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Prvňáčci i další žáčci, vítejte...

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.

Blíží se první zima, ve které bude
platit takzvaný „kuberův chodníkový
zákon“. Je na to čakovická radnice
připravena?

...a takhle čekali letošní prvňáčci na svůj první opravdový školní den před čakovickou základní školou.
Foto Šárka Vlčková

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna
2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny pro Prahu 5 až 10 připadají na 8. 3. – 14. 3. 2010
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

Radnice zhodnotí obecní byty
Občané bydlící v nájmu v obecních
bytech se už mohou těšit na nová okna.
Někteří z nich dostanou od radnice tento
dárek již před Vánoci, ostatní si na výměnu
oken musí počkat až na příští rok.
Radní vypsali výběrové řízení na dodavatele této zakázky v hodnotě zhruba
8 milionů korun. Oslovili na 13 různých
firem, odezvu na nabídku však dostali od 11
z nich. „Nabídky jsou různé. Jejich cena

se podle jednotlivých společností pohybuje v rozmezí od 6 do 10 milionů korun,
takže se potvrdil náš osmimilionový odhad
na tuto zakázku,“ konstatovala starostka
Alena Samková. O tom, která firma bude
výměnu oken nakonec provádět, rozhodli
radní na svém zasedání 21. září, což bylo
až po uzávěrce tohoto vydání. Jméno vítěze
výběrového zřízení bude zveřejněno v říjnovém číslo tohoto měsíčníku.
(šv)

Upřímně řečeno, pokud by na nás
udeřila zima, jakou mívají v horských oblastech, tak na to
není v Praze připravený pravděpodobně nikdo.
Proto s vědomím,
že nás čeká daleko více práce
v zimní i letní
údržbě veřejných
ploch, se snažíme zajistit více
mechanizace. Současně budeme muset
nejspíše rozšířit i počet pracovníků technické správy.
Dlouhodobá spolupráce se společností, která má v naší městské části jeden
ze svých provozů – Pražskou teplárenskou, a. s. – přinesla ovoce v podobě
příspěvku na zakoupení nového čisticího
stroje. Zakoupení tohoto víceúčelového
automobilu, který bude mít mimo jiné
i kropicí zařízení a nástavbu pro manipulaci s kontejnery, umožní výměnu části
zastaralého vozového parku. Ekologičtější a úspornější vůz bude navíc vhodně
doplňovat zametací stroj Bucher, který
se stará o čistotu našich ulic a chodníků.
Takzvaná letní údržba komunikací tak
bude častější a účinnější. Bude to náš
příspěvek ke snižování prašnosti v ulicích, což je jeden z dlouhodobých úkolů
v oblasti zlepšování životního prostředí
v našem hlavním městě.
Ale zpět k chodníkům a jejich zimní
údržbě.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 74. a 75. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala
53 bodů, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné:
schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám, m.j.
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., o umístění STL přípojky
na pozemku parcel. č. 1558, k. ú. Čakovice k domu č. p. 136;
- návrh smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PRE
Distribuce, a. s., pro kabelové vedení na pozemcích parcel.
č. 1151/10 a 1560/1 v k. ú. Čakovice;
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností Telefónica O2 Czech Republik, a. s., na podzemní komunikační vedení na pozemcích parcel. č. 1336/2
a 1582 k. ú. Čakovice;
- návrh kupní smlouvy na prodej rodinného domu s přístavbou
Něvská 834, Čakovice.
schválila
- příspěvek na obnovu zvonu ve výši 18 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Matky Boží před Týnem, kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Třeboradicích;
- zaslání výzvy k podání nabídky na zakázku „Výměna oken
u bytových objektů MČ Praha – Čakovice“ 13 vybraným společnostem;
- zvýšený rozsah prací akce „Oplocení rozšíření části zahrady
MŠ Čakovice III“ a z toho vyplývající navýšení ceny díla;
- návrh mandátní smlouvy na technický dozor investora pro
stavbu „Rekonstrukce, nástavba a přístavba MŠ v Praze
– Miškovicích“ s panem Ondřejem Kopřivou;
- úpravu projektu a z toho vyplývající navýšení prací stavby
„Rekonstrukce, nástavba a přístavba MŠ v Praze – Miškovicích“;
- rozšíření kapacity školní družiny při ZŠ Dr. E. Beneše v Čakovicích ze 130 na 180 dětí.
seznámila se
- s připomínkami v rámci ankety k připravované výstavbě
parkovacích míst v lokalitě sídliště „U stadionu“ ohraničené
ulicemi Něvská, Oderská, Ke Stadionu a Svitavská a uložila
projednat je s autorem projektu.
souhlasila
- s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč na pořádání oslav k 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Miškovicích.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí
na Úřadu MČ a také umístěny na stránkách www.cakovice.cz.
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Budova změnila jen majitele
Většina lidí asi ani nepostřehla, že jedna z třeboradických budov
změnila v poslední době majitele. Týká se to nemovitosti, kde je
restaurace, sál a knihovna. Dosud objekt patřil městské části, nyní
byl vrácen v rámci restitučního řízení původnímu majiteli, kterým je
Karel Pokorný. „Pan Pokorný nyní žije v Kanadě. Přes jeho právního
zástupce jsme se však dohodli, že knihovna zde zůstane v nájmu.
Protože jsme ale v minulých letech budovu opravami zhodnotili,
jednáme dále o finančním vyrovnání,“ potvrdila starostka Alena
Samková.
(šv)
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Jak jsem již psala v lednovém čísle, bez pomoci občanů
se neobejdeme. Administrativně budou chodníky – stejně jako
již jsou komunikace – rozděleny do kategorií a podle „důležitosti“
se budou rovněž uklízet. V praxi to bude vypadat tak, že budeme
především zajišťovat schůdnost přístupových cest k zastávkám
MHD, školám, poště atd… Pokud tedy budu chtít, aby byl chodník před domem, ve kterém bydlím, brzy uklizený, nezbude mi
nic jiného, než sníh zamést. Já mám to štěstí, že v „naší“ ulici
je zvykem sníh z chodníků odklízet a tím umožnit i sousedům
bezpečnější chůzi.
V Praze naštěstí sněhová kalamita trvá většinou pár hodin,
maximálně pár dní. Nicméně první zima ukáže, kdo je skutečně
v Čakovicích, Miškovicích či Třeboradicích doma a kdo tu jen
bydlí!
Alena Samková, starostka

