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Pršelo nové hale při otevření štěstí?
Primátor ocenil vytrvalost radnice, jinak by zůstala hala jen na papíře
Nová sportovní hala vedle základní školy
už je připravena k provozu. Premiéru zažila
při slavnostním otevření 4. června, kdy
náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie
Kousalíková spolu se starostkou Alenou
Samkovou slavnostně přestřihly neodmyslitelnou pásku. Tato čest měla původně
patřit primátoru Pavlu Bémovi, který však
kvůli pracovním povinnostem přijel o něco

o tom svědčí i fotografie na straně 3. Přítomní si mohli prohlédnout nejen budovu jako
takovou. Mohli se podívat i na první zápasy.
Nové prostory pro sportování premiérově
vyzkoušeli malí sportovci z řad čakovické
mládeže. To už ale dorazil i primátor Pavel
Bém a jako příznivec sportu a sám aktivní
sportovec shlédl část sportovního klání. Pak
se v doprovodu obou dam a dalších hostí

později. Tento slavnostní okamžik bohužel
doprovázel déšť. Snad šlo o kapky štěstí.
Po přestřižení pásky se do nové haly
dostali nejen oficiální hosté, ale také veřejnost. A že si tuto příležitost nenechala ujít,

vydal na prohlídku zázemí sportovní haly
i nových učeben základní školy. V oficiálním projevu primátor vyzdvihl především
vytrvalost starostky Aleny Samkové. „I když
při prvním předložení návrhu neuspěla,
Pokračování na straně 3
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aneb zeptejte se na to, co vás zajímá, možná
to bude zajímat i vaše spoluobčany. Dívejte
se tedy, prosím, kolem sebe otevřenýma očima
a ptejte se … bude vám odpovězeno.

Prázdniny se blíží, co čeká čakovické
školáky po nich?
Konec školního roku je ve znamení
„slavnostních vyřazování“. Během června
absolvuji několik slavnostních vyřazení
absolventů od mateřských až po střední
školy. Jsou to velmi milé události, pokaždé trochu stejné
a trochu jiné než
ty loňské či předloňské. Vždy mi
vytanou na mysli
příhody s těmito
slavnostními okamžiky spojené.
Kupříkladu když
slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventů
oboru chovatel cizokrajných zvířat nečekaně přerušilo hlasité bučení. Za všeobecného veselí zrudlá absolventka
horečně hledala v kabelce mobil, který
zapomněla ztišit… Vždy si vzpomenu
na vyřazení absolventů Gymnázia zhruba
před čtyřmi lety, kdy jsem se do projevu
tak vcítila, až jsem se téměř rozplakala.
Bohužel v této chvíli není možno mluvit…
Nejkrásnější loučení je ovšem s předškoláky. Udržet dvacet dětí alespoň tu
čtvrthodinku v klidu je nadlidský výkon,
ale je o vždy roztomilé a s šerpou PŘEDŠKOLÁK nejprve hrdě pózují maminkám,
tatínkům, babičkám i sourozencům a potom kráčejí Čakovicemi domů.
Co ale čeká čakovické prvňáčky, ale
i ty ostatní v příštím školním roce?
Čakovické školství zažívá nejbouřlivější rozvoj za posledních několik desítek
let. Před pár dny byla slavnostně otevřena
nová tělocvična, která bude sloužit všem
třem čakovickým školám – základní škole,
Gymnáziu a SOŠ a SOU – tradičně zvané
„učiliště“.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 43. – 45. zasedání Rada MČ Praha-Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba dešťové kanalizace na poz. parc. č. 233/1 v k. ú. Třeboradice, povinný
manželé R., oprávněný MČ Praha-Čakovice;
- smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru Jizerská 24 neziskové organizaci Mateřské centrum Cirkus;
- prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor Slaviborské
nám. 20 na dobu určitou 5 let s panem V. Svobodou;
- smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
– horkovodní přípojka pro BD Čakovický dům na poz. parc.
č. 1016, 1548 a1451/1 v k. ú. Čakovice, se společností GIP, s.
r. o.
schválila
- provozní řád sportovní haly (tělocvičny) u ZŠ, nám. J. Berana
500;
- zadání realizace akce vybavení interiéru MŠ Čakovice III
společnosti Kenast, s. r. o., Pečky;
- zaslání poptávky na zakázku výměny střešní krytiny na objektu
MŠ Čakovice II na Slaviborském nám. 21;
- zaslání poptávky na zakázku rekonstrukce učebny chemie
v gymnáziu;
- návrh bezpečnostní komise na určení veřejných prostranství
v MČ Praha – Čakovice, kde bude platit zákaz požívání alkoholu;
- podmínky výběrového řízení na prodej pozemků parcel.
č. 479/4 a 479/25 v k. ú. Třeboradice;
- podmínky výběrového řízení na prodej č. p. 19 a pozemků
parcel. č. 398/1 a 398/2 v k. ú. Třeboradice;
- novelu organizační struktury a organizačního řádu ÚMČ.
neschválila
- záměr vybudovat autobazar na pozemcích parcel č. 1425/1
a 1425/2 v k. ú. Čakovice a vybudovat autobazar na poz. parc.
č. 1410 v k. ú. Čakovice (při ul. Kostelecká).
jmenovala
- na doporuční konkurzní komise ředitelku MŠ Čakovice III paní
L. Vargovou s účinností od 1. 9. 2008;
- na návrh tajemnice k datu 1. 7. 2008 vedoucí OBHSB paní
J. Přibylovou.

U NÁS V ČAKOVICÍCH

Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Zároveň základní škola od září bude moci využívat šest
nových učeben, které vyrostly v novém patře přístavby spolu
s kabinety a sociálním zázemím. Přes prázdniny proběhne další
etapa rekonstrukce sociálních zařízení a výměna protipožárních
dveří na schodišti. Naše základní škola bude patřit k jedněm
z nejlépe vybavených škol. Doufám, že se to odrazí i na výuce
a výsledcích jejích žáků.
V září se dočkáme dalšího historického okamžiku. Po 25
letech bude otevřena nová mateřská škola. V první fázi dvě třídy
pro celkem 56 dětí a za rok (pokud se podaří získat pozemek
na rozšíření zahrady) dalších 44. Školka má celkem 4 třídy a může
zde „absolvovat“ předškolní docházku celkem 100 dětí.
Myslím, že můžete být hrdi na „své“ zastupitelstvo, které je,
sice o maličký, ale alespoň o krok před celopražským populačním boomem. Na rozdíl od mnoha jiných městských částí, které
nyní chvatně shánějí, jak a kde získat mateřskou školku, či jak
vtěsnat děti do školy, my jsme tyto úvahy vedli již před lety, a tak
letos můžeme stříhat pásky.
Přeji všem krásné prázdniny
Alena Samková

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Velkoobchodní firma s dřevařskými výrobky
se sídlem v P-9, Čakovicích přijme:
obchodního referenta pro vnitřní prodej.
Na této pozici budete zpracovávat objednávky, fakturace,
poptávky, poskytovat komplexní servis stávajícím zákazníkům.
Požadujeme:
min. SŠ, komunikační schopnosti, znalost PC podmínkou
Výhodou znalost obchodního prostředí
a dřevařských materiálů.
Kontakt: m.oulicka@au-mex.cz, tel.: 608 052 452
pohovory si sjednejte předem

MČ Praha-Čakovice vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemků
parc. č. 479/4 a 479/25 k. ú. Třeboradice.
Bližší informace a podmínky VŘ
k vyzvednutí v kanceláři č. 5 OŽPaMp,
ÚMČ Praha-Čakovice,
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha-Čakovice.

Zveme vás na
9. zasedání ZMČ Praha-Čakovice,
které se bude konat ve středu
25. června 2008 v 18 hodin
v sále čakovického zámku.

