviborské náměstí“.
Schválení objednání prací na úpravu
otevírání oken ve schodišťovém prostoru ZŠ Jizerská 816 se zhotovitelem
WEKASO s.r.o.
Objednání projektové dokumentace
na opravu a nástavbu budovy družiny
v ul. Dyjská na učebny základní školy
u projektové kanceláře Grebner s.r.o.

» Na svcm À1. jednání Zastupitelstvo Mý projednaloU
 Darování stavby garáže na části pozemku parc.č. 1208/16 v obci Praha,
k.ú. Čakovice o výměře 22 m2 od stávajících vlastníků do majetku MČ
 Smlouva darovací se zřízením věcného břemene na pozemky parc.č.
364/8, 367/9, 367/20 vše obec Praha,
k.ú. Miškovice, od vlastníků Antonie
Šimkové a Marie Suché, každá ideálním podílem ½

 Stabilizace zelených ploch v rámci
ÚP SÚ HMP v režimu celoměstsky významných změn
 Stanovení počtu členů ZMČ na volební období 2014 – 2018
 Operační program Praha - konkurenceschopnost - Revitalizace zámeckého rybníka Čakovice, žádost o dotaci
 Rozpočet Městské části Praha - Čakovice na rok 2014

 Provedení přístřešků BUS zastávek
na zastávkách Náměstí J. Berana,
Oderská, Čakovice v k.ú. Čakovice,
dále v zastávce Králova (v ul. Bělomlýnská a Schoellerova) v Třeboradicích a na zastávce Třeboradice.
 Veřejná zakázka na opravu chodníků
v Třeboradicích a Miškovicích, konkrétně při ul. Bělomlýnská mezi ul.
Mezi Hřbitovy a Jirsákova podél hřbitovní zdi, v Miškovích v ul. Tuháňská
- příjezd z ul. Polabská k MŠ a v Miškovicích v ul. Tuháňská za rybníkem
 Různé žádosti o stanoviska a povolení.
 Různé nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory.
Zápisy z jednání Rady
a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
na Úřadě MČ, kde jsou zájemcům
přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž
umístěny na stránkách
www.cakovice.cz
 Odměny členům výborů ZMČ za rok
2013
 Ustanovení pracovní komise ZMČ
pro jednání ve věci omezení rizik
a zátěže z provozu letového okruhu
letiště Letňany nad MČ Čakovice

(aní kĔeĎková se vrátila do ýakovic
» b´Ê |¡ ¡ (±8|Ê ÇÊÁ´¼Ê ÍĐ¼

Y Ĕ±YÊ ´8O ÇÍ9Oc| ĔbĎ 8
|¡ (Ĕb´¼æb YĔÇb FÊ ĔbĎb 
8±´¼ FĐæå FÊÇ8¼bb 8à
Ĕ±YÊV ´¼Áb Ď8´Á ÇÊÍb
8´¼8´bÇb ÁÇÍ9O´¼V ¼b±Á´b
8àbĐ´¼´ 9Ď9´¼ĈæbO|ÁF¼¡
Do záchranné stanice se dostal se zraněním na podzim minulého roku a po
úspěšném vyléčení byl připraven k návratu do volné přírody v oblasti Čakovic.
Návrat proběhl v úterý 8. dubna. „K této
výjimečné akci jsme přizvali i děti z nedaleké mateřské školy,“ prozradil nám
zástupce z Lesů hl. m Prahy.
Samice křečka byla nalezena v Čakovicích
se zlomenou nohou, ale poměrně rychle
se v záchranné stanici zotavovala. Zůsta-

la stále velmi plachá a téměř celý den se
schovávala. Přes zimu zesílila a nyní se
mohla vrátit na původní lokalitu. Zařadila
se k 2 500 živočichům, kteří prošli v loňském roce Záchrannou stanicí Lesů hl.
m. Prahy. Patřila spolu s ostřížem lesním,
ledňáčkem říčním, sovou pálenou a například vydrou říční mezi nejvzácnější pacienty stanice v roce 2013.
Křeček je živočich, který se v 50. letech
20. století natolik přemnožil, že byl označován za kalamitního škůdce. Naopak
v 21. století patří křeček mezi silně ohrožené druhy. Zajímavý je způsob jeho
života, kdy na zimu si buduje spižírnu
potravy. Tu je křeček schopen zaplnit
až 15 kg zrní. Křeček je velmi statečný
bojovník a povahově nesnášenlivý. Při

ohrožení často stojí na zadních nohách,
prská a vrže zuby.
(TZ/red)
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o na to zastupitelc?
"Jaký je váš názor na projekt Lepší místo, díky kterému mohou občané snadno pomocí mobilního telefonu nebo PC
komunikovat s radnicí a upozornit úředníky na nedostatky ze svého okolí?"
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. (starosta)

Ing. Jiří Vintiška (ODS)

Službu Lepší místo zavádíme jako první pražská městská část. Ano, pomocí této internetové aplikace mohou občané jednoduše a efektivně upozornit na nešvary v našich obcích.
Taková upozornění se automaticky dostanou
k odpovědné osobě a prakticky ihned se může
začít s nápravou. Jsme opravdovými průkopníky nového způsobu komunikace mezi občany
a radnicí a myslím si, bude-li vše pracovat tak,
jak má, že bude celý projekt jen ku prospěchu
městské části a hlavně jejích obyvatel.

Projekt Lepší místo je zajímavý nápad, jak zapojit veřejnost do „denní“ správy veřejného
prostoru. Je však nezbytná součinnost příslušné radnice, na které připomínky směřují,
aby podněty občanů byly skutečně vyřizovány v přiměřených lhůtách. V opačném případě celý projekt ztratí význam. V podmínkách
městských částí Prahy je dalším rizikem to, že
některé připomínky občanů nemůže dle kompetencí městských částí vyřídit příslušná radnice, pod kterou veřejný prostor spadá (např.
městským částem nepřísluší správa některých
zastávek, organizace veřejné dopravy, správa
řady komunikací a chodníků apod.). Takové připomínky pak zůstanou v systému Lepší místo
nevyřízeny, resp. budou klasickým způsobem
jako dnes, poštou či e-mailem, předány jiným
městským institucím.