ČAKOVICKÉ ZRCADLO

Bezohlednost i lhostejnost některých lidí nezná meze. Jak jinak si lze totiž
vysvětlit, že toto malebné jezírko v zámeckém parku se většino po ránu
a k večeru stává koupalištěm pro psy, a to bez mrknutí oka jejich majitelů
většinou stojících nezúčastněně opodál. Stačilo by si možná jen uvědomit,
že koupání psů rozhodně nesvědčí zde vysazeným rybám, nemluvě o tom,
že dno jezírka tvoří izolační fólie, která se může kdykoli protrhnout, pokud
o ní pes zavadí svými drápy. Pak se budou všichni divit, že je jezírko bez
vody a budou apelovat na radnici, aby s tím něco udělala. Ale proč? Aby
se zase měli psi kde koupat?
Foto Šárka Vlčková

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Oznamujeme klientům Úřadu práce hl. m. Prahy, pracoviště
SSP v Praze 18, Bechyňská 639, Praha – Letňany, že jsou
v provozu nová telefonní čísla na toto pracoviště:
Soňa Jančíková, ved. pracoviště
950 178 955
Monika Remeňová, odb. kontrolor
950 178 957
Jaroslava Pilečková, metodik
950 178 958
Ivana Ceznerová, dávková spec.
950 178 959
Zuzana Málková, dávková spec.
950 178 960
Lukáš Náprstek, informatik
950 178 961
FAX
950 178 964
Stávající telefonní čísla budou ukončena k 31. 10. 2009.
Soňa Jančíková, vedoucí pracoviště SSP v Praze 18
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Pražský primátor rozdával v učilišti dárky

Pavel Bém si prohlédl areál školy.
Foto Šárka Vlčková

Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Čakovicích poctil svou návštěvou 1. září kromě čakovické starostky
Aleny Samkové také primátor Pavel Bém.
A rozhodně nepřišel s prázdnou. A ačkoli
jsou Vánoce ještě poměrně daleko, rozdával dárky, i když ne úplně zadarmo.
Nejprve však před plně obsazeným sálem podtrhl význam a prestiž studia na této
škole a zdůraznil, proč je nutné stále se učit
novým vědomostem. Pak se nových studentů prvních ročníků zeptal, zda mu někdo
dokáže říct dvě události spojené s datem
1. září. Po chvilce váhání a tápání v paměti

si dva studenti vzpomněli na dvě výročí.
Odměnou za to jim bude studijní cesta
do Bruselu, konkrétně pak do Pražského
domu, a to na náklady magistrátu. Druhým
dárkem, tentokrát bez otázek, byl stolní fotbal, který mohou studenti využívat v době
volna. Pak si primátor v doprovodu ředitelky
školy Mgr. Věry Novákové a starostky Aleny
Samkové prohlédl školu a ochutnal několik
dobrot od budoucích mistrů kuchařů.
Jak sám primátor podotkl, objíždění
pražských škol 1. září je už ze strany magistrátu tradicí. Zeptali jsme se ho tedy, jestli
vnímá v oblasti školství nějaké problémy.

Základní škola se rozrostla
hned o čtyři třídy prvňáčků
Celkem 26 tříd, z toho čtyři první,
najdeme v současnosti v čakovické
základní škole, kde si povinnou školní docházku plní na šest stovek žáků.
Řídit takovou školu, i když zatím jen
dočasně, dá asi jaksepatří zabrat.
Své o tom ví Mgr. Martin Střelec,
který je do doby jmenování nového
ředitele pověřen řízením školy. A právě on přivítal 1. září malé prvňáčky.
Jakmile se pak rozešli do svých tříd,
byl čas na malý rozhovor.
Pane magistře, změnila se nějak
škola během prázdnin?
„Ano. Podařilo se nám ji celou
zasíťovat (v oblasti výpočetní techniky, pozn. redakce), což byla zhruba
půlmilionová investice. Za zhruba

309 tisíc jsme také pořídili bezbariérovou plošinu, která pomůže jednomu našemu handicapovanému žáku
dostat se do učebny v 1. patře.“
Mluvil jste o kompletní počítačové síti ve škole, bude to mít pro
výuku nějaký konkrétní dopad?
„Co se týká výuky, máme tu
tři počítačové učebny, které byly
zařízeny už v předchozích letech.
Z hlediska moderní výuky se můžeme pochlubit i třemi multimediálními
tabulemi, které nahradily ty klasické,
což je také investice z minulých let.
Co je ale letošní novinkou a přímo
souvisí se zmíněným zasíťováním, je
od letošního září nově fungující plně
elektronická třídní kniha.“
(šv)

