Popelnice Prahu hyzdit nebudou

V Čakovicích chybí strážníci

Jaká opatření udělal magistrát, čtěte na straně 6

Více se dozvíte na straně 3
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Vintiška: Doprava je živý organismus
Na přelomu srpna
a září dojde k několika změnám v jízdních
řádech městské hromadné dopravy. O jaké změny konkrétně
jde, proč k nim došlo a jak složitá byla
jednání mezi čakovickou samosprávou
a organizátorem dopravy na území Prahy
a v přilehlých oblastech, o tom jsme hovořili
s panem místostarostou Jiřím Vintiškou.
Pane místostarosto, čtyři nové linky
a tři zrušené linky. To jsou nejmarkantnější změny v MHD, které začnou platit
na přelomu srpna a září. Pokud vím, vzešly tyto změny z požadavků občanů. Můžete nám tyto požadavky více přiblížit?
Jde o další zásadní změnu v MHD v naší
městské části v poměrně krátké době. Tato

zářijová změna skutečně vychází především z reakcí občanů na změny v dopravě
provedené po zavedení metra C do Letňan
v květnu tohoto roku. Zejména občané
Miškovic po zrušení linky 158 hromadně
vyjadřovali nesouhlas se ztrátou přímého
spojení k metru B. Tento problém také
jednoznačně požadovala řešit Komise pro
Miškovice. Toto však nebylo jediným důvodem provedených změn.
Po provedených změnách byly prováděny přepravní průzkumy, které například
ukázaly, že zatížení na lince 210 výrazně
klesá ve směru z Miškovic již za novou
stanicí metra v Letňanech a naopak linka
195, která je z oblasti sídliště v Letňanech
v současnosti jedinou linkou jedoucí do Vysočan, vykazuje zejména v ranní špičce
vysokou obsazenost i za stanicí metra
ve směru od Letňan.
Pokračování na stranách 8 a 9

V letošním roce poprvé došlo k zásadním změnám v jízdních řádech v souvislosti s otevřením nové
stanice metra v Letňanech. Stejně jako v jiných začátcích, i zde se projevily první nedostatky, a tak po
čtyřech měsících provozu dochází k další úpravě jízdního řádu.

ZDARMA

OTÁZKY

A ODPOVĚDI

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.

Otázky a odpovědi – tentokrát Komise
pro Třeboradice
Možná pár slov na úvod. Naše městská část se skládá ze tří katastrálních území – Čakovice, Miškovice a Třeboradice.
Komise rady pro Miškovice a pro Třeboradice je tak trošku pozůstatkem z doby,
kdy Třeboradice
a Miškovice byly
samostatnými
obcemi. Fungují
tradičně již více
než 12 let a někteří členové jsou
v tomto poradním orgánu rady
po celou dobu
jejich existence. Někteří naopak pracují
v komisi jen krátce. Je tak zajištěna jak
kontinuita fungování, tak i nové pohledy na problematiku těchto oblastí naší
městské části. Komise pro Třeboradice
se v některých svých otázkách dotkla
řady oblastí, které si jistě zaslouží prezentaci v celé městské části – nejen
v Třeboradicích.
Jaká bytová výstavba většího rozsahu je v Třeboradicích povolena a jaká je
plánována v blízké budoucnosti?
V tuto chvíli jsou na katastru Třeboradic dvě území, která jsou v určité fázi
projednání na stavebním úřadu. Jednak
pozemky společnosti Lamar Invest, s.r.o.,
při ulici V Pačátkách a poté ING RED
Ten, s.r.o., pozemek při ulici Jirsákova
směrem k železniční trati. Společnost
Lamar Invest, s.r.o., již má pravomocné územní rozhodnutí na svůj obytný
soubor a předpokládá zahájení stavby
letos na podzim. Společnost ING RED
Ten, s.r.o., zatím neuspěla s návrhem
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 46. až 48. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČD
Telematika, a. s., na poz. parc. č. 1624/1, 1624/6, 1624/7,
1625/4 k. ú. Čakovice, stavba „Připojení objektu VZLÚ na síť
ČD-Telematika;
- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností PREdistribuce, a. s., na poz. parc. č. 1470
a 1288/1 k. ú. Čakovice, stavba „Náhrada TS 4158, kVN, kNN,
ul. Řepová“;
- smlouvy o dílo na vybavení interiéru MŠ Čakovice III se společností Kenast, s. r. o.;
- dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor Slaviborské nám. 20 – prodloužení smlouvy o nájmu nebytových
prostor na dobu určitou 5 let s panem V. Svobodou;
- dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Slaviborské nám. 19 – prodloužení smlouvy o nájmu nebytových
prostor na dobu určitou 1 roku s paní Z. Encovou;
- smlouvy o dílo na opravu vlhkosti omítek nám. 25. března 100
se společností Konstruktiv Vyšší dodavatelství staveb, a. s.;
- nájemní smlouvu na část poz. parc. č. 1282/3 k. ú. Čakovice
s vlastníky domů čp. 37, 209 a 210 ul. Schoellerova k vybudování manipulační plochy a příležitostnému stání vozidel;
- nájemní smlouvu na poz. parc. č. 136/1 k. ú. Třeboradice
za účelem prodejního stánku pečiva a základních potravin;
- smlouvy o dílo na redaktorskou činnost při tvorbě periodika
MČ Praha – Čakovice se sl. Š. Vlčkovou;
- smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce učebny chemie
v budově gymnázia se společností KBV, s. r. o.
schválila
- zadání zakázky „Výměna střešní krytiny Slaviborské nám. 21,
Praha 9 – Třeboradice“ společnosti APOKLEM s. r. o.;
- zadání zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení ve staré
budově ZŠ, nám. Jiřího Berana 500, Praha 9 Čakovice“ společnosti V.O.K., v. o. s.;
- vstup na pozemky parc. č. 86, 1554 a 1556/3 v k. ú. Čakovice
za účelem oplocení pozemků pro uzavření prostoru před okny
přízemních bytů a pro zajištění uzamykání přístupu do venkovní hydraulické plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí;
- bezúplatný převod pozemku parc. č. 49/8 v obci Praha,
k. ú. Čakovice, Bytovému družstvu Otavská, pro vybudování
parkovacích stání pro motorová vozidla a žádá o předložení
projektové dokumentace na vybudování parkovacích stání;
- bezúplatný převod pozemku parc. č. 1298/1 k. ú. Čakovice
z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví HMP, svěřená správa
MČ Praha – Čakovice, z důvodu obnovení historické cesty;
- bezúplatný převod části pozemku parc. č. 330/1 k. ú. Miškovice ze Státního statku HMP do vlastnictví HMP, svěřená správa
MČ Praha – Čakovice, z důvodu obnovení historické cesty;
- připojení pozemku parc. č. 49/8 k. ú. Čakovice ke komunikaci
Něvská parc. č. 1562 k. ú. Čakovice přes chodník.
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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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