Ivana Heřmánková
(SNK „Rozum a slušnost“)
Projekt Lepší místo.cz je zajímavý. Zdá se mi
však vhodný pro centrum Prahy. V našich
podmínkách se můžeme obrátit přímo na
technickou správu a upozornit na nedostatek.
Kontakty jsou dostatečně veřejné. Na otázku
z uvedeného projektu: „Vadí vám něco ve vašem okolí?“ odpovídám VADÍ. Například neukáznění občané, kteří ládují staré koberce do
tříděného odpadu (Třeboradice 29. 3.) nebo
nedostatečný počet zaměstnanců technické
správy městské části (aby ne, vždyť tabulkový
plat za tuto fyzicky náročnou práci je k uzoufání), pohozené odpadky v parku a ve vodních
plochách, nesebrané psí exkrementy apod. Až
budeme všichni dodržovat pravidla základního slušného chování, nebude potřeba podobných projektů a dalšího zatěžování úředníků.

Mgr. Kateřina Arnotová (SNK-ČMT)
O projektu Lepší místo a jeho provozovateli nemám k dispozici podrobnější informace, pouze obecné údaje, které jsou
k dohledání z veřejně přístupných zdrojů.
Není mi známo, zda vedení městské části
má v plánu tento projekt realizovat. Rovněž není z dostupných zpráv zřejmé, jak se
tento projekt dosud v praxi osvědčil. Nápad zjednodušit komunikaci občanů s úřady a zavést systém pro hlášení problémů
v nejbližším okolí s využitím moderních
technologií (pomocí mobilních aplikací či
emailů) je chvályhodný, závisí však hlavně
na tom, jak budou zasílané podněty dále
zpracovávány, jak bude úřad schopný tento projekt využívat.

Ing. et Bc. Michal Motyčka, DiS. (TOP09)
Dle mého názoru každý projekt, kdy mohou
občané přispívat svými názory na fungování
radnice, respektive MČ, je ku prospěchu jejího fungování a "radnice" je tak blíže i ke svým
občanům. A tento projekt není výjimkou. Není
totiž možné obsáhnout celou MČ a místní občané bývají i zpravidla všímavější ke svému
okolí a mohou tak upozornit na různé nešvary, nepořádky a nedostatky. Na druhou stranu
je třeba si dát pozor, aby se některé z těchto
nástrojů nestaly prostředkem k "šikanování"
městské samosprávy či veřejné správy jako takové. Jednoznačně jsem však PRO implementaci tohoto nástroje.

Bc. Blanka Klimešová (ČSSD)
Díky tomuto ambicióznímu projektu mohou
spoluobčané upozorňovat úřady na problémy, které je v místě jejich bydliště trápí. Řešení
lokálních problémů by mělo být o to rychlejší
a efektivnější. Jde o to, že lze rychle upozornit
na nebezpečná a poničená místa v našem okolí.
A tak v co nejkratším čase po oznámení může
úřad problém vyřešit. Hlavním cílem je, aby se
spoluobčanům v okolí jejich domova dobře
a bezpečně žilo. Tento projekt má jistě smysl
a bylo by jedině dobře, kdyby ho využívalo více
obcí.
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2  na oFjemný odpad
Vážení spoluobčané,
v roce 2014 budou pro potřeby občanů
MČ Praha - Čakovice přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery zajišťuje MHMP a tím i stanovuje
podmínky výběru odpadu a druhu odpadu, který do VOK nepatří.
Upozorňujeme, že do těchto nádob je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad,
(tj. televize, lednice, pneumatiky, chemikálie, zářivky, autobaterie), dále odpad

stavební a živnostenský a také bioodpad
(na ten jsou přistavovány speciální VOK
jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).
Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý
den v 18.00 hod.
Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice - Na Kačence / 1 ks

lokovc ĎištĐní komunikací
Čištění páteřních komunikací provádí v naší MČ TSK (např.
Cukrovarská, Polabská, Bělomlýnská, Schoellerova....).
Úklid místních komunikací zajišťuje OTS MČ. Je prováděn vozidlem Bucher, a to každý den.
Kromě toho 1x týdně (zpravidla ve středu) probíhá blokové
čištění. 7 dní předem jsou na čištěné komunikace rozmístěny
DZ "Zákaz zastavení" s informační tabulkou.
Žádáme řidiče o respektování DZ a aby v daný termín přeparkovali svá vozidla a tím umožnili kompletní úklid komunikace.
OTS všem děkuje.
DUBEN
Čakovice - 30.04.2014 - ul. U Párníků; ul. Ostravická; ul. Jizerská
od ul. Oderská po ul. Vážská; ul. Svitavská od ul. Ostravická po ul.
Něvská; ul. Dyjská od ul. Ostravická po ul. Něvská
KVĚTEN
Čakovice - 07.05.2014 - ul. Kysucká; ul. Svitavská od ul. Ke Stadionu
po ul. Něvská; ul. Svratecká; ul. Niská; ul. Lužnická; ul. Doubravská;
parkoviště Cukrovarské bytovky
Miškovice - 14.05.2014 - ul. U Strouhy; ul. Koláře Kaliny; ul.
Chmelířova; ul. Rychtáře Šimona; ul. U Fořta; ul. Machnova; ul.
U Vrbiček; ul. Krčmářovská
Čakovice - 21.05.2014 - ul. Něvská od ul. Oderská po ul. Vážská; ul.
Myjavská; ul. Dyjská od ul. Ke Stadionu po ul. Něvská; ul. Litavská;
ul. Radbuzská; ul. Úslavská
Čakovice - 28.05.2014 - ul. Otavská; ul. Dr. Marodyho; ul. Něvská
od ul. Ke Stadionu po ul. Vážská; ul. Jizerská od ul. Ke Stadionu po
parkoviště školní jídelna

Z MHMP máme přiděleno
na období 1 – 6/2014
15 VOK.
květen – 14. 05., 28. 05
červen – 11. 06., 25. 06.

Mimo tyto dny je možné využít stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do přistavených kontejneru.

armonogram moFilní|o sFĐru ªNeFezpeĎnc|o
odpadu ÀÎ1s« j (ra|a - ýakovice
Úterý 1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 – 15.20
10. 06.
2. křižovatka ul. Schoellerova 15.30 – 15.50
Mezi hřbitovy
Úterý
09. 09. 3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého
16.00 – 16.20
Mlýnku (u garáží)
4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní

16.30 – 16.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská

17.00 – 17.20

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště)

17.30 – 17.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova

18.00 – 18.20

8. křižovatka ul. Polabská - U zbrojnice

18.40 – 19.00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje
hlavní město Praha.
Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit
následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné
látky (čistící prostředky), nepoužitelná léčiva a cytostatika, baterie a akumulátory
Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV
a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa.

