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výjimkou samozřejmě není ani naše 
městská část praha – čakovice, a pro-
tože až do prosince minulého roku 
nebyla na území čakovic, miškovic 
a třeboradic žádná jednotka požár-
ní ochrany, zajišt'ovali toto nařízení  
v naší mč dobrovolní hasiči ze sou-
sedních Ďáblic. pro vysvětlení je nutné 
říci, že jedinou organizací působící  
v oblasti požární ochrany na území mč, 
byl pouze Sbor dobrovolných hasičů  
v miškovicích, ale tento měl pouze sta-
tut občanského sdružení a ne jednotky. 
a jak právě výše zmíněný zákon nařizu-
je, požární ochranu mohou zajišt'ovat 
pouze a jen jednotky požární ochrany. 
je tedy třeba vědět, že Sbor dobrovol-
ných hasičů a jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů jsou dva odlišné subjekty,  
i když působící v oblasti požární ochra-
ny, každý však jinou formou. v případě 
naší mč tyto dva subjekty, tedy Sbor 
dobrovolných hasičů praha – miškovice  
a nově zřízená jednotka sboru dob-
rovolných hasičů městské části 
praha – čakovice, úzce spolupra-
cují. členská základna nové jed-
notky vychází právě z miškovické-
ho sboru, jehož členové donedávna 
působili v jednotce požární ochrany  
v Letňanech. zkušenosti tedy rozhodně 
nechybí.

a proč vůbec vznik nové jednotky? 
především pro šetření financí v roz-
počtu městské části. v dnešní době 
je výhodnější variantou zřídit a finanč-
ně podporovat vlastní jednotku požár-

ní ochrany, nežli si ji tzv. „vypůjčit 
odvedle“. Laik stále tápe, proč vznik 
dobrovolné jednotky, když máme  
v praze profesionální hasičský záchranný 
sbor? není lepší zajištění profesionály?  
vysvětlení je jednoduché. Soustředění sil  
a prostředků musí být na území čr 
rozloženo v souladu s tzv. územním 
pokrytím jednotkami požární ochrany. 
jednotky požární ochrany v souhrnu 
tvoří jak profesionální, tak i dobrovolné 
jednotky. ty profesionální zajišt'ují, jak 
již z výkonu povolání vyplývá, neustálý 
dohled nad naším bezpečím s okamži-
tou reakcí pro potřeby zásahu. jsou 
ovšem situace, které by profesionálové 
bez pomoci „dobráků“ nemohli zajistit. 
a proto jsou tu právě jednotky sborů 
dobrovolných hasičů, které zřizují obce 
(v praze městské části) a v případě 
potřeby, a co je také podstatné vědět, 
vždy na vyzvání operačního střediska 
hasičského záchranného sboru kraje, 
vyjedou na pomoc. jednotka sboru dob-
rovolných hasičů tedy nesmí nikdy vyjet 
bez souhlasu od profesionálů!

a proto platí neustále, že pokud se vy 
nebo někdo z vašeho okolí ocitne v situ-
aci, která nutně vyžaduje pomoc hasi-
čů, vždy volejte bezplatně telefonní číslo 
150 (hasiči) nebo 112 (tísňová linka)  
a pokud bude potřeba, profesionálové  
si naši pomoc, tedy jednotky sboru dob-
rovolných hasičů mč praha – čakovice, 
vyžádají. my se vždy a v maximální 
míře vynasnažíme pomoci těm, kteří 
naši pomoc budou potřebovat.