„Těch problémů je několik,“ odpověděl.“
Školství je podfinancováno a mzdy učitelů
nejsou adekvátní jejich společenskému
postavení.“ Dalším problémem je podle
něj to, že mizí zájem mladých lidí o studium na odborných učilištích. Trendem
se podle něj v posledních letech stává
názor většiny rodičů, že jejich ratolest
musí mít za každou cenu maturitu a české
školství pak v mnoha případech neprodukuje specialisty na určité obory, ale přímo
nezaměstnané, kterým se na trhu práce
nedostává uplatnění.
„Jako třetí problém vnímám demografický vývoj. Alespoň v Praze,“ pokračoval
Pavel Bém. Dokladoval to na příkladu
Čakovic, kdy přírůstek obyvatelstva v posledním roce činil 120 nově narozených
dětí oproti 71 zemřelým. „To je z pohledu
městské části, která nemá ani 10 000
obyvatel, poměrně velká síla. A nejsou to
jen Čakovice, ale i ostatní velké či malé
městské části. To znamená obrovský tlak
na organizaci a koncepci v této chvíli předškolního a školního vzdělávání. Když dopočítám reálný dopad tohoto jevu do rozpočtů městských částí, tak se dostáváme
do řádu stovek milionů korun a v kontextu
celé Prahy i miliard. A s tím je třeba již dnes
začít pracovat. V Čakovicích se to relativně
daří, což dokládá fakt, že za posledních
zhruba 5 let byly do oblasti školství investovány desítky milionů korun. V některých
městských částech se to ještě nedaří. Tam
nás velké investice teprve čekají,“ řekl
na závěr pražský primátor.
(šv)
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Rozkopaných silnic
se jen tak nezbavíme

Změřit své síly a zdatnost v běhu přišly děti prvního stupně základní školy do zámeckého parku dne
15. září. Konal se tu totiž již pátý ročník běhu zámeckým parkem – memoriál Jiřího Berana. Těm,
kteří by náhodou nevěděli, kdo byl Jiří Beran, doporučujeme přečíst si knihu Jaroslavy Krákorové
o historii Čakovic. Ale zpět k akci samotné. Různě náročné tratě úspěšně zdolaly necelé dvě stovky
žáků prvních až pátých ročníků základní školy. A protože šlo o rekordní účast, museli si úspěšní
běžci na vyhlášení výsledků a na ocenění počkat až do čtvrtka 17. září. Organizátorky Jana Kosová
a Kateřina Navarová při něm neopomněli poděkovat všem pedagogům a kuchařkám za pomoc,
stejně jako starostce Aleně Samkové a radě MČ Čakovice za podporu.
Foto Šárka Vlčková

Ještě do konce příštího roku se musí
Čakovičtí obrnit trpělivostí. Odměnou za to
jim bude dokončená nová kanalizační síť
a nové povrchy silnic, které byly právě kvůli
stavbě kanalizace rozkopány.
Podle slov starostky městské části
Aleny Samkové je kanalizace ze tří čtvrtin
již hotová. „Výstavba se nyní postupně
přesouvá ze sídliště U koupaliště a ulic
Litavská, Úslavská, Něvská a Radbuzská
do Ostravické, Jizerské a jejich okolí,“
upřesnila současný stav prací starostka.
Přítomnosti stavařů využila i bytová družstva a při té příležitosti si na´pozemcích,
které dostala darem od městské části,
budují tolik potřebná parkovací stání pro
automobily svých členů.
Zatěžkávací zkouškou nyní projde
městská část v období. kdy bude kvůli
stavbě omezena silniční doprava v Cukrovarské ulici v úseku od náměstí Jiřího
Berana po ulici Ouhrabkovou. Bohužel
to jinak nejde, a tak toto omezení prověří
ohleduplnost a pochopení nejen u řidičů,
ale i chodců.
(šv)

Radnice pomáhá s nedostatkem míst ve školkách a v družině
Školní rok ještě skoro ani pořádně nezačal a už se vedení městské části spolu
s vedeními mateřských škol a základní
školy potýkají s nedostatkem místa pro
děti. Je to dlouhodobý problém, který se už
řeší delší dobu. Přes trvalý nárůst kapacity
v MŠ letos musela být řada dětí odmítnuta.
Radnice tedy hledá možná řešení – i když
zatím jen jaksi provizorně. O co tedy jde
konkrétně.
V základní škole je větší poptávka
po umístění dětí ve školní družině než je
kapacitně únosné. O umístění malých dětí
do mateřských škol nemluvě. Trn z paty
Čakovicím ale vytrhl nápad na úpravu
a využití méně využívaných prostor v budově školy. Než se nápad ale mohl zrealizovat, muselo si dočasné vedení školy
v čele s Mgr. Střelcem a vedení čakovické
radnice poradit s legislativou. V souladu
se školským zákonem mělo být totiž
o navýšení kapacity školských zařízení
požádáno nejpozději do 30. září loňského
roku. Bohužel odstupující vedení školy
tak neučinilo. „Řešením tedy bylo požádat
v mimořádném správním režimu o navýšení kapacity o chybějících 50 míst pro zřízení
školního klubu. Nakonec se to podařilo