na úpravu územního plánu – navýšení kódu míry využití území
navazujícího na současný obytný soubor U zámeckého parku.
Ostatní území, která jsou v platném územním plánu určena
k zástavbě, zatím nemají konkrétního investora. Nicméně dá
se předpokládat, že nastartovaný zájem investorů o stavební
pozemky na severu Prahy – a tedy i v této lokalitě – do budoucna přivede další zájemce.
Je možno zastavit další bytovou výstavbu do doby vyřešení dopravy?
Co to je vyřešení dopravy? Ta je přeci z hlediska územního
plánu vyřešena. Pražský okruh, který měl být již dávno hotov
a jehož dokončení se předpokládá v roce 2012 (optimisté hovoří o roku 2010), odvede tranzitní dopravu mimo naši městskou
část. Pokud by někdo měl zastavit výstavbu, tak by to měly být
obce bezprostředně sousedící s Prahou. Hlavní problém s dopravou totiž nezpůsobují Čakovičtí, Miškovičtí či Třeboradičtí.
Ti jezdí většinou do práce autobusy MHD. Hlavní problém je
s těmi, kdo si postavili domek či koupili byt za Prahou a denně
dojíždějí do Prahy za prací. Všimněte si, jak je ráno v 8 hodin
plné parkoviště HM Globus a jděte se podívat dovnitř. Počet
lidí v „krámě“ rozhodně neodpovídá počtu zaparkovaných aut.
Obyvatelé přilehlých obcí si z parkoviště udělali P+R. Stejně
tak je to u HM Tesco. A oficiální P+R u metra také není zrovna prázdné. Nu a co s tím? Neexistuje jiné řešení než okruh
okolo města, který tento tranzit odvede alespoň zčásti na „jiná
odstavná parkoviště“.
Je možné v celých Třeboradicích udělat tzv. „zónu 40“?
Omezit rychlost vozidel jen v určité oblasti městské části
nemá logiku. A proč ne v Miškovicích či Čakovicích? Já osobně
jsem pro. Možná to stojí za úvahu a po prázdninách bychom
mohli ve spolupráci s odborem dopravy a policií zkusit toto
omezení v naší městské části zavést.
To byly tři z mnoha otázek, které jsem s komisí pro Třeboradice řešila. V příštím čísle se budu věnovat otázkám komise
pro Miškovice.
Alena Samková

Bankovní úvěry
pro
Bytová družstva
Společenství vlastníků jednotek
na rekonstrukci nebo nákup bytového domu
Financování developerských projektů
Nabídka obratem a zdarma
Kontakt: 773 970 794, 221 628 507-8
FEDS s. r. o.
Španělská 2, 120 00 Praha 2
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Vozíčkářka z Čakovic hledá osobní asistentku na menší výpomoc. Podrobnosti a výše finanční odměny upřesním při osobním
setkání. Tel: 737 563 582.
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V Čakovicích chybí městští strážníci ... Zatím?
Dva městští strážníci na zhruba 8 tisíc
obyvatel Čakovic, Miškovic a Třeboradic
a tři úřední hodiny vyhrazené pro veřejnost,
kdy je možné strážníky zastihnout na jejich
detašovaném pracovišti v budově úřadu
v Cukrovarské ulici. Taková je v současnosti smutná skutečnost, která místní
samosprávu nenechává v klidu. Členové
bezpečnostní komise a čakovičtí radní bijí
na poplach. Pokud se tento stav nezmění,
může se z poklidné městské části stát v oblasti bezpečnosti a pořádku záhy pražská
čtvrť s nevalnou pověstí.
Starostka Alena Samková se tedy
s pověřením radních rozhodla vytáhnout
„do boje“. Ne tedy, že by oblékla uniformu
městské policie a ve svém volnu vyrazila
do ulic. Bude se ale snažit přesvědčit
představitele pražského magistrátu, kteří
drží v ruce potřebné trumfy a mohou
rozhodnout o zvýšení počtu kolonek v příslušných tabulkách, že současná situace
je na pováženou. Tou správnou osobou
na magistrátu je náměstek primátora, v jehož kompetenci je mimo jiné právě bezpečnost občanů města pražského, Mgr. Rudolf
Blažek. Právě s ním se starostka Samková
plánuje v dohledné době sejít a na příkladu

Nyní zastihnete strážníky na služebně více méně jen v pondělí.
Foto Šárka Vlčková

menších městských částí, kde se o veřejný pořádek stará i sedm strážníků, chce
dokladovat neudržitelnost současné
situace v Čakovicích. „Tabulkově by zde
měli v současnosti být čtyři strážníci, ale
i to je málo,“ říká Alena Samková. Pokud
starostka uspěje na magistrátu a do tabulek přibydou nová místa, mohou být
klidně obsazena i mimopražskými strážníky. „Pokud bude potřeba, jsme schopni
propůjčit městské policii i stabilizační byty,
tedy byty pro mimopražské strážníky, které
by tyto užívali po dobu výkonu své služby
tady v Čakovicích. Ani najít nové prostory
pro služebnu městských strážníků by