S ª2ejšlapem« aæ na okoĔín
» |Ç8 Ç ,ĔbF±8YOO| b æ

¼±8YĎĐ´Á±t8Í9¼±b Á¼Á±Đ~´±¼Ç 8 Ob 2bà8 ÇY
±8¼´ c| ¼ 8¡ ,b ´ Ĕ8YÇå Ď´b Àp ¼b¼ ±9¼ Í8Ĕ 8æ
Í8|±8Ob±btÁY8bFcF8´¼ Ĕ´ 8¡
Prezence účastníků pětadvacátého „Vejšlapu“ proběhne od 8:30 do 9:30 v sobotu 10. května na fotbalovém hřišti v Líbeznicích, kde bude také v odpoledních
hodinách cíl. Kratší – čtrnáctikilometrová – trasa pro pěší povede do Měšic,
Hovorčovic, Březiněvsi přes bořanovický

Náročnější však bude cyklotrasa, která
tentokrát povede až k překrásnému hradu Kokořín. Na kolech navštívíte Mratín,
Kostelec nad Labem, Všetaty, Byšice, Hostín, Lhotku, Harasov a Kokořín. Cesta
zpět pak povede přes Chloumek, Mělník, Kly, Tuháň, Neratovice, Kojetice, Zlonín a Měšice. Zajímavostí na trase kromě
hradu Kokořín je Kokořínské údolí, skalní
útvar Pokličky, zámek Mělník aj.

ká, ZO ČZS Líbeznice, TJ Sokol Líbeznice a Oblastní muzeum Brandýs n. L.
– St. Boleslav s hypermarketem Globus.
Finančně „Vejšlap“ podpořil také Obecní úřad Líbeznice nebo firma Žežulka
– Reklama, Razítka, Vizitky. Startovné je
20,- pro dospělé a 5,- pro děti. Odměnou
všem účastníkům pak bude upomínkový předmět a objev neznámých míst.
Bližší informace vám poskytne knihovna
v Líbeznicích (283 981 834) a knihovna
v Třeboradicích (723 375 186).

Organizátory a partnery akce jsou kromě třeboradické knihovny i ta líbeznic-

Sledujte také webové stránky pochodu
na www.pochod.unas.cz

háj do Bořanovic, pod Beckov do Baště
a zpět do Líbeznic.
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NAŠI PODNIKATELÉ
Markéta Píchová vám ráda pomůže
s jakýmkoliv pojištěním či spořením
Zdroj: Markéta Píchová

Sjednání schůzky i mimo otevírací dobu
je samozřejmě možné.

Jakc jsou moænosti pojištĐní?
Majetkové pojištění – pojištění rodinných domů, bytů, bytových domů, rekreačních chat a chalup
Autopojištění – povinné ručení, havarijní pojištění a ostatní připojištění jako
pojištění čelního skla, pojištění úrazu ve
vozidle, pojištění zavazadel apod.

dyæ potĔeFujete mít jistotu h
» 8±

c¼8(O|Ç9±8OÁbÇý8 ÇOO|8 àìÇ8O±8YObæY
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V květnu 2010 svoji kancelář přestěhovala na současnou adresu, do domu, kde
sídlí také obchůdek s dětským oblečením Malina. Vstup do kanceláře je možný pomocí zvonku u vchodu do domu
nebo je umožněn přes obchod Malina.
Pojišťovací makléř zastupuje zájmy klienta vůči pojišťovnám, je nezávislý na
pojišťovnách a spolupracuje s více pojišťovnami.
V současné době Markéta Píchová spolupracuje s většinou významných pojišťoven na trhu.
Je to např. Allianz pojišťovna, a.s., AXA
pojišťovna a. s., Česká pojišťovna a. s.,
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.,
Generali pojišťovna a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., Pojišťovna Slavia, a. s. nebo
Wüstenrot pojišťovna a. s..

Markéta v Čakovicích pojišťuje již
od roku 2001. Dnes má kancelář za
obchůdkem Malina
Zdroj: Markéta Píchová

o vše mĈæete v kanceláĔi
vyĔídit ?
V případě zájmu o pojištění vám Markéta
Píchová nabídne porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven dle ceny a rozsahu.
Dále vám ráda umožní vyřízení různých
změn, úprav a aktualizací stávajících
i nových pojistných smluv, bude nápomocna při vyřizování pojistných událostí, vyřídí vám podání výpovědí a ostatní
konzultace ohledně pojištění.
Poradenský servis vám šetří čas
i peníze. Navíc je bezplatný.

Cestovní pojištění – pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění storno
poplatků
Pojištění osob – životní, úrazové, nemocenské pojištění, pojištění pracovní
neschopnosti Pojištění podnikatelů –
živelní, krádež, odpovědnost za škodu,
pojištění strojů
Stavební spoření
Nabídka pojištění je vskutku široká a jak
sama Markéta říká, je třeba pojištění vytvořit dle potřeby konkrétního klienta
a situace. Stejně jako kdysi pomáhali rodinní lékaři, dnes vám Markéta Píchová
poradí jako váš rodinný pojišťovací poradce.
(red)
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ŠKOLSTVÍ
Česká kuchyně turecké studentky příliš
neoslovila, i tak si ale z Čakovic odváží
cenné zkušenosti
Zdroj: SOŠ a SOU Čakovice
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Žádost o uskutečnění stáže podala turecká strana v rámci projektu Meeting of
Different Cultures, jenž zajišťuje evropský program Leonardo da Vinci. Kromě
samotné školy v celém procesu figuruje
ještě turecké ministerstvo školství, ale
také rodiče, kteří část nákladů na stáž
financují.
Devatenáct kamanských studentek
během svého pobytu v Čakovicích nabývalo nových vědomostí z oboru gastronomie; studentky ale také zároveň
poznávaly krásy našeho hlavního města.
Celá stáž byla zakončena slavnostním
předáváním certifikátů o absolvování
zahraniční praxe.