Tyto a další body jednání jsou uvedeny v zápisech z jednání
RMČ a ZMČ.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách
www.cakovice.cz.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha-Čakovice
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Pršelo nové sportovní hale při jejím otevření štěstí?
Dokončení ze strany 1

nenechala se odradit a zkoušela to znovu
a znovu. Nakonec peníze na výstavbu

této haly získala a musím uznat, že se dílo
povedlo. Bez její zarputilosti by ovšem
tento nový sportovní stánek asi nestál,“
přiznal Pavel Bém. Vzpomněl také na svou
bývalou náměstkyni pro oblast školství
Hanu Žižkovou, která se nemalou měrou

rovněž zasloužila o tuto stavbu, ovšem jejího otevření se už bohužel nedožila. A tak
slavnostní první přípitek nebyl věnován jen
nové tělocvičně, ale také Haně Žižkové.
A nyní několik faktů z „rodného listu“
nového čakovického sportovního stánku.

Náklady na stavbu haly a šesti učeben
vedlejší základní školy přesáhly 100 mili-

onů korun, ovšem ty jdou na vrub magistrátní pokladny. Městská část financovala
„pouze“ vypracování projektu. Soutěž
na dodavatele stavby byla vypsána už
v roce 2006. Nejlepší nabídku předložila
firma Pragis, která pak celou stavbu pod
vedením stavbyvedoucího Pavla Hercíka

tělesné výchovy. V rámci toho budou mít
k dispozici také několik druhů tělocvičného
nářadí jako hrazdu, kruhy, švédské bedny,
ribstole, trampolínu, kladinu, gymnastický
koberec, žíněnky nebo doskočiště pro
skok vysoký.
Jak jsme již psali v minulém čísle tohoto
měsíčníku, tělocvična bude po objednání
přístupna také veřejnosti, a to v odpoledních a večerních hodinách. Radní stanovili částku za pronájem 900 Kč na hodinu.
Sportuchtivá veřejnost si může prostory
rezervovat i nyní, v rámci zkušebního
provozu, u správce pana Kubíčka na tel.
602 648 231. Během tohoto zkušebního

také realizovala. Stavět se začalo 1. února
loňského roku. Vlastní plocha tělocvičny
se speciálním polyuretanovým povrchem
zahrnuje téměř 1200 m2. Jsou na ní vyznačena hrací pole například pro basketbal,

provozu by měly být odstraněny případné
dětské nemoci, které se u novorozenců
občas vyskytují. Plný provoz bude zahájen
od září, kdy bude tělocvična sloužit také
pro již zmíněné čakovické školy.
(šv)

házenou, odbíjenou, tenis a florbal. Hned
u vchodu do tělocvičny lemují tuto plochu
tribuny s kapacitou 150 míst k sezení. Nad
sportovní plochou se tyčí dvě výsledkové
tabule, takže diváci budou vždy dobře informováni o stavu toho kterého zápasu.
Tělocvičnu budou během všedních dnů
využívat převážně místní školy – základní
škola, gymnázium i SOU a SOŠ – k výuce
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Čakovické slavnosti byly letos ve znamení deště
Letošní Čakovické slavnosti téměř celé propršely. Nepřízeň
počasí sice trochu zamotala hlavu organizátorům, návštěvníky
však neodradila. Dopoledne bylo věnováno dětem. Ty našly azyl
v prostorách SOŠ a SOU, přesto se nenudily. Po slavnostním ote-

vření sportovní haly čekalo příchozí příjemné odpoledne s country
kapelou Blankyt. Pilo se, jedlo se, poslouchalo se, zpívalo se,
tančilo i tleskalo. Atmosféru Čakovických slavností dokreslují
následující fotografie.
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Projekt Rezidence Viva ode dneška v prodeji
Realitní kancelá PROFESSIONALS s.r.o. v ervnu zahájila prodej byt projektu Rezidence
Viva v akovicích. Projekt realizuje mezinárodní developerská skupina Ablon Group Limited
prostednictvím své projektové spolenosti HD Investment.
V Oderské ulici vyroste celkem est typodlaních dom. Nikdo se nemusí bát problém s parkováním, domy budou po dvojicích spojeny vjezdem do podzemních garáí
s celkovou kapacitou 156 parkovacích stání.
Kadý byt krom esti byt 1+kk tak bude disponovat vlastním parkovacím místem, chybt
nebudou ani parkovací stání pro návtvy. Bytové domy budou eeny modern, ale bydlení
v nich bude zárove i pohodlné a noví obyvatelé v nich naleznou dnes tolik potebné klidné domácí zázemí. Nezapomnlo se ani na
dti, sou ástí areálu budou i dv dtská hit
v bezprostední blízkosti obytných dom. Noví
obyvatelé se budou moci nasthovat ji ve
tvrtém tvrtletí 2009.

blízkosti zelen stávají stále lákavjí tvrtí pro
ty, kteí hledají moderní bydlení za velmi zajímavých cenových podmínek. Velkou výhodou
pro nové obyvatele akovic je také plná obanská vybavenost.

Chceme lidem nabídnout nadstandardní
bydlení v zajímavé lokalit za cenu podnájmu,
íká Uri Heller, zakladatel a generální editel
ABLON Group Limited.

Dalí informace na webových stránkách

Aby k pocitu pohodlí nic nescházelo, náleí
k bytm navíc balkon nebo terasa (krom esti byt 1+kk), volitelné je pipojení k internetu,
strukturovaná kabelá a klimatizace, chybt
nebudou ani sklepní kóje. V nabídce je celkem
162 byt s celkovou obytnou plochou 10 824 m2.
K dispozici jsou byty od 39 do 102 m2, a to
6 byt 1+kk, 88 byt 2+kk, 56 byt 3+kk, 2 byty
3+1, 8 byt 4+kk a 2 byty 4+1. Ceny za ínají na 40 000K /m2 v etn DPH. Pro zájemce
o hypote ní úvr jsou pipraveny zvýhodnné
podmínky Raiffaisenbank. Ta nabízí odhad nemovitosti zdarma a monost a stoprocentního
financování a sníených úrokových sazeb.

ABLON s.r.o.,
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Markéta Oplová
tel.: +420 227 133 111
fax: +420 227 133 112
e-mail: marketa.opelova@ablon.cz

akovice se díky novým stanicím metra C,
kvalitní hromadné doprav obecn a zárove

www.rezidenceviva.cz
nebo

Profil Ablon Group Limited
Investorská skupina ABLON Group Limited,
jí je HD Investment lenem, se ji adu let
zabývá výstavbou a správou kanceláských
budov, reziden ních, komer ních projekt,
logistických center a hotel ve stedoevropských zemích. ABLON byl zaloen v roce
1993 v Budapeti a dosud úspn dokon il
výstavbu 15 projekt ve 13 lokalitách. V souasné dob vlastní 34 objekt na 19 místech v Budapeti (Maarsko), Praze ( eská
republika), Bukureti (Rumunsko), Varav
a Gda sku (Polsko). Portoflio Ablon Group se
skládá z rzných administrativních, bytových,
prodejních, logistických a hotelových objekt
v odhadované celkové hodnot 617,4 milion
euro k 31. 12. 2007. K dnenímu dni ABLON
vybudoval tém 140 000 metr tvere ních
nemovitých ploch a o ekává se, e jeho
sou asné projekty budou zahrnovat dalích
1,05 milion metr tvere ních v budoucích
5 letech. S akciemi ABLON se obchoduje
na trhu cenných papír AIM market pi Londýnské burze.
V Praze ABLON podniká od roku 1998 a dokon il projekty Palmovka Business Centre,
Meteor Centre Office Park A a B. V souasné dob ABLON pipravuje výstavbu tetí
fázi Meteor Centre Office Park C a projekt
May House na Praze 4  ulice 5. kvtna. Mezi
dalí plánované projekty patí Kolben Business Park nacházející se v mstské ásti Praha
9  Vyso any na pozemku o výme tém
6 hektar a reziden ní projekt itka, o velikosti pozemku 40 hektar, který se nachází cca
20 km od centra Prahy.

Madison PA
Pavel Ko i
tel.: +420 251 091 222
mobil +420 602 256 539
e-mail: kocis@madisonpa.cz
Jan imral
tel.: +420 251 091 214
mobil: +420 773 93 64 57
e-mail: simral@madisonpa.cz

 162 bytových jednotek
 dispozice: 1+kk  4+kk/39  116 m2
 balkony, terasy, sklepní koje

 podzemní garáe
 6 bytových dom
 atraktivní architektonické eení

 dtská hit
 klidné místo v zeleni
 metro B  Palmovka 15  20 min.