Komise podruhé otvírala obálky
Poslední červencový den se čakovická samospráva pokoušela najít zájemce
na odkup nebo směnu pozemků v katastru Třeboradic, kde je plánována bytová
výstavba. Přesněji řečeno, na 31. července
bylo naplánováno otvírání obálek s nabídkami zájemců vzešlých z vypsaného
výběrového řízení. Šlo již o druhý pokus
neb při tom prvním neměl o pozemky nikdo
zájem. A tak bylo první výběrové řízení zrušeno a než bylo vyhlášeno druhé, upravila
samospráva podmínky, za kterých hodlá
tyto pozemky prodat. Na rozdíl od původního zadání byla z druhé nabídky vyjmuta
část prodávaného pozemku, na které měl
investor postavit cestu.
Ani ve druhém výběrovém řízení neměla výběrová komise příliš mnoho práce.
O koupi předmětných pozemků stál pouze

jeden jediný zájemce. Za třeboradické
pozemky o celkové výměře 5550 m2 nabídl
radnici částku necelých 11,2 milionu korun,
tudíž by jej jeden metr čtvereční mohl vyjít
přibližně na 2 tisíce korun. Tím zájemcem
je společnost Real Invest, která obchoduje
s nemovitostmi.
Pokud by pozemky získala, musí je
nejdříve zasíťovat, a pak na nich může
postavit rodinné domy. Jednou z podmínek
prodeje ze strany radnice je však omezení,
že zde nesmí být postaveno více jak deset
rodinných domů. O tom, jestli bude moci
Real Invest skutečně v Třeboradicích stavět, rozhodne rada městské části na svém
zasedání 18. srpna. Ta totiž musí projednat
nabídku společnosti. Jak se nám však podařilo zjistit, některým radním se nabízená
částka zdá dosti nízká.
(šv)

podle mého nebyl takový problém,“ míní
starostka.
Pokud se vše podaří, měli by být městští strážníci v čakovických ulicích rozhodně
více vidět než doposud.
(šv)

Remi
language school
KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA
2008/2009
Budova Gymnázia Čakovice
nám. 25. března 100, Praha 9

Zápis a rozřazovací testy
8. a 9. září v 17 - 20 hodin
Zahájení výuky v týdnu
od 15. září 2 x 2 hodiny týdně
Výuka vedena
kvalifikovanými
a zkušenými lektory
s VŠ vzděláním.
Možnost přípravy
na mezinárodní zkoušky
PET, FCE, CAE.
Další informace:
tel. 737633206
remils@seznam.cz
www.remils.ic.cz
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„Škola 2008“ aneb požár školy nanečisto
V souvislosti s prověřováním složek
integrovaného záchranného systému
jsme absolvovali 20. června v dopoledních
hodinách taktické prověřovací cvičení pod
záštitou úřadu MČ Praha 18 – Letňany
s pracovním názvem „Škola 2008“. Šlo
o simulovaný požár v budově ZŠ Rychnovská v Letňanech. A protože to byl
pátek, tudíž pracovní nebo v tomto případě
školní den, byla škola plná nic netušících
dětí a učitelů. Simulaci požáru dokonale
vytvořil vyvíječ kouře umístěný ve sklepních
prostorách budovy školy.
Bylo 9 hodin, kdy na telefonní číslo
150 (hasiči) oznámil zaměstnanec školy
zakouření budovy, a tudíž požár. Jako
první byla o požáru informována jednotka
HZS Praha, stanice Satalice, dále jednotka
požární ochrany Praha – Letňany, jejíž jsme
jako družstvo Miškovic součástí, jednotka
požární ochrany Praha – Březiněves, Policie ČR, Městská policie Letňany a zdravotní
záchranná služba.
První se na místo události dostavila
jednotka požární ochrany Praha – Letňany, která zjistila, že se z budovy školy valí
hustý černý dým, avšak osazenstvo školy
bylo již díky učitelům a pracovníkům školy
evakuováno. Za pomoci dýchací techniky
jsme do budovy natáhli útočný proud
na zdolání imaginárního ohně a družstva
průzkumníků zjišťovala přítomnost osob
v zakouřeném prostoru. V budově nebyla
nalezena žádná osoba ani zapomenuté
zvíře a likvidace požáru byla nahlášena
do 20 minut po našem příjezdu na místo
události. Na řadu přišlo odvětrávání budovy. Za pomoci odvětrávací techniky byly
zplodiny z budovy školy odvětrány a již

za hodinu po ohlášení požáru seděli žáci
opět ve svých lavicích a pokračovali ve výuce. Po krátkém zhodnocení na místě události jsme se i my vrátili zpět na své stanice,
kde jsme z celkového hodnocení průběhu
cvičení konstatovali, že jsme technicky
dobře připraveni a drobné nedostatky,
které se v činnosti jednotky i v součinnosti
jednotek vyskytly při cvičení, jsme schopni
odstranit. A od toho cvičení jsou. Neustále
je co prověřovat a zlepšovat v připravenosti
jednotky požární ochrany.
V duchu hesla sportem ku zdraví byl
náš sbor vyzván dorosteneckým družstvem
volejbalistek z domu dětí a mládeže z Proseku na přátelské utkání ve volejbale. A tak

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.

jsme se 11. 6. v 18 hodin sešli v tělocvičně
v Letňanech a zápas mohl začít. Děvčata
se snažila, jak mohla, ale na nás nestačila.
A tak jsme se rozdělili a vytvořili smíšená
družstva, aby byl zápas vyrovnaný. Byly
to hezké dvě hodiny, ve kterých bylo dost
komických situací. Na závěr vyhodnocení
byl náš vyzyvatel odměněn sladkostmi.Tento zápas nebyl poslední a po prázdninách
by měl náš sbor s domem dětí a mládeže
úzce spolupracovat.
Přejeme našim občanům hezké prožití
dovolených a po prázdninách se zase o nás
dočtete v dalším vydání čakovických listů.
Ludvík Hrdina
velitel SDH Miškovice
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Začala výstavba čakovického projektu Rezidence Viva
Poátkem ervna byla v akovicích zahájena výstavba projektu Rezidence Viva realizovaného mezinárodní
developerskou skupinou Ablon Group. Generálním dodavatelem stavby je spolenost VCES. V ervnu také
zaala prostednictvím realitní kanceláe Professionals první fáze prodeje byt z tohoto projektu.
Druhého ervna 2008 bylo stavební firm VCES oficiáln pedáno stavenit v Oderské ulici a 4. ervna
pak zaaly samotné stavební práce.
V souasné dob pak probíhají zemní práce, konkrétn zakládání stavby,
upevování pilot a píprava na betoná
základové desky. Na prbh stavebních
prací se ji chodí dívat první noví majitelé akovických byt, kteí si s nákupem
pospíili.
A kdy se budou noví obyvatelé typodlaních bytových dom projektu Rezidence
Viva sthovat? Hrubá stavba by mla být
dokonena na konci tohoto roku. Ke kolaudaci a pedání byt pak pravdpodobn dojde na konci roku pítího, tedy
v listopadu i prosinci 2009.