ýeská versus asijská kuc|ynĐ
„Stážistky u nás na škole trávily každý
pracovní den zhruba tři hodiny,“ prozradila ředitelka školy, Mgr. Věra Nováková.
„Měly dané sylaby, kde byl stanoven
program celé stáže. Ten pak praktikovaly v našich cvičných kuchyňkách. K dispozici jim byli naši učitelé odborného
výcviku (dříve tzv. mistři – poznámka
autorky).“
Turecké studentky si tak osvojily především základy přípravy české kuchyně,

,urecká návštĐva Ďeský knedlík neoc|utnala
a to hlavně jednodušších omáček (například bešamelu či studených a majonézových sosů). Ke konci pobytu si pak studentky vyzkoušely i pokrmy asijské. Na
škole se také od 10. do 14. března konal
základní barmanský kurz, a tak měly stážistky program oživený také přednáškou
o míchaných nápojích.

vĐ odlišnc kultury
Studentky a jejich pedagogové během
dvou týdnů strávených v Praze poznali
nejen českou kuchyni, ale také způsob
české výuky. Ten turecký se totiž v mnohém liší. „Na tureckých středních školách
je výuka zaměřena spíše na rodinný život. Naši studenti jsou naopak po absolvování školy připraveni pracovat jak v reSYSTÉM TURECKÉHO ŠKOLSTVÍ
Základní škola (povinná školní
docházka) – 8 let
Střední škola bez specializace (povinná
školní docházka) – 4 roky
Nástavba se specializací – 2 roky,
nebo univerzita

stauracích, tak v prestižních hotelech.
Záleží pak jenom na nich, jakým směrem
se chtějí vydat,“ říká paní ředitelka, která se v tureckých školách byla osobně
podívat. „Turečtí ředitelé nás pozvali do
Istanbulu a Ankary, kde jsme během
dvou dní navštívili asi padesát škol. Byl
to opravdu zajímavý zážitek, studenti
tam byli velmi přátelští a nadšení z naší
návštěvy,“ dodává s úsměvem.

(ozor na vepĔovcl
Během návštěvy Turecka paní ředitelka
ochutnala i místní kulinářské speciality.
Kamanské stážistky se však během svého pobytu k českým pokrmům stavěly
spíše zdrženlivě. „Je to asi dané především tím, že Turci nejí vepřové maso,“
vysvětluje paní Nováková. „Ta předešlá
únorová skupina stážistů ochutnala
bramborák. Tahle druhá je v tomto směru zatím pasivnější.“
Ačkoli si turecké stážistky z čakovické
střední školy neodváží recept na český
knedlík, osvojily si dozajista mnoho nových praktických dovedností, které určitě zúročí ve svých dalších studiích.

Nikola Staňková

Mikroklima okolí školy
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Tento projekt je organizován ZO ČSOP
Koniklec, o. s. V letošním školním roce
probíhá ve 22 školách v různých městských částech Prahy a je finančně pod-

porován magistrátem hlavního města
Prahy.
Žákovské týmy se zaměří na vytipování
problematických lokalit v okolí školy. V
hodinách přírodopisu, výchovy ke zdraví
a fyziky budou zkoumat tři základní složky životního prostředí – ovzduší, vodu a
zeleň. Děti tak zažijí na vlastní kůži netradiční výuku v terénu, získají nové příro-

dovědné znalosti, poznají blíže prostředí, v němž žijí, a naučí se novým badatelským a komunikačním dovednostem.
Informace o průběhu projektových aktivit, důležitá zjištění a návrhy řešení budeme prezentovat mimo jiné na těchto
webových stránkách http://www.mestodokapsy.cz/.

Mgr. Klára Kostelecká

SENIOŘI

MĐstská Ďást svým seniorĈm hhhhh i v roce ÀÎ1s
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 byla i letos vyčleněna částka na příspěvky pro seniory, které jsou poskytované na
masérské, kosmetické, kadeřnické služby a pedikúru na těchto adresách:
Koudelková Magdaléna a Toušová Jana, Danielova 319/21, Čakovice
Kocmaníková Jitka, Cukrovarská 52, Čakovice
Skřivánková Iveta, Cukrovarská 815, Čakovice
Růžičková Marcela, Machnova 204, Miškovice
Kudrnová Stanislava, Radonická 130, Miškovice
Brožková Eva, Svitavská 481, Čakovice
Podmínky vydávání poukázek a jejich
využití jsou stejné jako v minulém roce:
 roční příspěvek pro seniory je
250,- Kč
 příspěvek je poskytován formou vydání dvou poukázek v hodnotách 1 x
100,- Kč a 1 x 150,- Kč

Horáková Jaroslava, Cukrovarská 502, Čakovice
Dvořáková Hana, Něvská 584, Čakovice
Domínková Eva, Cukrovarská 502, Čakovice
Ing. Pavelková Marcela, Svitavská 416, Čakovice
Zelenková Zdenka, Dr. Marodyho 91, Čakovice

 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 30. 11. 2014
(red)

luF seniorĈ
Přednášky květen 2014
7.5. Alena Jírovcová – od 14.00 hod.
Téma: „Srí Lanka“
14.5. Vycházka s Evou Sokolovou
„Zahrady Pražského hradu“ – sraz ve 12.00 h. na konečné bus
u Tesco Expres, navštívíme zahrady Královskou, Rajskou a Na
Valech
21.5. Paedr. Štilec M. Ph.D. – 14.00 hod.
Téma: „Radostná mysl – půl zdraví“
28.5. PhDr. Sommer Jiří, CsC. – 14.00 hod
Téma: „ Malta“

MATEMATIKA - příprava
na opravné zkoušky. Tel.:
607 716 423.
Postarám se o Váš bazén.
Odzimování, čištění, pravidelný servis. Tel: 777 080 240,
lfrantaa@seznam.cz
TANTRA JÓGA v Ženském léčivém kruhu. Info a přihlášky: tel.
602 688 770, zenalecitelka.
blogspot.cz,
Hledám v Čakovicích a v okolí
pronájem garáže u RD nebo
v objektu. Pouze solidní jednání. Realitní kanceláře nevolat. Tel. 731 564 871

Výlet do minipivovaru Radouš,
na zámek Žinkovy a Nebílovy
Klub seniorů pořádá dne 10. 6. 2014 výlet na Plzeňsko.
Odjezd bude v 6:45 z nám. J. Berana. Navštívíme nově
zrekonstruované zámky Žinkovy a Nebílovy a ochutnáme
piva z minipivovaru Radouš a výborný gulášek paní sládkové.
Bližší informace u pí. Sorokové na tel. 777 482 981,
283 061 427 nebo v Klubu seniorů.