Rezidence Viva, Praha 9  akovice, Ul. Oderská

...žijte v pohodě

 stanice metra Let any jen 5 minut
 Hypermarket Globus
 Tesco Let any

www.rezidenceviva.cz
tel.: 224 934 680
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Poslední zvonění tohoto školního roku se blíží
Ředitelé škol, které sídlí na území městské části, pohlédli do minulosti i budoucnosti
Červen je měsíc, který je pro děti
i pedagogy velmi náročný, ale zároveň
se na něj všichni, byť nevědomky, těší.
První dny tohoto měsíce bývají ještě ve znamení posledních zkoušení, vylepšování
si známek, posléze pedagogických rad,

čovicích ke 100. výročí jeho založení. Šlo
o dva velké malované textilní závěsy. Každá mince má však dvě strany. Ač si škola
na nezájem studentů a na své úspěchy
nemůže stěžovat, přesto se najdou věci,
které vedení školy dělají vrásky na čele.

Obsluhovat hosty a servírovat jim znamenité pokrmy na různých rautech nedělá studentům SOŚ
a SOU žádné problémy.

psaní vysvědčení, obav ze závěrečného
hodnocení, obav z reakce rodičů,… Ale
poslední červnové dny jsou v každé škole
ty nejhezčí. Děti odevzdávají učebnice
a duchem už jsou na prázdninách. Pedagogové se konečně dočkali dvou měsíců
zaslouženého odpočinku, kdy budou
načerpávat síly do nového školního roku.
Odpočinek čeká i ředitele škol. I když
o něco kratší. Zatím ale ve své práci finišují.
Přesto si našli chvilku a odpověděli nám
na otázky, co se v jejich škole povedlo,
co naopak méně, jak úspěšní byli jejich
letošní absolventi a co je čeká v příštím
školním roce.

Budoucí designéři mají
za sebou 100. výstavu
Soukromá střední umělecká škola designu byla založena před 18 lety. Vychovala
už přes tisícovku studentů a za tuto dobu
uspořádala celou stovku výstav prací
svých žáků. Právě v uplynulém školním
roce se konala 100. jubilejní výstava v hale
Vincentky v Luhačovicích. Další vysoce
prestižní záležitostí a velkým úspěchem
bylo podle ředitelky školy PhDr. Věry
Hromádkové předání daru divadlu v Luha-

„Nepodařilo se nám bohužel přimět majitele našeho objektu Golden Spires, s. r. o.,
zastupovanou správcovskou firmou TRAS,
s. r. o., k plnění povinností údržby nemovitosti. Ač platíme v plné výši a v termínu
nájem, tato společnost opravuje pouze
některé havarijní případy. Budovy jsou
schátralé, okna shnilá, do všech pavilonů
zatéká. Tato situace je pro nás nadále neudržitelná a budeme ji řešit,“ uvedla Věra
Hromádková. Přes veškeré těžkosti je výuka velmi kvalitní. Z 22
letošních absolventů
jich 13 odmaturovalo
s vyznamenáním. Právě
to může být motivací
pro studium více jak
20 žákům, kteří budou
od září tuto soukromou
školu navštěvovat.

lávání na SOŠ a SOU Praha – Čakovice
je již dlouhá léta veliký a převyšuje počet
skutečně přijímaných žáků do prvních
ročníků. Jinak tomu nebylo ani v přijímacím řízení na školní rok 2008/2009. Naše
škola naplnila kapacitu prvních ročníků
hned v prvním kole přijímacího řízení,“ nastínila prestiž této školy ředitelka Mgr. Věra
Nováková. Škola poskytuje vzdělávání
v gastronomických oborech středního
vzdělání s maturitní zkouškou a výučním
listem (čtyř, tří a dvouleté obory), v oboru
nástavbového studia „Podnikání“ a v maturitním oboru „Chovatel cizokrajných
zvířat“, který tato škola nabízí jako jediná
v republice. Odbornost a profesionalita
absolventů SOŠ a SOU, Praha-Čakovice je prověřována při pořádání různých
prestižních gastronomických akcí (např.
gastronomický servis pro Toyota Centrum
Černý Most, gastronomický servis pro veletrh Gastroset 2007, příprava novoročního
přípitku a rautu v rezidenci primátora hl.m.
Prahy, gastronomický servis pro MHMP
při „Vítání občánků“, zajištění rautu při
příležitosti otevření sportovní haly v Čakovicích za účasti primátora hl. m. Prahy
MUDr. Pavla Béma, gastronomický servis
pro ples podnikatelů v Horních Počernicích). Žáci se již tradičně účastní mnoha
gastronomických a barmanských soutěží,
na kterých dosahují předních umístěních
(např. Gastrofestival Ostrava, Gastro
Hradec 2007, Gastro junior Brno 2007,
NOWACO CUP, BACARDI-MARTINI CUP
2007, FRANZINI BAR CUP 2007, Grilmánie
2008, Stará myslivecká 2008 …).
„Na vysoké profesionální úrovni jsou
také praktické závěrečné a maturitní zkoušky. V letošním školním roce bylo několik
žáků oceněno hospodářskou komorou
ČR za vysokou úroveň odborné přípravy.

Prezentace
se škole daří
na výbornou
„S potěšením musím
konstatovat, že zájem
žáků a rodičů o vzdě- ...a takhle vypadá jedna z tabulí, kterou studenti SOŚ a SOU připravili.
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Při praktické maturitní zkoušce byla jasně
zřejmá zvyšující se úroveň odborných
znalostí žáků oborů středního vzdělání
s maturitní zkouškou, která byla oceněna
přítomnými hosty i zkušební maturitní
komisí,“ doplnila Mgr. Nováková. SOŠ
a SOU, Praha – Čakovice má mnoho aktivit,
které jsou vysoce nadstandardní u škol
podobného zaměření a dělají ji v těchto
oblastech jedinečnou. Mimo již zmíněného
pořádání prestižních gastronomických akcí
a účasti v mnoha soutěžích, je to zejména
příprava zahraničních stáží pro žáky v rámci programu Leonardo da Vinci a dalších
programů EU.
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Filozofické fakulty UK v Praze. Vše, co
se nepovedlo, se podle slov paní ředitelky
týká peněz: „Nepodařilo se nám přesvědčit
odbor školství, že potřebujeme víc peněz
na provoz školy. Nepodařilo se nám ani
získat peníze z grantu vyhlašovaného
MHMP. Požádali jsme o grant na tvorbu

exkurzí, např. do Drážďan nebo do Vídně,“
prozradila paní ředitelka. Ta ovšem asi nebude o prázdninách moc odpočívat. Školu
totiž čekají opravy. Ve spolupráci s Úřadem
MČ Praha – Čakovice chystá sanaci další
třídy a části chodby v přízemí. Kromě
toho čeká gymnázium úplná rekonstrukce

nového školního vzdělávacího programu,
na kterém intenzivně pracujeme a který
nyní musíme financovat z našeho rozpočtu.“ Za neúspěch považuje také netečnost
a do jisté míry i hluchotu čakovických firem
na žádost školy o sponzorský dar. „Na naši
žádost o sponzorský dar reagovaly pouze
dvě firmy: Bobcat a Česká doka. Za jejich
peněžní dar jim děkujeme. Ostatní firmy
se většinou ani neozvaly,“ posteskla si
PhDr. Hochmanová.
Je toho hodně, na co
se mohou nynější
gymnazisté i další
šedesátka nově příchozích studentů těšit v novém školním
roce. Posuďte sami:
„Studenti se nyní
těší hlavně na tělesnou výchovu v nové sportovní hale.
V září 2008 pořádáme týdenní zájezd
do Anglie s výukou
angličtiny na anglické škole. Nové studenty čeká seznamovací
kurz, studenti 4. ročníku šestiletého studia
se chystají na sportovně – cyklistický kurz
v Nové Včelnici u J. Hradce, třetí ročníky
vyjedou na lyžařský kurz pravděpodobně
do rakouských Alp. Na jaře 2009 chystáme
asi třídenní exkurzi do Paříže. Kromě toho
nás čeká mnoho dalších menších akcí.
Určitě vyrazíme na několik jednodenních

učebny chemie, opět ve spolupráci s ÚMČ.
Když vše dobře dopadne, mohou se studenti v září těšit na novou, zcela moderní
multifunkční učebnu chemie a fyziky.