Rezidenci Viva staví renomovaná firma VCES
Developerská skupina Ablon Group vsadila pi výbru stavební firmy pro svj bytový projekt Rezidence Viva
hlavn na kvalitu a zkuenosti. I proto byla jako generální dodavatel stavby zvolena spolenost VCES.
VCES se svým podílem na eském stavebním trhu adí do první desítky stavebních dodavatel. Firma realizuje jak
významné veejné zakázky, tak i rozsáhlá stavební díla pro investory ze soukromého sektoru. Spolenost zamstnává
prmrn 1100 kmenových pracovník,

z toho cca 20 % zamstnanc tvoí vysokokolsky vzdlaní pracovníci. Obrat
spolenosti tvoil nap. v roce 2005 zhruba 3,8 miliardy K.
Od poloviny roku 2006 je VCES
dceinou spoleností druhé nejvtí stavební spolenosti na svt -

stavební skupiny Bouygues. Z referenních staveb VCES lze jmenovat nap.
rekonstrukci interiér budovy filharmonie
v Hradci Králové, stavbu hotelu EURO
v Pardubicích i kompletní rekonstrukci
základní koly Hanspaulka.

Rezidence Viva, Praha 9  akovice, Ul. Oderská

...žijte v pohodě

 162 bytových jednotek

 6 bytových dom

 metro B  Palmovka 15  20 min.

 dispozice: 1+kk  4+kk/39  116 m2

 atraktivní architektonické eení

 stanice metra Letany jen 5 minut

 balkony, terasy, sklepní koje

 dtská hit

 Hypermarket Globus

 podzemní garáe

 klidné místo v zeleni

 Tesco Letany

developer

www.rezidenceviva.cz
tel.: 224 934 680

prodejce
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Popelnice a kontejnery v ulicích města mají odzvoněno!
V souladu s Programovým prohlášením
Rady hlavního města Prahy pro volební
období 2006 – 2010 se hledají nové způsoby, jak zvyšovat čistotu na pozemních
komunikacích a veřejných prostranstvích
na území hlavního města. Jednou z priorit
je umístění sběrných nádob mimo pozemní komunikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané osoby nemohly
manipulovat s obsahem sběrných nádob,
nedocházelo k odkládání odpadů v okolí
sběrné nádoby a k poškozování sběrných
nádob. Dalším významným důvodem
pro umístění sběrných nádob do objektu
vlastníka jsou nepříznivé povětrnostní klimatické podmínky, jako byla např. vichřice
EMMA, při které některé sběrné nádoby
neumístěné v objektech poškodily zaparkovaná auta.
Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy následující legislativa a starají
se o ně následující společnosti.
Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba – bytová družstva, společenství vlastníků) má povinnost umístit
sběrnou nádobu v souladu s ustanovením
§ 6 písm. b) obecně závazné vyhlášky
č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech) do domovního
vybavení v souladu se zvláštními předpisy (čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999
Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů).
Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené do systému města – Pražské služby,
a. s., IPODEC – Čisté město, a. s., AVE CZ

Takový obrázek už by se nám na území hlavního města neměl naskytnout.
Foto Šárka Vlčková

odpadové hospodářství, s. r. o., KOMWAG,
podnik čistoty a údržba města, a. s.
Svoz směsného komunálního od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo
jiné společnosti .A.S.A., spol. s r. o.,
MIKAPA plus, s. r. o., REMONDIS, spol.
s r. o., ASP služby, spol. s r. o., VAN
GANSEWINKEL, a. s., České sběrné
suroviny, a. s., RUMPOLD s. r. o.
Žádná svozová společnost nemá tzv.
výjimku s umístěním sběrných nádob
na směsný komunální odpad mimo domovní vybavení.
V současné době proto některé svozové společnosti vyzvaly živnostníky
a podnikatele, jejichž sběrné nádoby jsou
umístěny na pozemní komunikaci nebo
na veřejném prostranství na území Prahy
bez písemného povolení silničního
správního úřadu ÚMČ Praha 1 – 22 (dále
jen „úřad“), aby sběrné nádoby umístili,
stejně jako vlastník objektu, do domovního
vybavení nebo kontejnerových stání. Pokud

nemají povolení úřadu, porušují ustanovení
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Porušením zákona je
spáchán přestupek (fyzická osoba) nebo
správní delikt (právnická osoba), protože
užívají v rozporu s ustanovením § 25 odst.
1 silnici nebo místní komunikaci jiným než
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům,
než pro které jsou určeny, anebo nedodrží
podmínky stanovené v povolení zvláštního
užívání (§ 25 odst. 2 zákona). Za tato porušení může být úřadem uložena pokuta.
Žádáme vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité
zjednání nápravy tím, že sběrná nádoba
(tj. kontejner, popelnice) bude odstraněna z chodníků a ulic na území hl. m.
Prahy v souladu s platnou legislativou.
Odbor ochrany prostředí
Magistrát hlavního města Prahy

Velkoobchodní firma s dřevařskými výrobky
se sídlem v P-9, Čakovicích přijme:
HLAVNÍ ÚČETNÍ
Požadavky: účetní program ABRA G3,
předchozí praxe nutná.
ÚČETNÍ /POKLADNÍ
Požadavky: AJ výhodou, účetní program ABRA G3,
předchozí praxe nutná.
Více info: sarka.hanzalova@au-mex.cz, tel.: 608 052 450
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Před tlampači dá radnice přednost mobilům
Tlampače nebo zaručené zprávy
od zaručeně informovaných sousedů
dnes už nepotřebujete. Pokud chcete vědět, co se děje v naší městské části nebo
přímo na radnici, postačí vám výdobytek
moderní komunikační techniky – mobil.
A pokud v něm umíte vyzvedávat krátké
textové zprávy, tzn. SMS, máte vyhráno.
Radnice vám na vaše mobilní číslo bude
posílat krátké aktuality. Co za to, ptáte se?
Nic! Poplatky za odeslané „esemesky“
bere na svá bedra městská pokladna a vy
se důležité věci dozvíte rychle, nezkresleně
a zcela zdarma. Čakovická radnice tak
úspěšně pokračuje v nastoleném trendu
maximálního využívání moderní informatiky v rámci samosprávy. Naprostou
samozřejmostí pro čakovické úředníky je
dnes elektronická spisová služba, která
šetří spotřebu papíru a omezuje četnost
chyb způsobených úřednickým šimlem,
které mohly dříve vznikat při nedokonalém
přepisu dokumentů. Nyní je tu čakovický
SMS InfoKanál.
Že si nedovedete představit, jakým
způsobem a komu by mohly „chodit“
radniční SMS zprávy? Paní tajemnice
Milena Pekařová na to odvětila: „Pokud
budeme mít informaci, která je pro občany