a jak do budoucna? v současné době 
dochází k dovybavení jednotky tech-
nikou, technickými a ochrannými pro-
středky a také především k odborné 
přípravě členů jednotky. požadavky 
kladené na odbornou přípravu dobro-
volné jednotky nejsou o nic lehčí než 
ty, které jsou kladeny na profesionály, 
samozřejmě s tím rozdílem, že my tuto 
službu provádíme mimo své hlavní 
zaměstnání. školí nás však zkušení 
profesionálové a to nejen z řad hasičů, 
ale třeba také zdravotníků záchraná-
řů, kteří dokážou školící program při-
způsobit našim potřebám. není toho 
málo, co musejí členové dobrovolných 
jednotek zvládnout a rozhodně to není 
činnost vhodná pro každého, ale nasbí-
rané zkušenosti anebo třeba získaná 
osvědčení či kvalifikace se mnohým  
z nás v životě již vyplatily. nebývá taktéž 
výjimkou, že je tato dobrovolná služba 
dobrým startem pro budoucí povolání 
profesionálního hasiče. doufejme, že 
dostatečná požární prevence přispěje  
k co nejmenšímu počtu zásahů na 
území naší mč. 

popřejme tedy jednotce sboru dobro-
volných hasičů mč praha – čakovice 
hodně zdaru ve své činnosti a nám 
všem, abychom pomoc hasičů nikdy 
nepotřebovali.

Text: Michal Linhart, velitel JSDH  
Praha – Čakovice 

Foto na titulní straně: Adéla Bartoníčková
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Hasiči městské části Praha – Čakovice
ten, kdo s pravidelností sleduje dění 
v naší městské části, jistě postřehl, 
že v prosinci minulého roku došlo 
ke zřízení jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů městské části praha 
– čakovice. tento subjekt vznikl  
s ohledem na nařízení, která vyplý-
vají ze zákona čnr č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. tento zákon 
mimo jiné ukládá obcím povinnost 
zajistit podmínky požární ochrany 
obyvatel v obci. konkrétním účelem 
tohoto nařízení je vytvořit základní 
předpoklady pro ochranu životů 
a zdraví občanů a majetku před 
požáry, pro poskytování pomoci při 
živelných a jiných mimořádných 
událostech.



dne 7. ledna 2013 byla otevře-
na v severní části parku brána, 
která vede z obytného souboru  
U zámeckého parku a čakovický park 
přímo do zámeckého parku. za touto 
branou investor m&k development, 
s.r.o. vybudoval nový můstek přes 
mratínský potok. vybudování můst-
ku bylo jedním z požadavků měst-
ské části, které jsou realizovány na 
základě spolupráce s investorem. 
okolí nového vstupu do parku bude 
zjara vhodně upraveno a budou ještě 
dořešeny stavebně technické detaily. 
návštěvníkům parku a zejména oby-
vatelům sídliště se tak nabízí kom-
fortní vstup bez nutnosti projít po 
úzkém chodníku na frekventované 
Schoellerově ulici.

rad
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Názvy nových ulic potvrzeny

Nový můstek ze sídliště do zámeckého parku

Posílení provozu pošty v Čakovicích
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rada hlavního města prahy na svém 
jednání dne 29. ledna 2013 schválila 
nové názvy ulic, o kterých jsme vás již 
informovali na webových stránkách. 
jedná se o ulice bermanova a theinova 
v souboru čakovický park (iii. etapa 

sídliště čakovice), které jsou pojme-
novány dle českých operních pěvců 
a tematicky navazují na ulice v dříve 
postavených etapách tohoto bytové-
ho komplexu. dále byla pojmenována  
i veřejná komunikace okolo provozovny 

baumit, a to místopisným názvem za 
cukrovarem.
občané, kteří jsou přihlášeni  
v čakovicích k trvalému pobytu v této 
lokalitě (nebo se teprve k němu budou 
hlásit), si již nyní mohou nechat zho-
tovit občanské průkazy, ale nebudou 
mít v dokladu uveden název ulice. 
Upozorňujeme, že nejprve je nutné se 
přihlásit k trvalému pobytu na evidenci 
obyvatel na našem úřadu v čakovicích, 
a teprve poté si lze zažádat o zhotovení 
nového občanského průkazu na odboru 
správních agend v Letňanech. podle 
informací, které má čakovická radnice 
k dispozici, budou nové názvy ulic 
(včetně orientačních čísel) do registru 
zapracovány do konce měsíce února. 
pro úplnost dodáváme, že rada měst-
ské části praha – čakovice návrh na 
pojmenování ulic schválila a odeslala 
na pražský magistrát již na konci léta 
minulého roku.