!!! Vyklízení - Stěhování !!!
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. Stěhování
všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí k likvidaci. Tel.
773 484 056
HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr. Práce v domácnostech - spolehlivě, pečlivě,
kvalitně (www.manzelhodinovy.cz), tel. 774 908 240
Kurz Manželské večery, 7 x,
28.4.-16.6., 19-21:30h, Cukrovarská 21b, Čakovice.
Přihlášky do 23.4. na tel.:
725 785 759.
Více na: manzelskevecery.cz

Diakonie Broumov děkuje všem občanům naší MČ, kteří
se zapojili do sběru ošacení, hraček a spousty jiných, ještě
potřebných věcí, které budou nadále využity a zpracovány.
Děkujeme

šk
Rodinná školka

DOME ČE K
Velká zahrada a příjemná atmosféra
M alý počet dětí a individuální přístup
ocházkkyy
Různé druhy d

prázdninový provoz
příznivé školkovné

Výtvarné činnosti a pobyt v přírodě
Tel.: 775 327 289
www.skolkadomecek.cz

www.facebook.com/skolkadomecek
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HISTORIE
Čilý ruch na čakovickém nádraží vyobrazený na dobové pohlednici z roku 1923
Zdroj: archív

stanice v roce 1912 rozšířena o další dopravní kolej – pátou.
Další nárůst nákladní dopravy čakovickou stanici čekal po vzniku ČSR a několika významných podniků jako Letov
(1924), Severočeská továrna na elektroměry (1928) a AVIA (1931). V souvislosti
s těmito změnami byla zřízena další vykládková kolej č. 7, která byla dána do
provozu 1. prosince 1937.

FdoFí . svĐtovc války a další
rozvoj

Nádraæí vĎera a dnes

aneF vzpomínka na jednu malou stanici a její osudy
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Stavba odbočky z Neratovic do Prahy byla definitivně povolena koncesí
z 20. srpna 1869. Byla rozdělena na dva
samostatné úseky: Neratovice – Čakovice (14,7 km) a Čakovice – Praha (19,4
km). První jmenovaný úsek byl pro nákladní dopravu otevřen již 23. října 1871,
delší a náročnější úsek do Prahy byl díky
problémům při stavbě tunelu pod Vítkovem a s přemostěním Rokytky ve Vysočanech otevřen pro veškerou dopravu
až 28. října 1872.
Jedním z koncesionářů společnosti c. k.
privátní Turnovsko-kralupsko-pražská
železnice byl i Alexander Schoeller. Ten
se velmi intenzivně zajímal již o plánování trasy. Díky svému postavení a kontaktům se zasadil o to, aby trať Čakovice
obešla ze západu kolem jeho cukrovaru,
který se díky tomu bude moci dále rozšiřovat. Navíc nedošlo k rozdělení jeho
panství, kdyby trať šla přímo ze Kbel
směrem na Hovorčovice.

Nádraží na přelomu 19. a 20. století
Zdroj: archív

2ýstavFa a rozvoj nádraæí
V roce 1883 koupila trať Česká severní
dráha. Již o osm let dříve, v roce 1875,
však byla postavena budova nádraží.
V této době měla stanice jen dvě dopravní koleje, 1. a 3., a dvě koleje manipulační, 2. a 4. V rámci tehdejší železniční
sítě šlo jen o bezvýznamnou stanici, ale
s rozvojem cukrovaru se Čakovice staly
prosperující obcí s množstvím živností.
To samozřejmě ovlivnilo i nárůst přepraveného nákladu i osob. V roce 1901
se tak Čakovice staly druhou nejvýkonnější stanicí v rámci České severní dráhy, hned po Mladé Boleslavi. O pět let
později dokonce nejvýkonnější v rámci
nákladní dopravy. Z těchto důvodů byla

V létě roku 1940 byla zahájena výstavba vlečky do Letova, odbočující z koleje
č. 5. V září t. r. byla ještě zbourána stará
vodárna stojící naproti přijímací budově,
a to z důvodu dalšího možného rozšíření
stanice.
S rokem 1941 přišel postup německé armády, což se dotklo i našich obcí. Došlo
k zahájení přípravných prací na výstavbě
obrovského továrního komplexu Avia II,
který měl dle projektů sahat od Hovorčovic až po Ďáblice. „Denně tak začalo
docházet do Čakovic až 150 vozů s pískem, štěrkem a dřívím. S tím souviselo další rozšíření stanice. Kolej č. 7 byla
prodloužena a přeznačena na kolej č. 9
a mezi kolejí pátou a devátou, v prostoru, kde stávala vodárna, byla zřízena
nová vykládková a odstavná kolej č. 7,“

HISTORIE 15
Již v roce 1905 bylo místní nádraží
důležitým dopravním spojením
s okolním světem
Zdroj: archív

píší ve své studii pro časopis Svět železnice Zdeněk Hrdina a Radim Šnábl.
Ve vlastní režii byly také zahájeny přípravné práce na zdvojkolejnění úseku
Čakovice – Měšice. Tyto práce však skončily zásahem německých úřadů v km
22,5.

(osílená odFoĎka do Letova
Nárůst zaměstnanců Letova (díky zbrojnímu průmyslu) v roce 1943 až na počet
čtyř tisícovek ovlivnil další rozvoj stanice. Pro jejich dopravu do zaměstnání byla již v září 1942 zahájena stavba
odbočné koleje do Letova, která byla
dlouhá 600 m a ústila do původní vlečky. V místě odbočení bylo zřízeno stanoviště A, kde byl nepřetržitě výpravčí
a výhybkář. V Letovu pak zajišťoval odbavování vlaků a prodej jízdenek další
pomocný výpravčí a jeden výhybkář.

Jak zaznamenávají pánové Hrdina a Šnábl,
každé ráno v 7 a večer v 19 hodin tudy projížděly přímé dělnické vlaky z Prahy a zpět
do Prahy, a to až do 15. listopadu 1944, kdy
byla tato doprava zastavena a provoz se
vrátil do „normálních kolejí“.