za nemalého přispění odboru školství
pražského magistrátu,“ uvedla starostka
městské části Alena Samková.
Družina bude fungovat od poloviny září
v málo využívaných prostorách základní
školy po menších úpravách interiéru. Budou ho využívat především žáci vyšších
ročníků prvního stupně, prvňáčci byli
umístěni všichni do školní družiny.
Když zastupující ředitel základní školy
pátral po méně využívaných prostorách,
přišla řada i na bytovou jednotku v budově
školy. Ta sice zůstane v rezervě, kdyby
na škole začal v budoucnu učit pedagog,
který by neměl vyřešenu bytovou otázku.
„V současnosti ale není služební byt potřeba, a tak nás napadlo, že by v něm mohl

být v tomto školním roce prozatím zřízen
klub pro předškoláky ve věku od tří do šesti
let,“ pokračovala starostka. Otevřeno bude
v předškolním klubu od 8 do 13 hodin, a to
pravděpodobně už od října. Městská část
tak bude moci uspokojit i rodiče dětí, kteří
žádali o umístění svých ratolestí do předškolního zařízení, ale z kapacitních důvodů
jim nemohlo být vyhověno. Předškolní klub
bude fungovat pod hlavičkou Domu dětí
a mládeže pro Prahu 9. „V budoucnu by
se měla nabídka domu dětí a mládeže pro
mimoškolní činnost předškolních i školou
povinných dětí ještě více rozšířit, ovšem
nejdříve pro ně musíme najít vhodné
prostory,“ slíbila na závěr starostka Alena
Samková.
(šv)
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Tel: 732 326 259 e-mail: misjir@seznam.cz
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Praha 9 – Čakovice, Oderská uli
ce

DEN

15. 10.

OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
15:00 – 19:00 hod.

t162 bytových jednotek
t3 cihlové nízkopodlažní
dvojdomy / výtahy /
garáže
t1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2
tceny od 39 000 Kč/m2
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tatraktivní architektonické řešení
tfrancouzská okna ve všech bytech
tpřivedena optická síť do všech bytů
t2 dětská hřiště

www.rezidenceviva.cz
developer

náš partner
pro váš volný čas

prodejce

prodejce

224 934 680

221 511 160
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12 nej... objevů pražské archeologie

Zajímá vás dávná historie Prahy, ale
především také historie Čakovic, Třeboradic nebo Miškovic? Pak si to při podzimních
toulkách Prahou namiřte přímo do Muzea
hlavního města Prahy na výstavu s názvem
Cesta do hlubin města. Máte na návštěvu
ještě trochu času, tak jej nepromeškejte.
V následujících řádcích vás na tuto výstavu
zve odbornice na čakovickou historii Jaroslava Krákorová:
„I v Čakovicích, Třeboradicích a Miškovicích se psala historie a její kronika je už
opravdu hodně a hodně stará. Ostatněo
tom jsme se mohli ubezpečit na přednáškách archeologů, které proběhly v čakovickém zámku a také v článcích s tématikou

místních vykopávek uveřejněných v tomto
zpravodaji. A ten, kdo pozorně poslouchal,
díval se a četl, jistě nepřehlédne při procházkách Prahou – konkrétně na Florenci
– vývěsní transparent s upoutávkou na probíhající výstavu umístěný na budově Muzea
hlavního města Prahy. Bude mu na něm
přinejmenším něco hodně povědomé.
Takový ten koníček, u kterého je napsáno:
Cesta do hlubin města, 12 nej… objevů
pražské archeologie. „No jistě !!!“ zaplesá
srdce vnímavého Čakovičáka – „toť ona,
ta nádobka ze Staré návsi v Čakovicích!“
Znalec pak ještě může dodat, že se jedná
o tzv. aquamanile (nádobu na vodu ve tvaru koně, přibližně ze 13.století), kterou si

jistý příslušník tehdejší šlechty – nejspíše
zeman – před hostinou (či po ní?) nechával
umývat ruce, když vesele hodoval a popíjel
ze skleněných pohárů (jejichž úlomky byly
také objeveny). Nás, současné občany
Městské části Čakovice, jistě velice těší,
že nálezy zdejší lokality se zařadily mezi 12
nejvýznamnějších archeologických objevů
na území hlavního města v posledních
desetiletích. Nyní se pěkně vyjímají v naleštěných vitrínách s podrobnými popisy
a situačními nákresy, kde je obdivují četní
návštěvníci muzea. A nejde jen o předměty
ze Staré návsi v Čakovicích, jež po odstranění stoletých nánosů tmy znovu vynesl
na světlo světa archeolog Michal Kostka,
ale také o artefakty a obrázky z dávno
zapomenuté tvrze v Třeboradicích, kterou
vedoucí výzkumu z roku 2006, Michal Bureš, s nadsázkou nazval Třeboradickými
Pompejemi. Výstava, kterou tímto doporučuji ke shlédnutí všem milovníkům historie
i všem místním patriotům, potrvá v Muzeu
hl.m. Prahy až do 10. ledna 2010. Přesto
se můžete při podzimních toulkách nechat
vést a svést do minulosti – v tomto případě
z jedné dvanáctiny „té naší!“
Kdo je fajnšmekrem historie, může
se přijít do pražského muzea podívat také
na přednášku na téma „Středověká tvrz
a dvorce v Třeboradicích a Čakovicích.
Přednášet budou PhDr. Michal Bureš
a Mgr. Michal Kostka. A kdy? Už brzy
– ve středu 14. října od 17.30 hodin. (šv)