Vint

na základě jednání starosty ing. 
alexandera Lochmana, ph.d. s ředite-
lem regionu praha - česká pošta, a. s. 
ing. jindřichem outlým, byla domluve-
na úprava počtu otevřených přepážek 
na poště v čakovicích, která by měla 
zajistit plynulé odbavování klientů.  
v současné době má pošta tři přepáž-

ky opatřené výpočetní technikou a na 
celé poště je šest pracovníků včetně 
vedoucí. změna v nastavení směn je 
platná od středy 6. února 2013 a 
úpravy budou následující: pondělí – 
pátek budou na poště po celý den 
otevřeny dvě přepážky pro obsluhu 
klientů (provoz bude omezen pouze při 

střídání směn, kdy je návštěvnost kli-
entů nejnižší). třetí přepážka pak bude 
otevřena denně od 8:00 do 11:00 
hodin a od 15:00 do 18:00 hodin.  
v těchto hodinách je návštěvnost klien-
tů nejvyšší.

rad



Milí přátele,
již několik měsíců
hovoříme se skupi-
nou zastupitelů 
o podobě centra
naší městské části.
Shodli jsme se, že
naše městská část
postrádá klasické

"centrum obce" - náměstí. Historicky
je centrum naší městské části pro-
tnuté ulici Cukrovarskou, a tak se
dění v Čakovicích odehrává v pro-
storách před zámečkem, okolo kos-
tela a na náměstí Jiřího Berana. 
V poslední době je náměstí Jiřího
Berana více vytížené, organizujeme
zde farmářské trhy a různé slavnos-
ti. Mimo tyto akce je náměstí běžně
našimi spoluobčany zřídkakdy využí-
váno. Tuto situaci bychom rádi změ-
nili, a proto se tvoří prvotní plány 
k této změně pomocí architektonic-
ké studie, která by určila nejen
podobu, ale i případnou dodatečnou
funkčnost našeho náměstí. 
Vše bude probíhat prostřednictvím
soutěže, ve které architekti vytvoří
své návrhy, které vám předložíme 
k posouzení na našich webových
stránkách nebo případně formou
výstavy. Tyto studie budou určitou
hudbou budoucnosti, ale rádi
bychom v nich našli prvky, které
bychom mohli realizovat v rámci
vlastních rozpočtů co nejdříve.
Přejí vám mnoho krásných dnů 
v Čakovicích, Třeboradicích a Miš-
kovicích.

Váš starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

4

{MĚSTSKÁ ČÁST}

Informace o činnosti Rady MČ 
a Zastupitelstva MČ
Na svém 66. - 68. zasedání Rada MČ mimo jiné projednala:

■ Pořádání bezplatných kurzů anglického jazyka pro seniory MČ Praha -
Čakovice v roce 2013.

■ Oznámení o zahájení správních řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění - záměr na vyhlášení památ-
ného stromu Jinan a památného stromu Jasan v zámeckém parku v Čako-
vicích rostoucích v zámeckém parku v Čakovicích.

■ Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajiš�ování kontrolní činnosti, který řeší dobu
trvání smlouvy.

■ Souhlas s čerpáním rozpočtové rezervy při realizaci díla "Měřiče spotřeby
tepla v bytech ve správě MČ Čakovice" společností Tachem, s. r. o. 
a nabídka na dodání indikátorů spotřeby tepla pro 2. etapu instalace.

■ Záměr zadání studie pro nejvhodnější umístění nového předškolního zaří-
zení na území MČ Čakovice.

■ Záměr vypsání architektonické soutěže na návrh řešení Nám. Jiřího Berana,
Čakovice.

■ Termín a program Velikonočního jarmarku; bude se konat 23. 3. 2013 na
Nám. Jiřího Berana

■ Převzetí pozemků od MČ Praha 9 souhlasným prohlášením - parc. č. 1203/9
a další v k. ú. Čakovice a 449/1 a další v k. ú. Třeboradice.