V důsledku válečného vývoje v neprospěch Německa byly přípravné práce
na stavbu komplexu Avia II v roce 1943
zastaveny a čakovická stanice se dočkala
opět zklidnění provozu.

oto|ádanka

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otevíráme
NOVÉ KURZY PLAVÁNÍ!

kurzy plavání pro děti
od 6 měsíců do 4 let
s rodiči y kurzy pro
www.cvcmesice.cz skupinky samostatně
V ZÁLOŽCE PLAVÁNÍ
plavajících dětí od 4 do
6 let y nerezový bazén
pouze pro organizované činnosti y nadstandardní
vybavení plaveckými pomůckami y prostorné šatny
se vším komfortem y útulné zázemí y možnost
nahrazování všech omluvených lekcí v rámci kurzu y
dohled na sourozence v herně s dozorem
MÍSTA V KURZECH SI MŮŽETE
REZERVOVAT ON-LINE NA

Další zajímavý program
pro všechny věkové kategorie
cvičení y tancování y jóga y pilates y kung fu a tai
ji y aquaerobic y hudebka y keramika y jazyky y
předporodní příprava a mnoho dalšího
NAVÍC CO-WORKING – možnost hodinového
pronájmu kancelářského místa y přednášky a
semináře y jednorázové akce y víkendový pronájem
bazénu i dalších prostor y kavárna s výbornou
kávou a dalším občerstvením y výstavy
VÍCE NA

Všichni samozřejmě podléhali povelům
z čakovického nádraží.

www.cvcmesice.cz
cowork
ing

V minulém čísle jste správně
hádali, že se jednalo křižovatku dnešních ulic Polabská a Všetatská v Miškovicích. Jako první křižovatku
poznala paní Věra Regentová. Dnes již v čele křižovatky nestojí transformátor
a i povrch cest je o mnohem
lepší. Venkovský ráz takového charakteru je už bohužel
pouhou vzpomínkou.
Poznáte i tentokrát naši fotohádanku? Poznáte stavení na
pohlednici z přelomu 19. a 20.
století? *
Zálibou výherkyně paní
Regentové jsou zejména
* Výherce fotohádanky se
její kočky
může soutěžně zúčastnit
zase nejdříve za 3 měsíce

Foto: Jaroslav Svoboda
Poznáváte místo na historické pohlednici?
Neváhejte a pište na mail:
jaroslav.svoboda@cakovice.cz
nebo unas@cakovice.cz

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

Na nejrychlejšího opět čekají zajímavé odměny.

Jaroslav Svoboda
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ulturní ruFrika
·. p. j 1·UÎÎ

Výstava prací dětí a rodičů. Vernisáž v 1. patře ZUŠ
Marie Podvalové

.9đ71$

·. p. j 18UÎÎ

Koncert rodičů s dětmi. ZUŠ Marie Podvalové zve na
koncert, který se koná v sále školy.
1½. p. j 18U½Î

Zeměpisné přednášky. Divoký západ. Přednáší Petr
Daubner, profesor, cestovatel. Přízemí čakovického
zámku, učebna č. 4
1. p. j 1·UÎÎ

9ê79$51ê&+
35$&Ì

Vernisáž fotografa Jiřího Havla. Z cyklu výstavy
O Podkarpatské Rusi a Rusínech. Zámek Čakovice

'đ7Ì$52',ÿĩ
ze

Àp. p. j 1ÎUÎÎ j 18UÎÎ

Den s Cirkusem. Pro všechny děti i rodiče. Před
zámeckým parkem a v zámeckém parku. Zve MC
Cirkus. Vstup ZDARMA! www.mccirkus.cz

=É./$'1Ì80đ/(&.eã.2/<
0$5,(32'9$/29e

À·. p. j 1·UÎÎ

Promenádní koncert. ZUŠ Marie Podvalové zve na
promenádní koncert do zámeckého parku

9(51,6Éå9 +2',1
 3$752=8ã

À·. p. j 1·U½Î

Rusíni v české kultuře. Přednáška Agáty Pilátové z cyklu
O Podkarpatské Rusi a Rusínech. Zámek Čakovice

asiĎský ples ÀÎ1s je jiæ minulostí
» 8

 8æYå± bb¼´´b±ÍbÍÇÁĎb8´9b¼ĔbF±8YO c|
8ÉÁOÁF±b´¼8Á±8¼ÁF9|ÁYF8´ ÁÊª(ÍbĒ´ åbÉ±b´«V
¼b±9bÍYæ±8ÇYbĐÍ8|±9¼8¼±8YĎ|8´Ď´ åb´Ĕ9Y8å
´F±bYF±ÇåO||8´ĎĈà ÇOb¡
Ten letošní se uskutečnil v sobotu 8. března a mohl se pyšnit obrovským zájmem z řad návštěvníků. Bezmála dvě stovky příchozích zaplnily sál i předsálí a v pozadí příjemné hudby si užívaly příjemného večera. Pro přítomné
byla připravena bohatá tombola a po lístcích se jen zaprášilo. Sbor dobrovolných hasičů Miškovice děkuje sponzorům večera za materiální i finanční
podporu, bez které by nebylo možné tento příjemný večer v takovémto
duchu uskutečnit.
Poděkování patří partnerům večera: MČ Praha-Čakovice, Maximum club
restaurant Třeboradice, Golden Well Hotel Prague – Ing. M. Motyčka, Made
Group, Eurodelta, Kapatex, Hellma, La Diosa – cukrářství Čakovice, Mercedes Hoffmann-Žižák, Moravská prodejna Vinotéka Čakovice, GurmEko, Porsche Praha Prosek, Autodoprava Luboš Enc, Autodoprava Pavel Jančovič,
Hostinec Pod Vrbou Miškovice, Trafika Tomáš Krejča, Pneuservis Ševčík,
Masáže Čakovice, Martin Deml, Eva Brožková, Miroslava Jančovičová, Eva
Domínková, Renata Procházková, Jitka Kocmaníková, Jaroslava Horáková,
Marcela Růžičková, Iveta Skřivánková a Hrdinovi.