Gymnazisté úročí
znalosti v soutěžích
Ředitelka čakovického gymnázia
PhDr. Daniela Hochmanová ve výčtu
úspěchů za uplynulý školní rok na prvním
místě uvedla: „Podařilo se nám splnit náš
základní úkol: vzdělat o 1 stupínek výš
cca 260 našich studentů.“ To ovšem není
jediné, čím se gymnázium může pochlubit. Úspěchů je celá řada. Posuďte sami
- 15 studentů uspělo v mezinárodních
zkouškách ECDL a tím si zvýšilo kvalifikaci v oboru výpočetní technika, čakovičtí
gymnazisté se rozhodně neztratili ani mezi
účastníky celostátních soutěží, konkrétně
v matematické olympiádě v kategorii programování a v celostátním kole Soutěže
v programování mládeže. Své všeobecné
vzdělání si studenti rozšířili také během
několikadenního zájezdu do Říma, dále
obdivovali předvánoční Norimberk,
v květnu se vypravili do Polska a navštívili

nejen Krakov, ale i solné doly ve Věličce
a koncentrační tábor Osvětim a Březinku.
„Uspořádali jsme dvě představení v Kulturním domě Gong. To první mělo předvánoční atmosféru, to druhé připravili studenti
svým učitelům 28. března jako Den jazyků,“
pokračuje dr. Hochmanová. Povšimnutí
si určitě zaslouží i fakt, že se gymnázium
v tomto školním roce stalo fakultní školou

Příští rok budou
oslavovat republiku
Bilancování se nevyhnula ani ZUŠ
Marie Podvalové, která letos oslavila 35
let své existence. A nutno podotknout,
že se i její žáci mají skutečně čím chlubit.
Během školního roku pokračoval úspěšný
cyklus Koncertů pedagogů školy a jejich
přátel, dále koncert rodičů s dětmi, vánoční
koncerty, výchovné koncerty pro ZŠ Dr. E.
Beneše a pro 18 mateřských škol z regionu. Dále ZUŠ uspořádala promenádní
koncert a výstavu výtvarných prací v parku,
dva koncerty letošních absolventů školy,
koncert k výročí narození TGM, Dixieland
se zúčastnil masopustního průvodu i otevření sportovní haly, J. J. Band zahajoval
cyklus koncertů na třetím nádvoří Pražského hradu pod názvem „Mladí umělci
Pražskému hradu“, zúčastnil se festivalu
Vačkářův Zbiroh a Kmochův Kolín. „Naše
škola reprezentovala pražské základní
umělecké školství na reprezentačním
koncertu v sále Martinů HAMU, který pořádal odbor školství a tělovýchovy MHMP,
účastnili jsme se festivalu Libeňské jaro
mladých, ve spolupráci s MČ Praha 20
naše pěvecké trio obohatilo Hudební odpoledne. V prostorách školy proběhla výstava
Pokračování na straně 16
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Malí piráti bojovali o poklad – úspěšně
Tak jako každý rok, tak i letos, uspořádalo sdružení LÍPA pro všechny děti
dne 31. května Dětský den na fotbalovém
hřišti v Třeboradicích. Tentokrát v duchu
pirátských soutěží.
Na vše dohlížely hlavní pirátky Pavlína

Labíková a Libuše Uríková. Soutěžit přišlo
na 160 dětí, které se honily za pokladem
pirátů. Musely překonat pirátskou stezku,
umět uvázat námořnické uzle, čekaly na ně
záludné kvízové otázky a čichací zkoušky.
Po splnění všech úkolů jim v podpalubí dva
otřesní piráti svou pečetí potvrdili konec
honby za pokladem. Kromě plnění pirátské
hry si mohli malí i velcí vyzkoušet střelbu
z luku, projít kroketovou dráhu, zakopat
si na branku, nechat si „pokérovat“ jako
správný pirát tělo a malé děti si mohly
barvami na obličej namalovat třeba motýla a spousty jiných zvířátek. Obrovskou

atrakcí byla nafukovací skluzavka ve tvaru
krokodýla, která nadchla všechny malé
příznivce skluzavek. Odměnou za splněný
úkol děti dostávaly peníze – třebony, které
pak u hlavních pirátek vyměnily za dárky.
Pirátské kolo stěstí čekalo na ty, kteří měli
šťastnou ruku při volbě
losu. Daly se na něm
získat úžasné ceny.
První cenu MP4 přehrávač si vytočil mladý pirát Petr Zrubek,
který byl nečekanou
cenou zaskočen, ale
velice potěšen. Tímto ale nic neskončilo
a děti se opět setkaly
po obědě, tentokráte
u rybníka, kde na ně
čekali dobrovolní hasiči z Miškovic. Zde si
děcka mohla vyzkoušet
stříkat z pravé hasické
stříkačky přímo na rybník. Pak se všichni přesunuli na zahradu v Maxim Clubu, kde
na děti čekal skákací hrad, pěvecká soutěž
ve stylu Caruso show, šermíři a klaun. Celý
den se děti nádherně bavily, počasí jim
přálo, ale kdyby nebylo pomoci sponzorů,
kteří příspívali nemalými částkami a věcnými cenami, nic z toho by se neuskutečnilo. Jen celkové náklady na tuto akci
činily skoro 61 000 Kč (12 000 Kč skluzavka
krokodýl, 6000 Kč šermíři, 4000 Kč klaun,
16 500 Kč ceny a dárky pro děti, 3000 Kč
sladkosti, 9000 režie, 10 000,- Kč pomůcky
a dekorace….).
Pátrala jsem po tom, kolik rukou tuto

akci asi pořádá. Zjistila jsem, že akci takovéhoto rozsahu organizují ony dvě hlavní
pirátky a tak říkajíc doma na koleni. A to jim
věřím, že to zabere spoustu práce a hlavně
času. A co bude dál? Jedna z organizátorek akce nastupuje do zaměstnání a tudíž
nebude mít tolik volného času na přípravu.
Dětem to ale bude chybět, protože po několik let se tu vesele baví. Doufejme ale,
že se do příštího roku najde jiný způsob
pořádání akce, který nebude tak časově
náročný v organizaci.
Soroková Jindra

Sdružení LÍPA děkuje všem sponzorům,
kteří pomohli s finanční i materiální
stránkou organizace dětského dne. Předem se omlouváme, jestli se na někoho
zapomnělo.
Poděkování:
p. Vlach – Vestavěné skříně Třeboradice
p. Svoboda – Maximum Club Třeboradice
ICU- p. Kurka
Autodoplňky Třeboradice
MČ Praha – Čakovice
Ampra
Pospíšilovi, Skučkovi, Hostinec U Čéby,
LM Princ, SACO, Hříbalovi, Pavlíkovi,
Měřičkovi,
Vomáčkovi
Predvo, Cukrárna Hovorčovice, KM Astra
– M. Kyncl, Vildovi, Sklenářovi, Čermákovi, Kubištovi, A. Průša, pí Kuclerová,
Kvapilová, Vackovi
městská policie
Svaz dobrovolných hasičů Miškovice