Ohlédnutí za profesním životem a působením
Jany Žofákové v Praze – Třeboradicích a Čakovicích
Nedávno, 28. 6. 2009, se uzavřel život
vzácné a moudré ženy, paní Jany Žofákové. Odešla v ní osobnost, kterou jste
nemohli přehlédnout, statečná, skromná
a laskavá. Vzácná byla pro mnohé z nás
také proto, že v dnešní době není běžné
potkat pedagoga, který si skutečně váží
svých žáků. Dovedla děti a mladé lidi provázet na poli hudby a pěveckého umění
s rozvahou a také s úsměvem, s ohledem
na osobnostní rozvoj i na profesní prospěch.
Paní učitelka rozdávala nejen dovednost zpívat, ale zároveň svým příkladem
učila trpělivě své žáky dovednosti ještě
důležitější – umění pozorně naslouchat
sobě a především druhým lidem. Při svých
hodinách pro žáky dokázala vytvořit klidJana Žofáková se svými žačkami.
Pokračování na straně 7

Foto archiv ZUŠ
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Ohlédnutí za profesním životem a působením
Jany Žofákové v Praze – Třeboradicích a Čakovicích
Dokončení ze strany 6

nou atmosféru, ve které se mohli soustředit na zpívání
i přemýšlení. Měla vždy velké pochopení pro děti i jejich
rodiče a dokázala také poradit, bylo-li třeba. Závažné
okamžiky životních situací řešila s humorem. S našimi
dětmi i s námi dospělými vždy jednala laskavě.
Jana Žofáková působila dlouhá léta v západních
Čechách na základních uměleckých školách v Chebu
a v Aši, kde také založila pěvecký sbor. Později vyučovala na Základní umělecké škole v Praze – Čakovicích,
byla členkou rady Úřadu Městské části Praha – Čakovice. V posledních letech se věnovala především práci
ve Sdružení pěveckých sborů Camerata. Po studiích
zpívala v Českém rozhlase a při různých příležitostech
také sólově.
Jana Žofáková bude velmi chybět nám všem, kterým byla dobrou přítelkyní a občas také vychovatelkou.
Často jakoby mimochodem dokázala lidi ve svém okolí
inspirovat. Někdy se stávalo, že v její blízkosti si člověk
sám sobě položil otázku, co je dobré, a věděl, že za volbu
vlastního rozhodnutí je zodpovědný natrvalo. Při zpívání
i poslouchání sólového i sborového zpěvu jsme měli díky
jejímu přístupu příležitost přiblížit se k poznání, co je
krásné, mravní a lidské, a mohli jsme prožívat společnou
radost. Za to vše jí děkujeme.
Vzpomínka na její laskavost a moudrost nám přetrvá
v našich srdcích. Nejlépe to vyjádřila za nás všechny,
kteří se setkáváme ve sboru Camerata, slovy Lenka Srbová: „Když jsem se tu zprávu dozvěděla, položila jsem
si otázku: co pro mě znamená paní Žofáková? První slovo, které
mě napadlo, bylo: LÁSKA. Pak: OBROVSKÁ A NEOTŘESITELNÁ
VÍRA V ČLOVĚKA. Jsou lidé, kteří neodcházejí. Za jejich životem
zůstává hluboká a rovná brázda v srdcích těch, kteří na ně s lás-

kou myslí. Do kostela moc nechodím. A přesto v tomhle případě
pevně věřím, že zůstanete naším strážným andělem.“
Vzpomínku své zakladatelce a dlouholeté sbormistryni věnuje
Sbor Camerata

Připomínáme si 100. výročí narození Marie Podvalové
Jednou z nejobdivovanějších českých
operních umělkyň 20. století byla bezpochyby sopranistka Marie Podvalová.
Narodila se 5. září 1909 v Čakovicích.
Již od dětství projevovala herecké a hudební nadání.
Zpěv studovala soukromě u A. Fassatiové a na pražské konzervatoři u D. Branbergerové a P. Dědečka. Pěveckou kariéru
začínala v brněnské opeře. 1. srpna 1937
přešla do Národního divadla. V tomto angažmá zůstala do odchodu do důchodu
v roce 1978.
Největší vliv na formování umělkyně
měli dirigenti Václav Talich a Zdeněk Chalabala.
Už v roce 1938 obsadil Talich Marii Podvalovou do titulní role Smetanovy Libuše.
Její ztvárnění mýtické kněžny v pomnichovských dnech vyvolávalo v publiku bouře

vlasteneckého nadšení a protinacistického
odporu. Libuše se stala symbolem i synonymem pro tuto pěvkyni.
Její doménou však byly i další výrazné ženské postavy – Fibichova Šárka,
Smetanova Milada z Dalibora, Pucciniho
Tosca, Dvořákova Cizí kněžna, Janáčkova
Kostelnička a Emilia Marty.
Ve snaze přiblížit současné i budoucí
generaci občanů slavnou rodačku požádala základní umělecká škola 1. 1. 2002
o čestný název ZUŠ Marie Podvalové.
Významné jubileum české pěvkyně
si připomeneme 30. září. V 10.00 hodin
bude v prostorách zámku odhalena pamětní deska a v 18.00 hodin se uskuteční
Slavnostní koncert operních árií v podání
sólistů, bývalých žáků školy.
Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ M.Podvalové