Michal Linhart
Hosté se i letos velmi dobře bavili
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o jste nevĐdĐli o (odkarpatskc *usi a *usínec|?
» YÊ´ FåÇ88 ´ÁĎ9´¼ *8 Á´ ~-|b±´ 8V¼cýb´ ´Çb´ 8V8 
Ĕbà8 Y Ç9YÁ 8ï8±´ 8 8 
´ Ďb ¡ ´ÇĐ¼Çc Ç9 Ê  Í8F±8
+ÇĐ¼´ å ´Ç8Í¡ ( b| ±Í8YÁ b
´ÁĎ9´¼ - ±8Ê¡  Ĕb´ bÁ´¼9c
tb¼O c ÍĐÊ (Y 8±8¼´ 9
*Á´bÍ¼±9O´ÇĈĈÇ8F¡
Ukrajinská Zakarpatská oblast je dnes
zásadní turistickou destinací pro zahraniční turisty, kteří do této východoevropské země míří. Krásy Karpat násobí
i možnost navštívit geografický střed
Evropy, jelení farmu, jezero Siněvir, lyžařské středisko Bukovel´ a další. Kolik toho
ale víme o historii země, která byla ještě
nedávno spjata i s naší minulostí? Osvětlí
nám ji naši přátelé ze Spolku přátel Podkarpatské Rusi.
Do prostor čakovického zámku přijede vyprávět fotograf Jiří Havel, který na
vernisáži 19. května představí nejen své

Podkarpatská Rus je stále krásná i tajemná
Zdroj: web
fotografie, ale také život obyčejných Rusínů. Možná také málo víme o tom, jak
významně promlouvali Rusíni do české
kultury a sportu. Mnozí slávisté jistě znají jméno Alexa Bokšaj. Tento podkarpatský rodák byl v období první republiky
nástupcem slavného gólmana Pláničky.
Odchytal vítězné finále Středoevropské-

Noc kostelĈ u sv. *emigia j À½. kvĐtna

ho poháru a se Slávií měl také čtyři tituly
mistra ligy. Ovšem nejen on promlouval
do českého sportu. Přednášku s názvem
„Rusíni v české kultuře“ povede paní
Agáta Pilátová 27. května, taktéž na čakovickém zámku.

(red)

Těšíme se na vaši návštěvu.

» ý8 ÇO 9 n8±´¼ ´Ç¡ *bt8
´b Ç 9¼b  À½¡ ÇĐ¼8V Đ¼ Í8
Y Ob´¼9¼ 8 Ob ªO ´¼bĈ«V
FĐ|b æ ´b ¼bÇ±8 ´¼bÊ ±
à± Á ÇbĔb´¼ 8æ Y ÍYO|
ÇbĎb±O| |Y¡ (± FĎ8Ê ý8 ÇO  ± 9Çà¼ĐÇ Ê Í   ´b
Ĕ±8Çb´¼±å8ÇĐĔbÍ88Çå
±t±8¡

doby, kdy se ze starověku stával středo-

pokoje v tichu setmělého kostela a

=É./$'1Ì80đ/(&.Éã.2/$

Kostel bude otevřen už od 16:30, kdy
zveme především rodiny s dětmi. Mohou volně prozkoumat náš kostel včetně
kůru i věže, zkoumání si mohou zpestřit
zábavně vzdělávacím kvízem a získat tak
sladkou odměnu. Podíváme se také, jak
vlastně fungují varhany a jak se na ně
hraje. Po celou dobu bude pro ně vyhrazena boční kaple, kde si mohou vyrobit
něco krásného na památku, nebo si jen
tak pohrát.

nechat se oslovit moudrostí ukrytou

0$5,(32'9$/29e

Od 18:00 bude příležitost účastnit se Mše
svaté, s netradičním „rytmickým“ hudebním doprovodem (kytara a bubínek).
V 19:00 bude následovat beseda s historikem Mgr. Izdným "Sv. Remigius a jeho
doba", ve které potěšíme ty, kteří se chtějí dovědět něco více o patronovi našeho
kostela a o jeho roli v počátcích francouzských dějin. Přeneseme se tak do

věk a na troskách starého Říma vznikaly
nové státy.
Ve 21:00 začne poslední bod programu:
hudebně-literární pásmo písní z komunity Taize a duchovní četby. Potěší ty, kdo mají chuť zažít atmosféru

=9(

ve slovech.
Kostel včetně věže a kůru bude
pro návštěvníky otevřen do 23:00.
Po celou dobu budeme připraveni
zodpovědět vaše případné dotazy

NA

nebo podat ucelený výklad o kostelu, samozřejmě bude i čas pro tichou prohlídku kostela nebo možnost jen tak v klidu spočinout.
Milovníkům čakovické historie jistě
udělá radost vystavení tří oltářních
pláten, dochovaných z předchozího barokního kostela a relikviáře
s ostatky sv. Remigia, snad přivezené do Čech Karlem IV.

Jan Klouda

2'+2',1

6É/ã.2/<
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ázenkáĔi se c|ystají na jaro
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v březnu v Pustějově. Jinak jsme s Plzní po polovině 1. ligy zatím na prvním
místě s tříbodovým náskokem na 1. NH
Brno. V průběhu podzimu jsme ztratili
pouze dva body za dvě remízy.

Jaký je momentálně program u čakovických házenkářů?

Rozdíl je hlavně v dynamice hry a kvalitě
střelců. Jinak nerozlišuji, za koho hraji.
Zkušenosti z 1. ligy se snažíme s Lukášem uplatnit v zápasech za Čakovice
a asi se nám to občas i povede, protože
máme jasně nejlepší obranu v lize s průměrem 13 branek na zápas.

Právě probíhá zimní příprava. Každé úterý se chodí hrát na hřiště fotbálek a v pátek trénovat do haly ZŠ Dr. E. Beneše.
V polovině března jedeme na tradiční
zimní soustředění do Tanvaldu.
Jaká byla příprava?
V lednu se Čakovice účastnily čtvrtfinále Českého poháru, kde naše družstvo
skončilo na čtvrtém místě. Začátkem
února jsme pořádali zimní halový turnaj,
kterého se účastnilo sedm družstev. Čtyři z 1. ligy, dva z 2. ligy a jedno družstvo
z oblasti. Naším úspěchem bylo celkové
třetí místo a i vítězství v našem posledním zápase nad pozdějším vítězem turnaje TJ Plzeň Újezd.
Ve skupině Českého poháru jste skončili čtvrtí. Mohlo to být lepší?
Já jsem v Plzni na ČP s Čakovicemi nebyl,
takže bohužel nemůžu soudit. Ale podle
výsledků to byla většinou vyrovnaná
utkání. A i vzhledem ke zraněním z prvního zápasu nám postup do semifinále
opět těsně unikl. ČP je jediná soutěž, kde
se ve skupinách střetávají druholigová
i prvoligová družstva, takže trenéři a hráči mají možnost porovnávat své umění
mezi soutěžemi.
Udály se přes zimu nějaké změny?
Ne, pokud pominu ta zranění z poháru,
kde se nám zranili dva obránci, tak se nic
nezměnilo a vše je při starém. Doufám,
že se dají brzo do pořádku a zapojí se do
příprav na jarní část soutěže.
Co konkrétně ty a tvé hostování v Plzni
Újezdě?
To byl důvod, proč jsem nebyl s Čako na
ČP. Do Plzně hostujeme s Lukášem Janebou a pro letošní ČP jsme dali přednost
právě Plzni, která je i letos účastníkem
finále ČP. Díky našemu hostování tak
budou mít i Čakovice své zástupce ve finále. To se bude konat poslední víkend

Jak velký to je rozdíl, hostovat u lídra
1. ligy a vrátit se pak do Čakovic?