důležitá, zpracujeme ji a odpovědný pracovník úřadu ji
v příslušném tvaru odešle
přes internet všem, kteří
o tuto službu budou stát.
Stačí si jen osobně nebo
telefonicky zaregistrovat své
mobilní číslo na našem úřadě.“ Doplňujeme, že registrovat se můžete buď přímo
u paní tajemnice na telefonu
283 061 415 nebo na informacích u slečny Martiny
Fialové, tel. 283 109 342
nebo 283 061 419.
Prostřednictvím tohoto
infokanálu se například dozvíte, že se chystají změny
v MHD, dopravní informace jako uzávěry a výluky,
dále můžete být informo- Podobné „esemesky“ můžete dostávat i vy.
Ilustrační foto Šárka Vlčková
váni, že se blíží poslední
lhůta na zaplacení poplatků
za odvoz komunálního odpadu či poplatku ho či kulturního života a podobně. Zkrátka
za psa, že meteorologové předpovídají druhů zpráv, které můžete dostávat, je
například vichřice nebo náledí nebo třeba nepřeberné množství.
že se ten a ten den koná zasedání zastuTak co, zdá se vám tato služba zajímavá?
pitelstva městské části, že Čakovice poctí Ano? Tak přijďte nebo zavolejte. Rozhodnutí
svou návštěvou ta která osobnost politické- o registraci je jen a jen na vás.
(šv)
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Místostarosta Vintiška: Doprava je živý organismus
Občané byli nespokojení, čekalo
vás tedy jednání s ROPIDem. Byla tato
jednání obtížná nebo ROPID vyšel požadavkům čakovické samosprávy bez
problémů vstříc?
Jak jsem již uvedl, po květnových
změnách byly provedeny průzkumy, které
naznačily, že určitá šance na posílení linek,
minimálně v úseku Letňany – Vysočanská,existuje. To samozřejmě vyjednávání
o změnách poměrně zjednodušilo. Bylo
však od samého počátku zřejmé, že pokud budeme požadovat v Miškovicích
opět přímou linku do Vysočan, budeme
se muset vzdát zde jedoucí linky 210, neboť
přepravní poptávka ani kapacita zdejšího
obratiště nedává možnost vést do Miškovic
více linek. Jinak řečeno, bylo jasné, že linka
210 bude zkrácena minimálně do Čakovic.
Městská část požadovala zachování přímého spojení minimálně z Čakovic alespoň
k poliklinice Prosek. ROPID nám v této
věci vyšel vstříc a tomuto požadavku při
současném zavedení nové linky do Miškovic vyhověl.
Změny platné od září bohužel některé
požadavky občanů neřeší. Jedná se zejména o požadavek na opětovné zavedení dopravy po Bělomlýnské ulici v Čakovicích.
Rada městské části vnímá tento problém
shodně s občany, kteří svůj požadavek
podpořili peticí. Prozatím se však organizátora dopravy ROPID nepodařilo přesvědčit,
že jde skutečně o problém, a to zejména
proto, že v celopražském srovnání je
dostupnost lokality v oblasti tzv. Bílého
Mlýnku zcela standardní. V této věci tedy
budou jednání pokračovat i nadále.
Kterou ze změn považujete Vy osobně za nejzásadnější?
Každý cestující vnímá jako nejzásadnější především změnu té „své“ linky. A tak pro
toho, kdo cestuje často v noci či brzy ráno,
může být nejzásadnější třeba domluvené
posílení noční dopravy, kdy místo jednoho
krátkého autobusu za hodinu na lince 509
pojedou autobusy dva, a to navíc kloubové.
Řeč je nyní o lince 511. Z globální pohledu
je jistě nejzásadnější změnou „obětování“
linky 210 a její nahrazení prodloužením
linky 151 od Polikliniky Prosek do Čakovic a zavedením linky 134 do Miškovic.
Významné je ale i nahrazení linky 233
linkou 195, která jezdí častěji v přepravních
špičkách pracovního dne.
Myslíte si, že jde o konečné změny,
jinými slovy, že jsou tyto změny v MHD
dostačující pro většinu obyvatel MČ?
Je jasné, že každá změna někoho potěší a někomu se naopak cestování zhorší.
Domnívám se, že změny v září většině

Linka číslo 140 je jedna z mála, na které nedošlo ke změnám trasy v jízdním řádu.
Foto Šárka Vlčková

cestujících dopravu zlepší. Jde zejména
o cestující směřující k metru B do Vysočan
či k vysočanské poliklinice. Věřím, že pouze
menšině se cestování zkomplikuje, např.
jedním přestupem navíc. Jde zejména
o cestující směřující do oblastí v okolí nemocnice Na Bulovce. Linka 186, která sem
směřuje z oblasti Letňan, však bude výrazně
posílena a i dopoledne mimo špičku pojede
minimálně 4x za hodinu. Takže doba na přestup by měla být relativně přijatelná.
Změny to určitě nejsou poslední.
Doprava je „živý organismus“ a rozsáhlá
bytová výstavba na území městské části
přinese v budoucnu ještě řadu změn.
Do budoucna bychom např. z linky 151
rádi udělali skutečnou „zdravotnickou“
linku plně obsluhovanou nízkopodlažními
vozy, která bude končit nejen v Čakovicích,
ale obslouží také Miškovice a příp. i Třeboradice. K úpravě také pravděpodobně
dojde na lince 134, která by měla být
v plném rozsahu ještě v průběhu podzimu tohoto roku prodloužena přes Jarov
a Želivského do Vršovic na Kavkazskou.
Nyní od září tam budou směřovat pouze
vybrané spoje ve špičkách pracovního dne
z důvodu prozatímního neschválení změny
trasy linky 134 na Praze 3.
Ulehčí tato optimalizace spojů MHD
dopravě v Čakovicích? Pokud ne, připravujete v budoucnu nějaká opatření pro
zklidnění dopravy v centrální části Čakovic (např. omezení rychlosti, retardéry,
radary, kontroly MP, výstavbu záchytného
parkoviště pro mimopražské apod.)?