Hitem letošního ročníku byl výcvik služebních policejních psů
Dne 31. května pořádala
TJ FC Miškovice již devátý
ročník sportovně zábavného
odpoledne. Tradiční sportovní soutěže letos provázela
rekordní teplota, která však
hodnotné sportovní výkony
neovlivnila.
Letošní program obohatila
Policie České republiky svou
nádhernou ukázkou výcviku
služebních psů, které se někteří odvážní zájemci zúčastnili a pro všechny to byl pěkný zážitek. Touto cestou příslušníkům
policie za všechny moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, co
nového nám předvedou.
V nepříjemném vedru přišlo vhod osvěžení, které v průběhu
předvedení zásahu předvedli členové SDH Miškovice a SDH Březiněves, kteří řádně zájemce skropili vodou. Sportovní odpoledne

navštívil místostarosta Mirek
Krištof, který za poslední léta
nevynechal žádný ročník.
Jemu, starostce a radě ÚMČ
Praha - Čakovice děkujeme
za finanční pomoc a věříme,
že nám pomohou i v příštím
roce. To bude totiž jubilejní,
desátý ročník , který chceme
připravit tak, aby byl nejzdařilejší z dosavadní historie.
Závěr odpoledne samozřejmě patřil opékání
špekáčků a předání cen za sportovní výkony. Všem zúčastněným
moc děkujeme a již se těšíme na příští ročník. Zároveň vám
oznamujeme že začátkem září začínají soutěž v kopané naši žáci
a o jednotlivých zápasech budeme informovat a doufáme že svou
účastí naše nové mužstvo podpoříte.
Výbor TJ FC Miškovice
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Konec alkoholu na veřejnosti? Vyhláška čeká na schválení
O zákazu se již delší dobu diskutuje.
Městské části navrhovaly místa, kde by
měl zákaz platit, až nakonec vznikl seznam,
který bude součástí nové vyhlášky. „V některých okamžicích jsem musel zástupce
místních radnic brzdit, protože navrhovali
mnohem více míst, než je nyní ve vyhlášce.
Dohodli jsme se na tom, že obecně půjde
o místa, která k požívání alkoholu nejsou
vhodná,“ řekl náměstek primátora Rudolf
Blažek. Jde tedy především o stanice metra a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů,
dále jde o školy, dětská hřiště, zastávky
MHD a zdravotnická zařízení.
Ve vyhlášce jsou často zakotveny městské parky. Tam by měl zákaz vyznačit jejich
správce, tak jako je tam například značen
zákaz volného pobíhání psů, jízdy na kole
apod. Ze zákazu jsou vyjmuty například
zahrádky restaurací či akce pořádané Prahou nebo městskými částmi, některá tržní
místa apod. Sankce za nedodržení bude
jeden tisíc korun, v závažných případech
ve správním řízení až 30 tisíc korun.
Rudolf Blažek upozornil, že jde samozřejmě o restrikci, ale nechat bez povšimnutí stále se rozmáhající jev, kdy opilí lidé
neustále obtěžují chodce na frekventova-

ných místech, by bylo nezodpovědné. V seznamu, který je v plném znění zveřejněn
na internetové adrese http://www.praha.
eu/jnp/cz/obcan/bezpecnost/konec_alkoholu_na_verejnosti_vyhlaska.html, kde by
MÍSTA, KDE BUDE PITÍ ALKOHOLU
NA VEŘEJNOSTI TABU
1.
Cukrovarská
2.
Nám. 25. března
3.
Nám. Jiřího Berana
4.
Vážská
5.
Ostravická
6.
Kostelecká
7.
Jizerská
8.
Něvská
9.
Za tratí, v úseku Kostelecká,
odbočka do areálu cukrovaru
10.
Zápská, v úseku Polabská,
Všetatská
měl platit zákaz pití alkoholu na veřejnosti,
se objevila taková místa jako křižovatka
Anděl, prostor kolem obchodního domu
TESCO v Praze 1, Tylovo náměstí a řada
dalších. Stranou nezůstala ani městská
část Čakovice. Ta seznam místních ulic vytvořila ve spolupráci s bezpečnostní komisí
pracující při radě městské části.

I když si náměstek Blažek nedělá iluze
o tom, že bude moci policie u některých lidí
vymoci pokutu, nová vyhláška dává policistům a strážníkům do ruky nástroj, jak opilce
z určitých míst prostě vykázat. O vyhlášce
má rozhodovat zastupitelstvo 19. června
a čeká se velmi bouřlivá diskuze.
Oskar Exner, šv

OZNÁMENÍ
Přijímací řízení na obsazení
zbývajících míst v MŠ Čakovice III. probíhá od 23. června
do 31. července. Přihlášky jsou
ode dne 23. června k vyzvednutí v podatelně ÚMČ Praha
– Čakovice, Cukrovarská 52.
Termín odevzdání přihlášek je
31. července 2008 do podatelny
ÚMČ.
Bližší informace podá slečna
Fialová tel. 283 061 419.

Venkovní dřevěné terasy
sou n
nejpřírodnějším
ejpřírodně
spojením
mezii domem a zahradou
– rozšiřu
ují Váš oby
rozšiřují
obytný prostor
ven až do
o zeleně.
Nezáleží jjaké
aké dřevo si z našeho
bohatého sortiment
sortimentu položíte
k nohám : přírodní m
materiál si
v horkých letních dn
me
dnech vezme
přesně to správné m
epla
množství tepla
a je příjem
mný také př
ějším
příjemný
při chladnějším
počasí.
Au-Mex s.r.o.
Vážská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: 283 933 452, 283 933 472
283 931 808, 283 930 309
fax: +420 283 933 406
GSM: 777 052 456, 777 052 496
777 052 495, 608 052 452
e-mail: info@au-mex.cz
www.au-mex.cz
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Bankirai Balau jemně
drážkované 19 x 90 mm
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Miškovičtí hasiči slavili s dětmi jejich svátek
Jak jsme slíbili v minulém čísle,
přinášíme informace o průběhu pálení čarodějnic a dětských dnů v naší
městské části.
Nejprve musíme napravit chybu
a s omluvou uveřejňujeme ještě
dva sponzory hasičské zábavy,
a to je Tabák Lněníčková a firma
Bejšovcová.
V předvečer svátku prvního máje
se každoročně pálí ohně, takzvané
čarodějnice. Náš sbor se po nahlášení do hotovosti podílel na jejich
bezpečném průběhu. Nejdříve
jsme měli dohled na zapálení ohně
na hřišti místního fotbalového klubu,
kde se oheň nedařilo zapálit. Miškovičtí hasiči ale nemohli čekat, protože
jsme se museli přesunout do Třeboratic
do zahrady restaurace Maxim, kde čekalo
velké množství rodičů s dětmi na zapálení
vatry. Po nezbytné době jsme odjeli do Miškovic, kde jsme byli připraveni na případný
výjezd. Ve 23.00 hod byla odvolána pohotovost bez našeho jediného zásahu.
V sobotu 31. května byl náš sbor požá-

dán, aby přijel na oslavu dne dětí do Třeboratic.Tam u místního rybníka naše jednotka
spolu s hasiči Březiněves ukázala dětem
techniku, kterou disponujeme, a při té
příležitosti si děti mohly vyzkoušet stříkání
z proudnice. Odpověděli jsme na spoustu
otázek, které nám děti kladly, a nakonec
jsme jim předvedli hašení ropných produktů pomocí pěny. To bylo pro ně asi nejvíce

zajímavé, protože se do pěny, která je
ekologicky nezávadná, vrhly a za chvíli
z nich byli sněhuláci. Poté se děti přesunuly do zahrady restaurace Maxim,
kde byl pro ně připraven další program,
a my jsme jeli do Miškovic, kde byl také
dětský den, který organizoval místní
fotbalový klub. Po prohlídce hasičské
techniky si děti nejvíce užily spršky
z vodního děla. Po ukončení dětského
dne a rozloučení se s březiněvskými
kolegy jsme se vrátili do hasičské
zbrojnice a netušili jsme, že se za pár
hodin zase setkáme.
Ve 21.45 hodin se přihnal velký přívalový déšť, který způsobil v naší městské části zaplavení sklepů a komunikací. Ve 22.26 hodin jsme byli HZS Praha
vysláni na odčerpání zatopených prostor
v Letňanech, Miškovicích a Třeboraticích.
Zpět na základnu jsme se vrátili ve 2.30
hod. následujícího dne. Po doplnění PHM
a vyvěšení hadic a doplnění novými jsme
se po náročném dni rozešli, stále připraveni na další výjezd dle potřeby.
Ludvík Hrdina, velitel SDH