Nehostuješ tam poprvé, jaké už máš
s nimi úspěchy?
Už je to s Lukášem naše druhá sezona,
s roční přestávkou, kdy jsme hráli 1. ligu
doma v Čakovicích. Doufáme, že bude
alespoň stejně úspěšná jako ta první, ve
které jsme vyhráli jak základní část, tak
i play-off a získali titul.
Čakovice jsou po podzimu třetí, o dva
body za Zálužím a o bod za Podlázkami. Jsou ambice na špičku?
Tak určitě. (smích) Myslím si, že po podzimu jsme ve špičce 2. ligy. Hrajeme, co
je v našich možnostech, a snažíme se,
abychom se na konci soutěže umístili co
nejvýše.
Jaké jsou vůbec plány?
V nejbližší době zimní soustředění v Tanvaldu, pak nějaký turnaj před začátkem

jarní části sezony. V soutěži se budeme
snažit, abychom se umístili co nejvýše.
A nejdůležitější ze všeho je se hlavně nezranit…
Systém soutěže - je vyřazovací systém,
nebo jde přímo nahoru pouze vítěz?
V letošní sezoně se hraje ve všech soutěžích pouze základní kolo, takže vítěz po
22. kole bere vše… Vítěz 1. ligy je mistr
ČR a vítězové obou 2. lig postupují do
1. ligy.
Na co bys nalákal fanoušky házené,
aby se na vás přišli podívat?
Rád bych pozval všechny příznivce sportu a hlavně rodiče s dětmi, aby se přišli
seznámit na hřiště s tak krásným sportem, jakým je národní házená. V Čakovicích se národní, dříve česká házená,
hraje již od roku 1924. Hřiště je v ulici
K Sedlišti a hraje se na umělé trávě poslední generace.

Michal Káva

SPORT 19
V soutěži družstev Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů skončila čakovická
škola na šestém místě

» Ö9O Í9

8Y à Ê ±¡ YÇ8±Y8
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V soutěži družstev skončila čakovická
škola na šestém místě, výborných výkonů děti dosáhly v hodnocení jednotlivců.
"Natálie Pávová obsadila první místo
mezi děvčaty ročníku 2004, Daniel Bárta
skončil zlatý mezi chlapci ročníku 2003
a ve stejné kategorii byl druhý Lukáš
Váňa. Dále obsadila Martina Kubišto-

ýakoviĎtí æáci o soFĐ dali vĐdĐt na dznaku
všestrannosti
vá třetí příčku v kategorii dívek ročníku
2002," vyjmenovává úspěchy svých svěřenců Gabriela Hanzlíková, učitelka tělesné výchovy a trenérka týmu.
"Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu
za vzornou reprezentaci naší školy," dodala spokojeně.
Odznak všestrannosti je projektem dvou
olympijských zlatým medailistů v desetiboji, Roberta Změlíka a Romana Šebrleho. Tato akce se těší celorepublikově ob-

Účastníci soutěžili celkem v šesti disciplínách - běhu na 60 metrů, trojskoku
z místa, skákání přes švihadlo, hodu medicinbalem, kliky a na výběr pak bylo mezi
během na jeden kilometr a driblingem
basketbalovým míčem

rovskému a hlavně neustále stoupajícímu
zájmu. Nejlepší pražské školy se kvalifikují
do krajského finále a zlatým hřebem celé
sezony je pak velké celorepublikové finále, které se v minulém roce konalo na
obřím stadionu na Strahově. Děti tak mají
možnost poměřit své síly v několika sportovních disciplínách, které se zaměřují na
jejich všestrannou přípravu.
Soutěžilo se v šesti disciplínách - běhu na
60 metrů, trojskoku z místa, skákání přes
švihadlo, hodu medicinbalem, kliky a na
výběr pak bylo mezi během na jeden kilometr a driblingem basketbalovým míčem.
„Děti bychom měli vést ke sportu a přirozený pohyb by měl být jejich každodenní náplní. Člověk má být vyrovnaná
osobnost, a proto by měl dbát jak na
svůj psychický, tak také fyzický rozvoj.
Je dobré mít chytré děti, ale ne nezdravé
a tlusté. Na projektu OVOV se mi velice
líbí to, že rozvíjí všestrannost. Robert
Změlík a Roman Šebrle měli výborný nápad, když s tímto nápadem přišli a zrealizovali ho," pochvaluje si myšlenku legendární česká atletka Dana Zátopková.
Během jednotlivých akcí OVOV často
zpestřují doprovodné programy bývalí či
současní slavní sportovci České republiky.

Michal Káva
Pořadí škol:
1. Gymnázium Špitálská 23 874 bodů
2. ZŠ Generála Janouška 23 051
3. ZŠ a MŠ Letňany 20 064
4. ZŠ Bratří Venclíků 19 617
5. ZŠ Vybíralova 18 551
6. ZŠ Čakovice 18 310.

Kulturní komise PďVWVNpĀiVWL3UDKD– ÿDNRYLFH
Vás zve na

13. NYďWQDY 18,30 hod.
DIVOKÝ ZÁPAD

4. ĀHUYQDY 18,30 hod.
3$ġÌæġÌ0

3ĢHGQiåtPETR DAUBNER, profesor, cestovatel,
který procestoval 70 zemí na šesti kontinentech.
Místo konání:
3ġÌ=(0ÌĀDNRYLFNpKR]iPNXXĀHEQDĀ
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Vás srdečně zve na akci pro děti

=È./$'1Ë80ċ/(&.Èâ.OLA
MARIE PODVALOVÉ
65'(ý1ċZVE
DO ZÁMECKÉHO PARKU
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V neděli 18.května 2014 od 13:00 do 17:00
V Zámeckém parku (ulice Cukrovarská)
Vstup 50 Kč

Herci v krásných kostýmech
Originální hry na trase dlouhé 2 km
na všechny děti čekají v cíli dárky

více informací a možnost registrace (5 dní před akcí) na

www.veldo.cz

V Ò7(5é.9ċ71$4
OD 17,00 HODIN