Od září dojde k rozšíření nabídky přímého spojení do oblastí Vysočan, Malešic,
Strašnic, Vršovic a dalších čtvrtí. Obávám
se však, že to, aby intenzita automobilové
dopravy zejména na hlavních komunikacích klesla na pro veřejnost přijatelnou
úroveň, lze jen těžko docílit změnami
v MHD. Intenzitu dopravy lze především
snížit dobudováním obchvatu Prahy, vybudováním tzv. jižního obchvatu Čakovic,
částečně také možná obnovením průjezdu areálem AVIA. Dopravu tedy do doby
vybudování obchvatových komunikací
hrazených ze státního nebo pražského
rozpočtu zbývá pouze zpomalovat, a to
zejména u přechodů pro chodce.
Bohužel sem v případě všech hlavních
komunikací, kde jezdí MHD, nesahají
kompetence čakovické samosprávy. Komunikace mají jiného správce, tedy Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.
Do projektů na rekonstrukci komunikací
se nám nicméně podařilo prosadit nejen
integrované zpomalovací prahy, ale také
dělicí ostrůvky k vybraným přechodům pro
chodce. Snažíme se také ve spolupráci
s hlavním městem Prahou a vlastníkem
areálu Globus docílit zkapacitnění křižovatek Tupolevova – Kostelecká a Kostelecká – Cukrovarská – Za Tratí – Za Avií.
Tím by se mohly zmenšit kolony zejména
na Kostelecké ulici a na přilehlých komunikacích.
Děkuji za rozhovor.
Šárka Vlčková
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Popis změny
Nová linka v městské části - nahrazuje současnou linku 210
Trasa:
MIŠKOVICE - Radonická - Čakovice - Nám.J.Berana - Ke Stadionu - Cukrovar Čakovice - Nádraží Čakovice
- Obchodní centrum Čakovice - Trutnovská - Krausova - Avia Letňany - Staré Letňany - Rychnovská
- Boletická - Výstaviště Letňany - Letňany (M) - Letňanská - Garáže Klíčov - Klíčovská - Krocínka - Nad Jetelkou
- Vysočanská - {ČESKOMORAVSKÁ} - Nádraží Libeň - K Žižkovu - Skloněná - Odlehlá - Krejcárek - Ohrada
- Želivského - Bělocerkevská - Na Míčánkách - KAVKAZSKÁ
Intervaly v úseku Miškovice-Vysočanská:
RŠ: 12 minut, Dop.: 30 minut, OŠ: 15 minut, večer a víkend: 30 minut
Intervaly v úseku Vysočanská-Českomoravská:
RŠ: 24 minut, Dop.: 30 minut, OŠ: 30 minut, večer a víkend: 30 minut
Intervaly v úseku Vysočanská-Kavkazská:
RŠ: 24 minut, Dop.: mimo provoz, OŠ: 30 minut, večer a víkend: mimo provoz

151

Nová linka v městské části - „zdravotnická linka“ - nahrazuje současnou linku 210
Trasa:
ČAKOVICE - Nám.J.Berana - Ke Stadionu - Cukrovar Čakovice - Nádraží Čakovice - Obchodní centrum
Čakovice - Trutnovská - Fryčovická - Tupolevova - Dobratická - Výstaviště Letňany - Letňany - Letňanská
- Českolipská - Poliklinika Prosek - Střížkov - Teplická - Madlina - Nový Střížkov - U Kundratky - Starý Prosek
- Prosek - Prosek - Krocínka - Klíčovská - Klíčov - Pod Krocínkou - Ke Klíčovu - Vysočanská
- ČESKOMORAVSKÁ
Intervaly:
RŠ: 30 minut, Dop.: 30 minut, OŠ: 30 minut, večer a víkend: 60 minut

166

Tzv. krátké spoje, které nyní končí ve směru od Palmovky u Globusu budou končit již v zastávce AVIA Letňany

195

Nová linka v městské části - nahrazuje současnou linku 233
Trasa:
SÍDLIŠTĚ ČAKOVICE - Krystalová - Čakovický zámek - Nádraží Čakovice - Obchodní centrum Čakovice
- Trutnovská - Fryčovická - Tupolevova - Dobratická - Výstaviště Letňany - Letňany - Letňanská - Nový Prosek
- Prosek - Nad Jetelkou - Vysočanská - Nádraží Libeň - K Žižkovu - Balkán - Spojovací - Pod Táborem
- Malešické náměstí - Sídliště Malešice - Limuzská - V Rybníčkách - Skalka - Na Padesátém - Zahradní Město
- Centrum Zahradní Město - Hlohová - Poliklinika Zahradní Město - JESENICKÁ
Intervaly:
RŠ: 6 minut, Dop.: 15 minut, OŠ: 7-8 minut, víkend: 15 minut, večer celotýdenně: 20 minut

202

Změna trasy
Tzv. dlouhé spoje, které nyní končí ve směru od Polikliniky Mazurská ve Vinoři budou končit již ve Kbelích
v zastávce Jilemnická

210

Linka zrušena

233

Linka zrušena

305

Změna trasy
Dochází ke změně nástupní zastávky ve směru do Třeboradic a Hovorčovic. Nástupní zastávka bude umístěna
u školy, kde je současná výstupní zastávka této linky. Důvodem je to, aby děti využívající tuto linku, nemusely
přecházet vozovku. Linka pojede Vážskou ulicí, ulicí Ke Stadionu a dále po Cukrovarské (se zastávkou
Čakovický zámek) na svou stávající trasu do Schoellerovy ulice.