■ Umístění přijímací antény internetového připojení - Cukrovarská 608,
Praha 9 - Čakovice.

■ Různé žádosti o stanoviska ke stavbám apod. a povolení o napojení
pozemků ke komunikacím a ke vstupu na pozemek.

■ Různé nájemní smlouvy na bytové a nebytové prostory.

Zápisy z jednání Rady MČ jsou uloženy na Úřadu MČ, kde jsou zájemcům
přístupné k nahlédnutí a jsou rovněž umístěny na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová
tajemnice ÚMČ

Svoz směsného odpadu
Pražské služby, a. s. nabízejí svoz směsného komunálního odpadu (např. pro byto-
vá družstva, majitelé RD aj.). Jedná se o možnost objednání úklidu stanoviště
směsných nádob. Bližší informace a podmínky naleznete na webových stránkách:

www.cakovice.cz/2934_Svoz-smesneho-komunalniho-odpadu
POZVÁNKA

15. zasedání zastupitelstva 
MČ Praha - Čakovice

se bude konat

dne 6. března 2013 
od 18:00 hodin

v Schoellerově sálu čakovického
zámku, Cukrovarská 1, Čakovice
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Velkoobjemový odpad
Kontejnery zajiš�uje MHMP a tím i sta-
novuje podmínky výběru odpadu 
a druhu odpadu, který do VOK nepatří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je
zakázáno odkládat nebezpečný odpad, 
(tj. televize, lednice, pneumatiky, che-
mikálie, zářivky, autobaterie), dále
odpad stavební a živnostenský a také
bioodpad (na ten jsou přistavovány spe-
ciální VOK jen na bioodpad, tj. na
větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP přiděleno na období 
1–6/2013  18 VOK

březen 13.03.   27.03.
duben 10.04.   24.04.
květen 15.05.   29.05.
červen 12.06.   26.06.

Kontejnery budou přistavovány 
ve středu ve 14.00 hod. a odvoz 
bude ten samý den v 18.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou
následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova / 1 ks
Miškovice - Na Kačence / 1 ks

Mimo tyto dny je možné využít 
za dohledu pracovníků TS ÚMČ Čako-
vice k odložení velkoobjemového odpa-
du a sutě do kontejneru v ul. Na Bah-
nech v měsících: 

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 obča-
nům Čakovic, Miškovic a Třeboradic, 
za poplatek schválený radou MČ Praha
- Čakovice a to dle množství odpadu.
Další informace TS úřadu MČ Praha 
- Čakovice - tel. 283 061 431.

Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli a to 
26. 5. a 23. 6. 2013 mezi 9.00 - 12.00 hod. 

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova

Miškovice - Na Kačence

Kontaktní osoby za MČ:

Štefan Pecník, vedoucí OTS, tel. 283 061 431 (607 228 137)
Jiří Slavík, zástup. vedoucího, tel. 283 061 431 (607 876 406)

Bioodpad - velkoobjemové kontejnery

V souvislosti s plánovanou výstavbou
101 rodinných domů v lokalitě Koste-
lecká - Tupolevova seznámil zástupce
investora radnici s postupem přípravy
tzv. bypassu okružní křižovatky Koste-
lecká - Tupolevova (u OC Globus). Tato
stavba by měla umožnit jednodušší
odbočení ze směru od Ďáblic přímo 
z Kostelecké na Tupolevovu tak, aby se
nemuselo projíždět přes kruhový
objezd. V současné době chybí posled-

ní stanovisko dotčeného správce sítí. Po
jeho získání bude možné podat žádost 
o zahájení územního řízení. Tato stavba
je 1. etapou zkapacitnění zmíněné kři-
žovatky. Ve střednědobém časovém
horizontu budou následovat další úpra-
vy této křižovatky, která je jedním ze
základních kritických míst čakovické
dopravy a hlavním zdrojem kolon ve
špičkových obdobích.