Marie Podvalová jako Fibichova Šárka
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Tábor ATHABASKY pod Havraní skálou 2009
Letní tábory pořádá naše skautské
středisko každoročně, a to na několika
místech. 44. dívčí a 12. chlapecký oddíl
se letos vrátily na tradiční tábořiště v Krušných horách poblíž Horní Blatné a kousek
od německých hranic. Strávili jsme tu
prvních 14 dní v červenci a i když nám
občas pršelo, stihli jsme za tu dobu prožít
hodně věcí.
Tábor začala budovat naše stavební
četa ve čtvrtek 2. července. Jezdíme
na zelenou louku, takže se musí postavit
kuchyně, jídelny, dívčí i chlapecký tábor,
sprcha i záchody. Do neděle bylo všechno
hotové, a tak jsme se mohli věnovat programu pro děti – 15 vlčat a skautů a stejný
počet světlušek a skautek.
Celotáborová hra byla letos inspirovaná
pravěkem, motiv mamuta se objevil i na táborovém tričku. Některé etapy celotáborovky byly společné pro holky i kluky („lovení“
pravěkých zvířat, výroba keramiky, pravěká
olympiáda, noční hra „Přenášení ohně“),
další absolvoval každý tábor zvlášť. K tomu
přibyla ještě jedna adrenalinová aktivita
– noční přepad tábora spojený s „kradením“ vlajek nepřítele, který jsme domluvili
se skauty tábořícími kus od nás.
Kluci rozdělení na družinu Zubrů
a Medvědů soutěžili o cenné body i ještě
cennější táborové peníze zvané kameny.
Vyzkoušeli si svou šikovnost i nové dovednosti ve spoustě her, kousek od tábora
si postavili i malou přehradu. Vrcholem
táborové hry byla celodenní honba za pokladem a tradiční dražba, na které si mohli
za nastřádané kameny koupit hodnotné
ceny (nože, turbánky na šátek apod.)

i sladkosti. Úkolem holek bylo pomocí vítězství v jednotlivých etapách celotáborové
hry získávat indicie vedoucí k „pokladům“
– kouskům keramických nádobek zakopaným v okolí tábora (pozůstatek po dávném
pravěkém osídlení). Soutěžily rozdělené
na tři kmeny – Volavky, Lišky a Vydry. Další
celotáborovou výzvou bylo osm zkoušek,
které prověřily schopnosti a sebeovládání
tábornic – např. Zkouška hladu, mlčení
(vždy na 6 hodin), bdění nebo zručnosti.
I dívčí tábor ovládaly táborové peníze
– basky, které se daly získat v různých
hrách, za splnění zkoušek nebo za službu
v kuchyni. Získané basky mohly světlušky
taktéž utratit v dražbě.
Celý tábor uzavírala Maškaráda, aneb
rej masek a převleků, spojený s gurmánskými hody a tradičním divadelním
představením, které se letos mimořádně

vydařilo. V podání všech holek jsme zhlédli
originální variaci na Šípkovou Růženku
a kluci se předvedli se scénkou Oživování
pračlověka Kvída (tato postava je provázela
celou táborovou hrou).
Pak už nezbývalo nic jiného než uklízet
a zbourat tábor tak, aby po nás na louce
nezbylo nic víc než vyšlapané cestičky.
Chtěla bych jménem střediska poděkovat všem, kteří tento tábor finančně
podpořili či nám jakkoli pomohli. A pokud
byste s námi chtěli prožít něco podobného, rádi vás uvítáme na schůzkách v naší
klubovně nebo na výletech. Fotografie
z tábora a další informace včetně kontaktů
najdete na www.athabaska.org. Těšíme
se na vás!
Za středisko ATHABASKA
Hana Kociánová

Diakonie Broumov pořádá sbírku pro lidi v nouzi
Kdy?

dne 26. října (pondělí) od 13.00 – 17.30 hod.
dne 27. října (úterý) od 13.00 – 16.00 hod.
Kde?
Klub seniorů, Cukrovarská 52, Praha 9 – Čakovice
Upozornění: Oděvy nenoste volně, jinak nebudou přijaty. Vhodné je dát je do krabic nebo pytlů. Vámi darované věci jsou určeny
nejen dětem, ale i dospělým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poničené hračky a potrhané ošacení již nikomu
neposlouží a vzniknou tím pouze vyšší náklady na jejich likvidaci. Proto vás žádáme, abyste takové věci nenosili! Děkujeme.
Naším prostřednictvím můžete darovat:
·
ošacení dámské, pánské, dětské, a zimní i letní
·
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
·
látky, vlny, příze (i zbytky)
·
péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky a spací pytle
·
školní a sportovní potřeby
·
hračky – nezničené, rozbité vám budou vráceny
·
obuv – jen nová, použitá vám bude vrácena
·
kabelky, batohy a školní tašky
·
kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy
·
nádobí skleněné, porcelánové, kovové a funkční domácí spotřebiče
·
prací a čisticí prostředky, hygienické a toaletní potřeby
Nenoste matrace, dětské postýlky, kočárky ani kola!
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Čakovické nádraží
v novém kabátě

Rozbory vody nov v Praze 9
Jedna z nejvtších inspekních a certifikaních spoleností na svt, Bureau Veritas,
práv otevela svoji novou chemickou a mikrobiologickou laborato v Praze 9. Firmám
i domácnostem mimo jiné nabízíme:
Rozbory vody
Mikrobiologické a fyzikáln-chemické rozbory pitné i bazénové vody.
Zkoušení pedmt
Zkoušení pedmt ze skla a keramiky, kuchyských a sportovních poteb.
Další služby laboratoe najdete na www.bureauveritas.cz.
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Chemická a mikrobiologická laborato
Beranových 130
190 00 Praha 9
Tel.: +420 225 115 350-2
laborator@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz

V uplynulých měsících došlo k opravě hlavní budouvy čakovického nádraží.
Budova již podobnou investici velmi
potřebovala a současný vzhled budouvy
jistě přispěje ke komfortu cestujících, kteří
zejména odjíždějí z čakovického nádraží.
Z celorepublikového hlediska České
dráhy investice do modernizace a údržby
železničních tratí, stanic a zastávek stále
více navyšují. Jen v loňském roce činily
investice přibližně 16 miliard Kč, v letošním
roce je to už 28 miliard korun.
U nádraží dále městská část Praha-Čakovice provádí (z dotace hl. města
Prahy) opravu svého chodníku, který
vede Jizerskou ulicí od ulice Ke Stadionu
až k pozemkům u nádraží. Již v loňském
roce byla také za přispění rozpočtu hl.m.
Prahy u nádraží provedena rekonstrukce
panelové cesty (vedle bývalé vlečky cukrovaru) a dále navazující komunikace pro
pěší (ulice K Přejezdu), která vede do blízkosti zastávek MHD „Nádraží Čakovice“.
Díky těmto opravám místních komunikací ve správě městské části došlo
k významnému zlepšení přístupu k čakovickému nádraží.
(icak)

SOLÁRNÍ STUDIO 33 – ČAKOVICE
Dr. Marodyho 14 − Praha 9 • OTEVŘENO DENNĚ 10.00 − 21.00 • tel.: 728 180 296

− NAŠE SOLÁRIA SPLŇUJÍ NORMY EU.

Co přinášejí nové normy EU?
bezpečné opalování • extrémní omezení možnosti spálení • perfektní opalovací efekt • okamžité a dlouhotrvající zhnědnutí

UWE iBed Swing
Nejmodernější solárium s revolučním systémem SWING – pomalu rotující obličejové zářiče pro dokonalé
opálení obličeje a dekoltu, klimatec, breeze, aroma.
Maximální opálení, prostor, bezpečnost, kontrola opalovacího výkonu pro tělo a obličej.

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
Ke každému opalování nad 10 min. krém 15 ml zdarma
Sleva 10 % na permanentky
hodnota kreditu

akční cena v říjnu

550,-

450,-

COMFORT

1 150,-

900,-

SILVER

1 800,-

1 350,-

GOLD

2 500,-

1 800,-

PERMANENTKY
BASIC

SOLTRON S-45 Hot Pepper
Vysoce výkonné trubice Warp typ 3 inside blue.
Reﬂektorový opalovač zátylku.

pošta
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám řadovou garáž U stadionu, tel.
602 385 959, cena dohodou.
Nab. k dlouh. pronájmu pěkný byt 3+1/L
cihla v Čakovicích, po kompl. nadst.
rekonstrukci, dlažba, parkety, nové vest.
skříně, internet. Volný od 11/09, tel.
731 564 996
Čistíme koberce, čalouněný nábytek
i interiéry automobilů - mokrou metodou
profi strojem Karcher. Firmy i domácnosti. Pracujeme po večerech i víkendech.
Levně - bez paušálu - platíte jen za provedenou práci. www.cistimekoberce.cz.
T. 777 717 818, 266 610 907
Nabízím vedení účetnictví a daň. evidence, vč. zpracování mezd a poradenství
pro živnostníky i firmy. Možnost dlouhodobé i jednorázové spolupráce. Pracuji
na ŽL, na SW Pohoda. Kontakt: Ing. Jana
Šenkyříková, Marty Krásové 922/1, Praha
9, mobil: 739334908, e-mail: jana.senkyrikova@tiscali.cz
Koupím garáž, nejlépe ul. Schoellerova.
V dobrém stavu. Tel. 724 873 900
Vozíčkářka z Čakovic hledá osobní asistentku na menší výpomoc. Podrobnosti
a výše finanční odměny upřesním při
osobním setkání. Tel. 737 563 582

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28
Praha 8 - Staré Ďáblice

nabízí své služby:
» sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
» prodej mulčovací kůry
» prodej písku, štěrku, kačírku
» odvoz suti, odpadu
» zajištění betonových a maltových směsí
» demontáž menších technologických celků
Kontakt: 602 284 298, 283 910 864
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Podveery s esoterikou na zámku v akovicích
Srden Vás zveme na podveerní setkání, bhem kterých budete mít možnost
seznámit se se základy jednotlivých technik a i sami si mnohé vyzkoušet.
29. záí: O numerologii (co lze vyíst z data narození) + akrová harmonizující meditace
13. íjna: Základy metody rodinných konstelací (vztahy) + meditace na zharmonizování vnitní rodiny
24. listopadu: O regresní terapii, karm a minulých životech
+ meditace pro spojení s vlastní Duší, i s naším Vyšším Já
15. prosince: Metoda EFT – techniky emoní svobody
+ meditace na odpuštní sob i druhým v adventním ase
Podveery Vás budou spolen provázet:
Eva Vrtalová (numerologie, regresní terapie, rodinné konstelace a další viz. www.uleva.cz)
Ing. Dana Junková (skupinové meditace, individuální interaktivní meditace, EFT)
as setkání 18 – 21 hod., vstupné 180,- K, senioi a studenti 130,- K.