509

Linka zrušena

511

Nová linka v městské části - nahrazuje současnou noční linku 509
Trasa:
ČAKOVICE - Čakovický zámek - Nádraží Čakovice - Obchodní centrum Čakovice - Trutnovská - Fryčovická
- Tupolevova - Dobratická - Výstaviště Letňany - Letňanská - Garáže Klíčov - Prosek - Sídliště Prosek - Střížkov
- Madlina - Čertův vršek - Bulovka - Rokoska - Kuchyňka - Jankovcova - Argentinská - Vltavská - Dlouhá třída
- Náměstí Republiky - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Muzeum - I.P.Pavlova - Dědinova - Petýrkova
- U Kunratického lesa - Volha - U Dálnice - Ke Kateřinkám - Metodějova - Háje - Horčičkova - Jakobiho
- Sídliště Petrovice - Poliklinika Petrovice - Veronské náměstí - Nové Petrovice - Bolevecká - Na Vartě
- Boloňská - Řepčická - Gercenova - NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
Intervaly:
Noc: 30 minut, kloubové vozy (posílení provozu)

Ostatní linky (140, 351, 365) se nemění.
Vysvětlivky:
RŠ: ranní špička pracovního dne
Dop.: dopoledne pracovního dne
OŠ: odpolední špička pracovního dne
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Víte, na čem sedí
váš soused?
V Čakovicích se množí případy krádeží
obecního majetku. Začátkem července
zmizelo z parčíku u fontány před zámkem
celkem 11 svítidel zapuštěných do země,
první srpnový víkend zase někdo ukradl
lavičku od čakovické pošty. Obě krádeže
jsou nahlášeny na policii. Jen na svítidlech
je škoda téměř 329 tisíc korun. „Nejsmutnější
na tom je, že světla v parku byla instalována
teprve před rokem. Dlouho tam nevydržela,“
doplňuje fakta starostka Alena Samková. Je
vidět, že více strážníků je v ulicích Čakovic
určitě potřeba.
(šv)

BEZPEČNOSTNÍ
KOMISE
Tel.: 283 932 544
bezpecnostni.komise@cakovice.cz

„Stočtyřicítka“
ve starých kolejích
Kvůli opravě teplovodu umístěného v křižovatce ulic Cukrovarská a Oderská dojde
k omezení dopravy v této křižovatce. V této
souvislosti dojde od 11. do 29. srpna k odklonění trasy autobusové linky 140. Linka
bude vedena po trase linky 210 (tj. po své
původní trase platné před zavedením metra
IV.C do Letňan „okolo školy“). Po dobu výluky se ruší zastávka Oderská a zavádí se pro
linku 140 zastávka nám. J. Berana.
Od 30. srpna bude linka 140 opět vedena ulicí Oderskou.

Květy lilií omámily nejen ženy, ale i mnohé muže.
Foto Jindra Soroková

Vůně přilákala návštěvníky
ÚMČ Praha – Čakovice ve spolupráci
s liliářskou organizací SZO ČZS Martagon
(název organizace Martagon je odvozen
od botanické lilie, která žije v naší přírodě
Lilium martagon – Lilie zlatohlávek) uspořádali ve dnech 24. – 25. 6. výstavu lilií,
na které vystavovali celkem 3 pěstitelé:
Vratislav Novák – předseda Martagonu (30
odrůd), Václav Tyle z Račiněvsi (11 odrůd)
a Karel Utratil z Třeboradic (14 odrůd).
Lilie jsou květiny, které dokáží každého
z nás upoutat nejen na záhoně, ale i v kytici
řezaných květin. Stručně řečeno – není
možné je přehlédnout pro svou velkou
škálu barev a jejich vůni. Lilie se stávají
mezi lidmi stále oblíbenějšími, mají obrovské pokroky ve šlechtění, a proto se lilie
stává květinou tohoto tisíciletí. Na naší
výstavě bylo k vidění celkem 55 odrůd lilií

(z toho 4 botanické druhy) jako je Evina,
Apricot pixel, Jogín, Orange dazzle, Red
Alert, Amerika, Lilium davidii, Lilium martagon….. Velkou pozornost budila Lilium
regale, která většinu návštěvníků výstavy
upoutala nejen svou vůní, velikostí, ale
i mnoha květy.
Mezi návštěvníky květinové expozice
patřili nejen starší občané, ale i rodiny
s dětmi, které po celou dobu prohlídky
provázela nádherná vůně. Počet návštěvníků výstavy nebyl vysoký, ale rozhodně
nejsme zklamaní a příští rok se výstava
mezi nás opět vrátí.
Příslíbenou máme i na jaro 2009 výstavu narcisů, takže se máte na co těšit. Více
informací o Martagonu a foto z výstavy
naleznete na www.martagon.cz .
Jindra Soroková, Klub seniorů

Hrou nejen za poznáním, ale také k získání dovedností
Zveme vás a vaše děti do našeho mateřského centra, kde jsme pro vás od září připravili následující program. Prvních 14 dnů
bude v centru každé úterý a středu od 9 do 11 hodin otevřena herna pro děti. Během této doby bude probíhat zápis do kurzů angličtiny, na cvičení a do školičky a zároveň bude možné získat bližší informace o kurzech, programu a činnosti centra. Od 15. září bude
v mateřském centru probíhat následující pravidelný program:
pondělí 8 – 12 hodin – školička nanečisto (pro děti od 3 let bez rodičů)
úterý 9 – 11 hodin – herna (pro děti od narození do 1,5 roku)
úterý 14.30 – 15.30 hodin – angličtina (děti od 3 do 5 let)
úterý 15.30 – 16.30 hodin – angličtina (děti od 5 do 7 let)
středa 9 – 11 hodin – herna (pro děti od 1,5 roku)
čtvrtek 9 – 10 hodin – cvičení (pro děti od 3 do 12 měsíců)
čtvrtek 10 – 11 hodin – cvičení (pro děti od 1 do 3 let)
čtvrtek 15 – 17 hodin – kavárnička
Mimo pravidelný program bude v centru jednou měsíčně divadelní představení a čtení knížek s Pohádkovou babičkou. Samozřejmě, že se můžete těšit i na tradiční výrobu adventních věnců, večerní přednášky a výlety. Informace o našem programu najdete
na http://klubmaminek.unas.cz/, na plakátech nebo se informujte na telefonních číslech 737 444 367 či 606 2187 43.
Za MC Cirkus Jana Mádrová
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V červenci koupání nelákalo, srpen je prý lepší
Teploměr venku ukazuje hodnoty
hodné přívlastku tropické. Černá tabule
u vchodu oznamuje návštěvníkům čakovického koupaliště, že i voda je příjemně
teplá – 22 stupňů. Je 8. srpna odpoledne
a u pokladny dostávám informaci, že dnes
už prodali okolo tisícovky lístků. Po pár
krocích se ocitnu v areálu koupaliště. Hučí
to zde jako v úlu. Slunce nemilosrdně
žhne, přesto se mnozí požitkářsky povalují
na dekách a opalují se. Jiní se schovávají
před paprsky pod koruny stromů. Další,
převážně děti, bezstarostně dovádějí
ve vodě a na tobogánu. Proč ne. Mají
přece prázdniny.
Modře natřené bazény vzbuzují dojem,
že voda je blankytně modrá. Zdá se čistá.
„Je naprosto báječná,“ uvítá mě předseda
TJ Avia Jiří Suchý. Právě tělovýchovná jednota si vzala starost o čakovické koupaliště
na svá bedra. „Snažíme se, aby voda byla
stále průzračná a její kvalita co nejlepší.
Hlídáme si to a výsledky kontrol z hygieny
to dokazují,“ pokračuje Suchý. A skutečně.
Později si jeho slova ověřuji na hygienické
stanici – kvalita vody je vyhovující.
Dozvídám se, že kapacita koupaliště
je 1800 míst. Mám dojem, že je tu hlava
na hlavě, ovšem podle předsedy Suchého
návštěvnost v posledních pěti letech dost
znatelně klesla. V předchozí sezoně se tedy provozovatel rozhodl přijít věci na kloub
a zorganizoval anketu. Jejím cílem bylo
vyzvědět od návštěvníků, co by se dalo
podle nich na koupališti zlepšit. „Dozvěděli
jsme se mnohé. Třeba že chtějí úschovnu
na drahé věci. Na to zde ale nemáme
prostory ani personál. Pak lidé požadovali
permanentky. Ty jsme už zavedli. Dalším