První červnové dny u jednotky hasičů Čakovice - Ďáblice
Na neděli 1. června jsme byli pozváni
na dětský den, abychom zde předvedli
něco z naší činnosti. Tento den pro děti pořádala odchytová stanice a zároveň útulek
pro psy s názvem Rescue Lary v Hovorčovicích. Jelikož předešlý den vydatně pršelo,
tak místo příprav na dětský den jsme byli
vysláni na odčerpání zatopené garáže
se sklepem. Bohužel majitel den předtím
vyměňoval olej a neuložil ho do uzavíratelných nádob, tudíž plavalo na hladině
přes třicet litrů oleje. V našich silách bylo
odčerpat pouze vodu a olej jsme nechali
na odborné firmě. Poté jsme se mohli přesunout na již probíhající dětský den.
Přemýšleli jsme, co by mohlo děti
nejvíce zaujmout a co je zajímá. Již ze zkušeností z minulých dětských dnů víme,
že děti nejvíce zajímá technika, hlavně
když si mohou zahoukat a zablikat. Děti
také velmi zajímala naše činnost a vybavení. Jako třešničku na dortu jsme pro
děti připravili několik litrů pěny, ve které
mohly řádit. Během tohoto parného dne
se nechávaly celé rodiny skrápět vodou.
Mimo našich ukázek zde byl také k vidění
zásah odchytové služby Pet-Medic na psa,
dále obecní policie se svými motorkami,
šermíři a hlavně hry pro děti. Po skončení
dne jsme se vrátili zpět na stanici. Bohužel k večeru se velmi zhoršovalo počasí

a na Prahu se valil přívalový déšť. Většina
profesních hasičů byla u zásahů, proto nás

povolalo Operační středisko HZS Praha
na stanici profesních hasičů v Holešovicích
do zálohové služby.
O tři dny později
se konal dětský den
i u nás v Čakovicích
spojený s Čakovickými
slavnostmi. Byli jsme
velmi mile překvapeni, jak jsou děti znalí
v rámci požární ochrany
a bezpečnosti. Hasit
s hasicím přístrojem
či zavolat tu správnou
pomoc nebyl pro ně
žádný problém. Odpoledne se měl dostavit
pan primátor Pavel Bém

k slavnostnímu otevření nové tělocvičny.
Ale jakoby se historie opakovala, začalo
vydatně pršet a tentokrát jsme byli povoláni do Třeboradic na odčerpání vody,
která hrozila zatopením místních domků.
Tudíž se jednotka musela rozdělit, aby
mohla dělat zdravotnický a požární dozor
na čakovických slavnostech a zároveň plnit
úkoly u zásahu.
Doufejme, že další dny budou poněkud
klidnější a užijeme si spoustu krásných
letních dnů.
David Borovička
JPO Čakovice – Ďáblice
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Žvýkačka či nedopalek mohou být drahé Den Země
Od 1. července bude
v Praze zakázáno odhodit
nedopalek či vyplivnout
žvýkačku na ulici. Vyhlášku
o čistotě schválili pražští
zastupitelé.
Sankce za tento přestupek je poměrně vysoká,
na místě může dosáhnout
až tisíce korun, ve správním
řízení pak až třicetkrát více.
Vyhláška ovšem nehovoří
jen o žvýkačkách a nedopalcích cigaret.
Pokuta bude ukládána
i za krmení zvířat na ulici,
jde především o krmení
holubů. Postih samozřejmě čeká i na chovatele

psa, jehož miláček znečistí
cestu výkaly. Snaha po čistotě města vedla i k tomu,
že budou postihování řidiči,
kteří vyjíždějí ze stavby a navezou na pneumatikách
do veřejných komunikací
bahno či jiný nepořádek.
Ve vyhlášce je zakotvena i povinnost nepořádek
uklidit, což se netýká jen
staveb, ale také majitelů
dřevin.
Úklid bude nutný také
v případě posypu proti náledí inertními materiály. Navíc podle vyhlášky nebudou
moci metaři smétat odpad
do kanalizačních vpustí,

případně pod zaparkovaná auta či k popelnicím
a kontejnerům. Stejně tak
je vy vyhlášce zakotvena
povinnosti pro organizátory
různých akcí zajistit dostatečné množství odpadových nádob a po skončení
akce i jejich odklizení.
Nad dodržováním vyhlášky má bdít městská
policie. Už nyní strážníci běžně dohlížejí na to,
zda majitelé psů uklízejí
po svých svěřencích, či
zda cestující dodržují zákaz
kouření na zastávkách hromadné dopravy.
Oskar Exner

na gymnáziu
22. dubna ke škole přicházela barevná
duha. Naši studenti přišli do školy v jejích
základních barvách. Každá třída si prostřednictvím třídního učitele vylosovala
„svoji“ barvu.
Tento den jsme naší Zemi věnovali
ve výuce jednu až dvě hodiny. Některé třídy
vytvořily plakáty na daná témata – např.
voda na Zemi, alternativní zdroje výroby
elektrické energie, kam s jaderným odpadem apod. Všichni jsme se shodli na tom,
že je potřeba naši Zem chránit i pro příští
generace.
Štěpánka Marková, vyučující zeměpisu

J. J. BAND hrál
na Hradě
11. května odpoledne zahajoval náš
bigbandový orchestr nový hudební cyklus na Pražském hradě nazvaný Mladí
umělci Pražskému hradu.
Tento projekt vznikl z iniciativy Správy
Pražského hradu a pražských základních uměleckých škol pod záštitou
náměstkyně primátora HMP Ing. Marie
Kousalíkové.
Zaplněné třetí nádvoří 60 minut poslouchalo jazzovou a swingovou hudbu.
Za obrovského potlesku a skandování
byl i dvojitý přídavek.
Z mnoha úst a ve všech jazycích
jsme slyšeli: mladí umělci z Čakovic.
Byli jsme náležitě pyšní. Výkon všech byl
zcela profesionální.
To vše díky mnohaletému působení
a vedení prof. Jana Jakubce.
Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ M.Podvalové

Pracovníci technické správy při sekání trávy v Miškovicích.

Sekačky a kosy mají nyní zelenou
Údržba veřejného prostranství a péče
o veřejnou zeleň je pro pracovníky čakovické technické správy již evergreenem.
V zimě bojují se sněhem, v létě zase s plevelem. A tak mají v těchto dnech všichni
napilno a sekačky, motorové kosy a hrábě
se téměř nezastaví.
„Snažíme se, jak to jde. Jakmile ale
skončíme na jednom konci, hned můžeme
začít na druhém. A tak je to stále dokola,“ je

slyšet z úst pracovníků technické správy.
To však neznamená, že když se seká
tráva, jdou ostatní práce stranou. I tak
musí technická správa kromě jiného zajistit
úklid odpadků, které mnozí bezostyšně
pohazují, kde se jim zlíbí, nebo vysypávají
odpadkové koše, kterých je na území městské části téměř sedm desítek, i koše na psí
výkaly. Těch je jen v Čakovicích 17, v Třeboradicích šest a v Miškovicích pět. (šv)
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Členové komise pro bezpečnost nezaháleli
mého pachatele – zlomené stromky
Vážení spoluobčané,
v ul. Svěceného
dovolujeme si bilancovat a informovat
8) Nových webových stránkách komise
vás o naší práci v polovině roku 2008 a také
na portálu MČ Čakovice.
vás ubezpečit, že komise pro bezpečnost
Dovolujeme si připomenout všem naMČ Čakovice očekává vaši spolupráci
šim spoluobčanům, kteří jsou nespokojeni
a podněty k pracovním jednáním.
Dosavadní podněty našich spoluobčanů s bezpečnostní či jinou situací v MČ Čakokomise prošetřila, projednala, provedla míst- vice, aby neřešili tyto své problémy v rámci
ní šetření a podala radě zastupitelstva návrh sousedského povídání či v místních restauracích a raději využili
na řešení společných
k řešení problémů,
problémů.
BEZPEČNOSTNÍ
které je trápí, kontaktu
Jednalo se např. o:
KOMISE
s naší komisí, zastu1) Nástupní plochy
Tel.: 283 932 544
piteli či radnicí, kde
pro požární techniku v katastru MČ bezpecnostni.komise@cakovice.cz bude jejich problém
skutečně řešen. Tito
Čakovice
občané budou mít také relevantní informace
2) Návrh prvního opatření ke snížení kribez fám, budou-li o to stát.
minality v katastru MČ Čakovice
Závěrem chci osobně poděkovat za obě3) Žádost o potvrzení nového člena komitavou práci všem, kteří do komise docházejí
se pro bezpečnost MČ Čakovice
– zástupcům Policie ČR – MOP Čakovice,
4) Vyjádření k provozování hracích autoMP hl. m. Prahy – oddělení Čakovice, zámatů v katastru MČ Čakovice
stupcům hasičského sboru Čakovice-Ďábli5) Návrh doporučení k zakázání divokého
ce, kteří tvoří jednotku požární ochrany v MČ
pití alkoholu na veřejnosti v katastru
Čakovice, zástupci školské komise a všem
MČ Čakovice
aktivním spolupracujícím občanům.
6) Doporučení bezpečnostního preventivS přáním bezproblémového krásného
ního programu Policie ČR
prožití letní dovolené a prázdnin vám všem
Dále komise mimo jiné pracovala na:
7) Podání trestního oznámení na neznáJaroslav Mangl – předseda komise