Tšíme na Vás!

! AKCE !
vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

299 Kč / měsíc !!!
rychlost 12 / 12 Mbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 317/16a, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice, Čakovice a okolí.

notebook zdarma

TJ AVIA ČAKOVICE, ODBOR SPORTU
PRO VŠECHNY, SLAVNOSTNĚ ZAHÁJIL
CVIČENÍ 17. 9. CVIČEBNÍ HODINOU
PRO VŠECHNY DĚTI Z ČAKOVIC
A OKOLÍ. CVIČEBNÍ HODINY DLE
ROZVRHU 21. 9. (více podrobností
se dozvíte na http://www.cakosport.
info/). TĚŠÍME SE NA VŠECHNY
ZÁJEMCE O CVIČENÍ.
VAŠI CVIČITELÉ
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CO, KDY, KDE?
Srdečně vás zveme na koncerty Čakovického festivalu sborového zpěvu ve dnech
• 11. října (Ne) 17.00 hod.
kostel sv. Remigia, Praha Čakovice – smíšené sbory z Německa a z Náchoda
• 15. října (Čt) 19.00 hod.
sál MČ Praha Čakovice – smíšené sbory
• 22. října (Čt) 18.00 hod.
sál MČ Praha Čakovice – dětské sbory
• 26. října (Po) 17.00 hod.
sál Centra Mariapoli, Praha Vinoř – děti
z mateřských škol
• 7. listopadu (So)
kostel sv. Václava, Stará Boleslav – na programu Requiem od W. A. Mozarta
• 8. listopadu (Ne) 17.00 hod.
kostel sv. Remigia, Praha Čakovice –
na programu Requiem od W. A. Mozarta

Kostel sv. Remigia

Archiv ÚMČ

Neobyčejná návštěva
za karlínskou oponu
Klub seniorů pořádá dne 1. října pro
naše seniory zajímavou návštěvu zákulisí
Hudebního divadla Karlín, kterým nás
provede ředitel divadla. Počet účastníků
je však omezen na 20 osob a vstupné činí
120 Kč na osobu. Sraz bude na konečné
autobusů v Čakovicích (u býv. Kalamajky,
naproti hotelu Janoušek) v 9.00 hod. Případní zájemci se prosím hlaste paní Sorokové na tel. 736 670 675 nebo přímo
v klubu seniorů.
(js)
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Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na říjen
1. října
7. října

14.00 hod.

14. října

14.00 hod.

21. října

14.00 hod.

29. října

Návštěva Hudebního divadla Karlín
Lucie Nejedlá
téma: „Pedig z papíru“ (s sebou si vezměte starý
telefonní seznam nebo noviny, nůžky, špejle, lepidlo,
kolíčky, plastový obal na květináč)
RNDr. P. Mrázek
téma: „Divokým Kurdistánem“ (s dataprojekcí navštívíte místa, která ve svém dobrodružném románu
popsal Karel May)
IC Creative – Z. Zelenková a R. Horvátová
téma: „Náhrdelník z vinutých perel“ (zkuste si s pomocí odborníka vyrobit vlastní šperk)
Vycházka s Evou Sokolovou
téma: „Staroměstské náměstí a jeho okolí!

Neznámé známé Staroměstské náměstí
S Evou Sokolovou se opět vydáváme
na vlastivědnou vycházku do centra Prahy.
Tentokráte navštívíme nejstarší a nejpamátnější náměstí Prahy – Staroměstské
náměstí, které se nachází v místech, kde
se již v 11. století nacházelo tržiště s pravidelnými i výročními trhy. Z významných
budov si povíme něco o pozdně barokním
paláci Goltz-Kinských, o vrcholně gotickém
domu „U kamenného zvonu“, radnici a orloji. Vydáme se i do okolních ulic a přiblížíme si jejich historii.
Sraz účastníků vycházky je 29. října
ve 12.30 hod. na konečné autobusů v Čakovicích (naproti Hotelu Janoušek). Odjezd
autobusem č. 140 směr Palmovka. Není
nutné se na vycházku předem hlásit. (js)

Staroměstské náměstí

Zdroj internet

Třetí Den s Cirkusem od rána do večera
Rádi bychom vás pozvali na benefiční akci Den s Cirkusem, která proběhne již potřetí,
tentokrát v sobotu 3. října. Již tradičně začneme dopoledne v 9. 30 hodin velkou hrou pro
děti v zámeckém parku, pokračovat budeme odpoledne v 15.30 hodin rovněž v parku
(při nepřízni počasí v zámku) představením kejklíře a žongléra Vojty Vrtka a chůdařským
vystoupením divadla Cirkus Žebřík. Den s Cirkusem zakončíme na zahradě mateřského
centra opékáním buřtů s živou hudbou.
Kateřina Arnotová, MC Cirkus
Ve druhém pololetí 2009 jsme pro vás dále připravili:

Hudební divadlo Karlín

Zdroj internet

13. října
9.30 hod.
v průběhu listopadu
3. listopadu
9.30 hod.
15. prosince 15.30 hod.
v průběhu prosince

Hudba v rodině, Potichounku, o. s.
Bazárek dětského oblečení
O hodném Jankovi a líném Vaškovi, divadlo Koňmo
Pohádka z vánočního kabátu, divadlo Anima Candida
Zpívání koled na zahradě MC
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