námětem byla delší otvírací doba. V tom
jsme bohužel vyhovět nemohli. Chceme
tu mít čisto, a tak každý den po zavírací
hodině celý areál uklízíme. A to nějaký čas
zabere,“ slyším některé příklady z ankety.
O náměty prý nouze není, chybí spíš peníze. V předchozích dvou letech provozovatel do koupaliště hodně investoval, teď
je třeba zase trochu šetřit. Jakmile bude
za co, může se areál těšit na další vylepšení. Velkou roli v návštěvnosti hraje i počasí.
V červenci se vydařila jen polovina. Srpen
by snad mohl být lepší. Alespoň soudě
podle tvrzení meteorologů.
Šárka Vlčková

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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Tématická a přednášková
odpoledne na měsíc září
10. září

od 14,00 hod.
R. Horvátová a Z. Zelenková, IC Creativ Praha
téma: Malování na květináč lazurovanými barvami
(Máte doma pěknou květinu, kterou byste chtěli zasadit do vlastnoručně
ozdobeného květináče? Pak si vezměte květináč a přijďte…)
17. září
od 14,00 hod.
RNDr. Pavel Mrázek
téma: České zlato a zlaté české ruce
(Těžit zlato, nebo netěžit? Snadněji si odpovíte na tuto otázku, přijdete-li
na dataprojekci.)
24. září
Vycházka s Evou Sokolovou - do Řep na návštěvu k Boromejkám
a po stopách legendárního loupežníka Václava Babinského
29. – 30. září Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Kdy?

dne 29. září (pondělí) od 13,00 – 18,00 hod.
dne 30. září (úterý) od 13,00 – 16,00 hod.
Kde?
Klub seniorů, Cukrovarská 52
Jak můžete pomoci?
Naším prostřednictvím můžete darovat:
·
Ošacení včetně prádla (dámské, pánské, dětské, zimní i letní)
·
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
·
Látky, vlny, příze (i zbytky)
·
Péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle
·
Školní a sportovní potřeby
·
Hračky - nezničené
·
Obuv – jen nová, použitá vám bude vrácena
·
Jakýkoliv potrhaný, ale čistý bavlněný textil (utěrky, košile, ručníky, tepláky)
·
Kabelky, batohy, školní tašky
·
Kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy
·
Nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče
·
Prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby
Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty. Vhodné je dát je do krabic nebo pytlů!
Nenoste matrace, dětské postýlky, kočárky, kola!

U NÁS V ČAKOVICÍCH

Za lotrem Babinským
zajdeme do Řep
Dne 24. září se vydáme s klubem seniorů na další vlastivědnou vycházku s paní
Evou Sokolovou. Tentokráte navštívíme
klášter milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Řepích, kde byla od roku 1867
ženská věznice. Poputujeme za známým
lotrem Václavem Babinským alias „Vencou
z Pokratic“. Nejznámější český loupežník je
stále živou legendou. Prvního srpna uplynulo od jeho smrti už 129 let. Na sklonku
života se téměř jako čtyřiaosmdesátiletý
poctivě živil jako zahradník v ženském
klášteře v Praze – Řepích. Pohřben je tam
na dnes už neužívaném vězeňském hřbitově. K pomníku mu tam lidé dosud nosí
květiny a zapalují u něj svíčky, třebaže hrob
už čas srovnal se zemí.
Sraz účastníků vycházky je v 9.15 hod.
na konečné autobusů. Odjezd bude autobusem č. 140 směr metro Palmovka.

Pomník Václava Babinského umístěný na hřbitově v Praze - Řepích.

Den s Cirkusem provoní v závěru opečené buřtíky
Mateřské centrum Cirkus vás zve v sobotu 13. září na benefiční akci Den s Cirkusem. Cílem benefice je získat finanční prostředky
na vybavení prostor mateřského centra a na obnovu přilehlé zahrady. Na zahradě bychom rádi založili nový trávník, postavili domeček
se skluzavkou a instalovali lavičky.
Den s Cirkusem začne v 9.30 hodin v zámeckém parku, kde bude pro děti připravena hra Cirkus v parku. Odpoledne vás rovněž v parku čeká představení divadla Cirkus Žebřík (pohádka, chůdy, žonglování, živá hudba) a skončíme večer při opékaní buřtů
na zahradě mateřského centra. Během celého dne bude připravena prezentace činnosti mateřského centra a jarmark výrobků, které
maminky s dětmi v našem centru vyrobí. Přijďte nás podpořit, těšíme se na vás!
V druhém pololetí jsme dále připravili tato divadelní představení pro děti:
22. 10. v 9.30 hodin – O perníkové chaloupce v podání divadla Úsměv
19. 11. v 9.30 hodin – O nezbedném čertovi v podání studentky DAMU Mirky Bělohlávkové
9. 12. v 15 hodin
– Vánoční příběh divadla Krab
Více na našich internetových stránkách klubmaminek.unas.cz.
Za MC Cirkus Kateřina Arnotová
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