Vint

Zkapacitnění křižovatky 
Kostelecká-Tupolevova pokračuje

datum - den zastávka čas od–do:

12. 3. – út 1. křižovatka ul. Schoellerova 
- V Pačátkách 1500–1520 

11. 6. – út 2. křižovatka ul. Schoellerova 
- Mezi hřbitovy 1530–1550 

10. 9. – út 3. křižovatka ul. Bělomlýnská 
- U Bílého Mlýnku (u garáží) 1600–1620 

4. křižovatka ul. Schoellerova 
- Cukerní 1630–1650 

5. křižovatka ul. Ke stadionu 
- Jizerská 1700–1720 

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 1730–1750 

7. křižovatka ul. Cukrovarská 
- Vyhlídkova 1800–1820 

8. křižovatka ul. Polabská 
- U zbrojnice 1840–1900

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU
NEBEZPEČNÉHO ODPADU 2013

Praha  - Čakovice



Více než před rokem jsme z úsporných důvodů
vyměnili papírové sáčky na psí exkrementy za sáčky
igelitové. V září loňského roku jsme na základě opa-

kovaných podnětů na výměnu igelitových sáčků zpět za papíro-
vé, umístili na web naší městské části anketu, kde dostali mož-
nost vyjádření sami majitelé psů. Z ankety jednoznačně vyplynu-

lo, že chovatelé psů preferují papírové sáčky. Komentáře a důvo-
dy "pejskařů" si asi každý dokáže představit. Po spotřebování
zásoby igelitových sáčků budou tedy opět objednány sáčky papí-
rové, které jsou sice dražší, ale podle názoru občanů "uživatelsky
příjemnější". Budeme tedy doufat, že počet majitelů psů, kteří po
svých miláčcích uklidí, se opět zvýší. rad
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V průběhu druhé poloviny loňského roku
probíhalo zjiš�ovací řízení k záměru
PREdistribuce, a.s. zřídit v třeboradickém
areálu Pražské teplárenské, a.s. záložní
energetický zdroj pro předcházení nebez-
pečí blackoutu v hlavním městě Praze
(plošný výpadek elektřiny na velkém
území).  Zdroj by měl být konstruován tak,
aby v případě kolapsu přenosové sítě 
a blackoutu byl schopen startu ze tmy 
a ostrovního provozu a měl by mít výkon
cca 47 MW. Zdroj je zařízením na zemní
plyn a při přerušení dodávek zemního
plynu by jako náhradní palivo sloužil bioe-
tanol. Provoz záložního zdroje je plánován
pro období špiček nebo pro případ blac-
koutu v hlavním městě, jeho provoz je plá-
nován tedy spíše jako krátkodobý. Plošný
výpadek elektřiny je kritickou událostí, jejíž
příčinou může být souhra několika růz-

ných okolností. Ve světě se stalo již něko-
lik blackoutů a následky byly obrovské. 
I Česká republika měla k blackoutu blízko
a to v červenci roku 2006, kdy byl vyhlá-
šen nouzový stav, ale následky jsme jako
koneční spotřebitelé nepocítili. Omezení se
týkalo pouze velkoodběratelů a dodávky
byly do sítě po několika hodinách opět
obnoveny. Bez elektřiny nejezdí metro,
vlaky, nelétají letadla, nefungují banky, ani
zásobování, bez semaforů se hroutí dopra-
va i ve městech. Nefungují pevné linky ani
mobilní telefony či internet. Potraviny se
začnou kazit a neteče pitná voda. Záložní
zdroje pro nemocnice jsou určeny pouze
na krátkodobá pokrytí výpadků elektřiny.
Blackout hrozil v Česku i letos v létě, kdy
německé větrné elektrárny pouštěly do
naší přenosové sítě téměř čtyřikrát více
energie než normálně.