U NÁS V ČAKOVICÍCH
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodáme mramorovou dvojhrobku
na hřbitově v Třeboraticích (vedle hřbitova Čakovického). Cena dohodou.
Tel.:721713677
Firma TRANAPRO, s.r.o., Bořanovice
přijme řidiče sk. CE na potravinářské
autocisterny (40 t) pro zahraniční 5-ti
denní provoz, plné zahr. diety, slušné
výdělky podle výkonu. Kontakt. telef.
233 551 848, dále přijmeme fakturantku – asistentku; požadujeme SŠ,
komunikativnost, se znalostí NJ, rutinní
práci s PC, pečlivou. Kontakt. telef.
724 127 696
Prodám řadovou garáž v Čakovicích
ul. Bělomlýnská u stožáru s veřejným
osvětlením, střecha beton – monolit.
Levně, spěchá. Tel. 604 693 855 stačí
SMS
Prodám levně v Čakovicích ul. Bělomlýnská: stříkanou omítku přírodní až 8 pytlů,
psací stůl, zánovní molitanovou matraci,
dětskou plechovou vaničku bíle smaltovanou – zánovní (90x45x25 cm) a mnoho
jiných věcí. Tel. 604 693 855 stačí SMS
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Také v roce 2008 budou pro potřeby
občanů přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad. Znovu připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny
pouze pro občany městské části Praha
– Čakovice.
červenec
12. 7. - 13. 7.
srpen
9. 8. - 10. 8.
září
6. 9. - 7. 9.
říjen
4. 10. - 5. 10.
listopad
8. 11. - 9. 11.
Přistavování kontejnerů by mělo proběhnout mezi 8. – 9. hod. Stanoviště
těchto kontejnerů zůstávají stejná jako
v roce 2007:
Třeboradice – Schoellerova 19 / 1 ks
Miškovice – Na Kačence / 1 ks

Mimo tyto dny je možné využít za dohledu prac. TS ÚMČ Čakovice k odložení velkoobjemového odpadu a sutě do kontejneru v ul. Na Bahnech
ve dnech:
DUBEN – ŘÍJEN
13.00 - 17.00 HOD
LISTOPAD – BŘEZEN
12.00 – 16.00 HOD
OTEVŘENO JE KAŽDÝ DEN KROMĚ
ÚTERÝ A STŘEDY
Také tato služba je určena pouze občanům Čakovic, Miškovic a Třeboradic
za poplatek schválený radou MČ Praha
– Čakovice, a to dle velikosti odpadu.
DALŠÍ INFORMACE TS ÚŘADU MČ PRAHA – ČAKOVICE – TEL. 283 061 431

Fontánu utopil
červnový déšť
Je vám divné, proč nefunguje fontána
v zámeckém parku? Mohou za to nedávné
vydatné deště. Ty totiž splavily ze záhonů
borovou kůru (borku), která se dostala
do vnitřní nádrže. Naplavené nečistoty
zablokovaly čidla, která regulují výšku hladiny v zásobníku vody v podzemí. „Voda
tedy do zásobníku stále tekla, až nakonec
zatopila motory,“ uvedl vedoucí technické
správy čakovické radnice Jiří Černý.
Specializovaná firma motory demontovala, aby vyschly a mohla je opravit. Pak
je znovu nainstaluje. „Předpokládáme,
že ve 27. týdnu bude zámecká fontána
znovu zprovozněna,“ dodal na závěr Jiří
Černý.
(šv)

KOJETICE
Otevírací doba : denně od 11. hod. do 23.hod.
Rezervace na tel: 774 544 455
Restaurace
Přijďte ochutnat vybrané speciality, kvalitní vína a míchané nápoje. Každý všední den tři různé polední menu za 78,- Kč. Těšíme
se na Vás a Vaše děti. Máme pro ně dětský koutek, vybraná jídla a zmrzlinové poháry. Zajistíme rodinné a ﬁremní oslavy v samostatném salonku, kde sortiment jídla a pití přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Bowling
Čtyři dráhy s LCD monitory v příjemném prostředí.
Ceník: pracovní dny 11. - 13. hod. - 150 Kč
víkendy 11. - 13. hod. - 200 Kč
13. - 17. hod. - 250 Kč
13. - 23. hod. - 280 Kč
17. - 23. hod. - 280 Kč
Ubytování
Dále nabízíme příjemné ubytování v 12 pokojích a 4 apartmánech.
Zaměstnání: Přijmeme kuchaře a číšníky – 608 531 151

BRUSÍRNA – ČAKOVICE
Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,
telefon 283 932 544,
Út – Čt 9:00 – 11:00
13:00 – 14:00
Brousíme: nože, nůžky, břity, vrtáky, frézy, řetězy
motorových pil, kotoučové pily, motorové hlavy,
kotouče, brzdové bubny, materiál dle požadavků.
Obrábíme, frézujeme, dělíme, svařujeme.
Provozuje ELPIS, s. r. o.
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V Cirkusu mají velké plány, jak zaujmout děti i rodiče,
chystají školku nanečisto i kavárničku pro rodiče
Milí rodiče, jistě jste již zaznamenali informaci, že se naše
mateřské centrum Cirkus přestěhovalo do nových prostor, které
nám poskytl úřad městské části
Praha - Čakovice. Pokud vás zajímá, jak to u nás vypadá, přijďte
se podívat. Rádi vás v našem
centru uvítáme. Během prázdnin
bude mít centrum otevřeno každou středu od 9 do 11 hodin.
Zatím se pomalu rozkoukáváme, zabydlujeme a přemýšlíme,
co všechno pro vás a vaše děti
od září připravíme. Můžete se těšit na otevřenou hernu pro děti, která bude
probíhat dvakrát týdně dopoledne. V rámci
herny budeme mít pro děti připraveno
několik krátkých bloků (básničky, písničky,
cvičení, tvoření, vyrábění). Pro děti od 3 let
bude otevřena jednou dopoledne „Školka

nanečisto“, kde si samy bez rodičů vyzkouší, jaké to je chodit do školky. Další
dopoledne bude vyhrazeno všem malým
sportovcům, kteří se podle věku vystřídají
v 45minutových lekcích cvičení pro děti.
Rádi bychom také rodičům nabídli pro
jejich děti výuku
anglického jazyka
formou interaktivních her. Na jedno
odpoledne v týdnu
plánujeme otevřít
Velkoobchodní firma s dřevařskými výrobky
kavárničku pro mase sídlem v P-9, Čakovicích přijme:
minky, ve které by
obchodního referenta pro vnitřní prodej.
si s dobrým čajem
Na této pozici budete zpracovávat objednávky, fakturace,
či kávou mohly popoptávky, poskytovat komplexní servis stávajícím zákazníkům.
sedět, popovídat
Požadujeme:
si, vyměnit si zkumin. SŠ, komunikační schopnosti, znalost PC podmínkou
Výhodou znalost obchodního prostředí a dřevařských materiálů. šenosti a odpočinout si od každoKontakt: m.oulicka@au-mex.cz, tel.: 608 052 452,
denních povinnospohovory si sjednejte předem
tí. Další novinkou
bude odpoledne

s dětskou knížkou, kdy budeme dětem
číst úryvky ze známých dětských knížek,
na které budou navazovat úkoly a výtvarná
činnost. V programu zachováme pravidelná divadelní představení pro děti, odborné
přednášky pro rodiče a tvořivé večery pro
maminky.
To vše jsou naše plány, tak držte palce,
ať se nám podaří přes prázdniny všechno
zajistit a nachystat. Aktuální informace
o tom, co se v mateřském centru děje,
najdete na stránkách http://klubmaminek.
unas.cz/ , zápisy do námi nabízených kurzů proběhnout v září. Více informací vám
rádi poskytneme na telefonních číslech
737 444 367, 606 218 743. Všem přejeme
krásné prázdniny a těšíme se na viděnou
v září.
Za MC Cirkus Jana Mádrová

VÁZÁNÍ KVĚTIN – ČAKOVICE
Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice
telefon 777 200 792
Po – Čt 8:00 – 14:00
Květinové dary ke všem příležitostem:
svatby, narozeniny, velikonoční a vánoční vazba,
smuteční vazba.

Provozuje ELPIS, s. r. o.
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Vidět Osvětim a..............
(exkurze čakovických gymnazistů do Polska 8. – 9. května za poznáním)
Gymnázium Čakovice uspořádalo pro
své studenty exkurzi do zahraničí, tentokrát do Malopolska. Program zájezdu byl
natolik atraktivní, že jsme museli vypravit
dvoupatrový autobus pro více než 60
studentů.
Vyjížděli jsme okolo půlnoci, abychom
ráno už byli v Krakově, naší první zastávce. Prohlédli jsme si monumentální hrad
Wawel zvenčí i uvnitř, krásná byla i katedrála s kryptou, kam se pohřbívali polští králové i jiné významné osobnosti. Pak jsme
vyšplhali spletí strmých schůdků a úzkých
průlezů mezi obrovitými trámy do nejvyšší
věže, kde je zavěšen snad nejslavnější
polský zvon Zikmund.
Odpoledne jsme prošli staré město
a náměstí a navštívili Palác Czartoryských,
kde vystavují kromě antických památek
a mumií i da Vinciho Dámu s hranostajem.
Všichni jsme rovněž ocenili pohodu městských parků a nábřeží, kde se po náročném dni dalo skvěle odpočívat.
Následující den nás čekala návštěva solných dolů ve Věličce, zapsaných
na seznamu UNESCO – ze soli tam bylo
snad úplně všechno včetně lustrů a soch

v obřím sále. Vyvrcholením celé
exkurze pak byla
bezesporu návštěva koncentračního
a vyhlazovacího
tábora Auschwitz
– Birkenau (Osvětim – Březinka).
Procházeli jsme
rozlehlým areálem,
kde vás ihned obklopí ta skličující
a hrůzná atmosféra lidského utrpení
a tragédie, která
se zde za války
odehrála. Byli jsme
i u Brány smrti, kudy vjížděly vlakové transporty do tábora Birkenau a položili jsme
kytici u zbytků dřevěných baráků, kde byli
vězněni Židé z Terezína předtím, než byli
zavražděni v plynových komorách. Na každého udělala tato návštěva hluboký dojem
a v očích mnohých z nás se objevily slzy.
Myslím, že na Auschwitz nikdo z nás
nezapomene a udělá vše pro to, aby

KOUPÍME

se něco podobného už nikdy neopakovalo…Domů jsme se vrátili zase o něco
poučenější a bohatší o spoustu zážitků
a dojmů.
Na další zahraniční exkurzi se můžeme
těšit už na podzim, kdy naše škola pořádá
8denní zájezd s výukou angličtiny v britském Hastingsu.
Mgr. Hana Vecková
Gymnázium Čakovice

www.kadlec-rk.cz

POZEMKY
v Praze a okolí

PRO VÝSTAVBU

BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ

JAKO INVESTOR KOUPÍME
– pozemky, činžovní domy, komerční budovy

OCENÍME VÁŠ BYT NEBO DŮM
Zprostředkujeme prodej nebo přímo vykoupíme
Vaši nemovitost; platba do 48 hodin

HROZÍ VÁM EXEKUCE?

Pomůžeme výkupem nemovitosti, dobrovolnou dražbou
– společně najdeme řešení!

WWW.INVE.CZ | INFO@INVE.CZ

222 512 805, 731 973 289
Kadlec_inz 210x148_01.indd 1
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Senioři si ve svých vycházkách libují, jen tak dál
Vlastivědné vycházky s paní Evou
Sokolovou se u seniorů setkávají se stále
větší oblibou. Nedávná návštěva staré
části Bohnic se nám všem obzvláště líbila,
i když nám počasí tedy zrovna nepřálo.
Na starém bohnickém náměstí jsme navštívili stavení ve stylu selského baroka,
kde se nám dostalo výkladu od správkyně
tohoto objektu. Dále jsme se podívali
na socioterapeutickou farmu bohnické léčebny s hiporehabilitačním střediskem, kde

pacienti poznávají práci i zábavu s koňmi,
Také jsme zde narazili na lamu, kozy, koně
a jiná domácí zvířata. Nevynechali jsme
ani Pietní park Draháň – psí hřbitov, který
nás překvapil nejen různorodou výsadbou
stromů a keřů.
Na druhé pololetí tohoto roku již máme
naplánovanou vlastivědnou vycházku
za slavným lotrem Babinským a za historickými budovami Pražského hradu.
Nebudou chybět ani zajímavé přednášky

Poslední zvonění školního roku se blíží
Dokončení ze stran 6 a 7

čtyř výtvarníků, dále vystavujeme obrazy
v prostorách Škodova paláce na MHMP,“
pokračuje ve výčtu úspěšných akcí ředitelka školy Ivana Heřmánková s tím,
že bychom v něm neměli zapomenout ani
na zavedení nového předmětu, kterým je
hra na violoncello, vybudování pódia pro
literárně-dramatický obor nebo založení
dalšího jazzového souboru. Svým nadáním
a pílí se dopracovali k úspěchu i někteří
jednotlivci. Jan Pretl například obsadil 2.
místo v krajském kole celostátní soutěže
ve hře na klavír. Kytarové trio Per Diletto
zase získalo 1.místo ve hře na kytaru. Kateřina Kopalová byla přijata na pražskou
konzervatoř, kde bude dále studovat hru
na violu. Nejde však jmenovat všechny,
kterým se podařilo dosáhnout úspěchu,
a výborně tak reprezentovat ZUŠ. Každá
mince ale má dvě strany, takže jsou i věci,
které se tak úplně nepovedly. Vedení školy

se nepodařilo sehnat jeden milion dvě
stě tisíc korun na nové koncertní křídlo.
Snad se to jednou podaří. Po prázdninách
připravuje ZUŠ Marie Podvalové kromě
tradičních pořadů také řadu kulturních
akcí k výročí vzniku republiky. „Chystáme
i překvapení v podobě nových koncertů
a divadelních představení,“ slibuje Ivana
Heřmánková.
(šv)

od RNDr. Pavla Mrázka z oblasti historie
naší země. Něco pro radost si vyrobíme
se Zdenkou Zelenkovou a Renatou Horvátovou z IC Creativu Praha, oslavíme spolu
Den seniorů a společně posedíme s Evou
Sokolovou pod vánočním stromečkem
se sklenkou punče a zaposloucháme
se do jejího vánočního vyprávění.
Myslím si, že se máte opravdu na co
těšit.
Jindra Soroková, Klub seniorů

Tématická a přednášková
odpoledne v létě nejsou
V letním období červenec – srpen
se přednášky v Klubu seniorů nekonají.
První přednáška se uskuteční dne 10.
září. Přejeme všem našim seniorům
krásné prázdniny plné sluníčka, málo
práce a hodně odpočinku.
Jindra Soroková, Klub seniorů

V Litavské ulici snad
bude už bezpečněji
Čakovičtí radní byli upozorněni na nebezpečné úseky silnic v ulici Litavská
a Něvská. V Litavské hrozí nebezpečí
v místech, kde lidé přecházejí na stanici
MHD, v Něvské není bezpečno před dětským hřištěm. Rada proto souhlasila, aby
byl v Litavské ulici umístěn zpomalovací
práh. K problematice v Něvské ulici se rada
ještě vrátí, jakmile dostane od komise dopravy návrh na řešení tamní situace. (šv)
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