Rada naší městské části se tomuto
záměru podrobně věnovala, ale nesou-
hlasila s předloženým záměrem a vzne-
sla k prezentovanému záměru zásadní
připomínky - shledala jako zavádějící
prezentaci zdroje jako studené zálohy,
kdy je zároveň počítáno s provozem
3060 hod. ročně, zpochybnila správnost
předpokládané hlukové a imisní zátěže 
z provozu zdroje a absenci zatížení
nákladní dopravou. V prosinci odbor
životního prostředí MHMP informoval
naši městkou část, že na žádost ozna-
movatele záměru ukončil proces posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, což přelo-
ženo z řeči úřední znamená, že záměr
PREdistribuce, a.s. se odkládá. O tom,
zda se bude pokračovat v úvahách zřídit
v Třeboradicích záložní zdroj, vás bude-
me informovat. rad

Psí exkrementy opět do papírových sáčků

Bude v Třeboradicích záložní zdroj pro pražský "blackout"?



Rada městské části v lednu na svém
jednání rozhodla o záměru zadání
dvou studií na rozvoj naší městské
části. První studie se týká možnosti
nejvhodnějšího umístění další mateř-
ské školky na území Čakovic, Miškovic
nebo Třeboradic. Vzhledem k nárůstu
počtu obyvatel v souvislosti s dostav-
bou sídliště Čakovický park a další
plánované výstavbě bude počet míst
ve školkách i po otevření nové budovy
v Něvské nedostatečný. 
Radnice si je vědoma toho, že nejen
školky a školy je třeba stavět. Dalším
záměrem vedení radnice je vrátit do
naší městské části příjemné 
a důstojné prostředí pro kulturní
život, proto si jako jednu z dalších
priorit vytyčila zahájit přípravu na
rekonstrukci náměstí Jiřího Berana -
centrálního náměstí naší městské
části. To slouží v současné době jako
parkoviště, parčík a stání pro kontej-
nery na tříděný odpad. Náměstí již
neplní svou základní funkci repre-

zentativního prostoru, místa pro set-
kávání občanů při významných 
a slavnostních příležitostech, stalo
se spíše občasným tržištěm a stálým
parkovištěm a velké akce se tam
konají pouze proto, že se jinam neve-
jdou. A i rozsvícení vánočního stro-
mu probíhá v prostoru před čakovic-
kým zámkem, protože prostředí tam
je daleko vhodnější. Chceme vyhlásit
otevřenou dvoukolovou urbanisticko-
architektonickou soutěž o návrh.

Výstupy z kola soutěže nám pomo-
hou nalézt odpovědi na to, jaké funk-
ce by mělo pro občany naší městské
části náměstí plnit. Hlavním účelem
soutěže bude návrh základní koncep-
ce náměstí jako živého veřejného
prostoru v kontextu celé naší měst-
ské části. Návrhy budou představeny
veřejnosti a sami občané se budou
moci vyjádřit k tomu, jak bude příš-
tích sto let náměstí vypadat.

rad

Nová školka a náměstí Jiřího Berana v novém

{PŘIPRAVUJEME}
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V minulém roce začaly práce na projektu
čakovických rekreačních tras a cykloste-
zek, které zpracovává pro naši městskou
část Ing. arch. Pavel Šmíd. Ten v lednu
předložil zástupcům městské části k prů-
běžné konzultaci základní schéma cyklos-

tezek a tras. K jednotlivým trasám, které
pokrývají území celé naší městské části,
budou nyní zpracovány detailní výkresy s
odhady nákladů a rozdělení na jednotlivé
etapy. Následně bude projekt představen
veřejnosti a po schválení finálního doku-

mentu (koncepce cyklotras a rekreačních
cest v MČ) začne rada městské části rea-
lizovat jednotlivé etapy podle finančních
možností městské části. 

Vint

Základní schéma cyklotras v městské části je připraveno



V minulém vydání "U nás v Čakovicích" jsme si mohli
přečíst článek p. Slavíka, zastupitele za SNK-ČMT 
s názvem "My si ty naše smlouvy zkontrolovat nedáme."
Rádi bychom reagovali na jeho vyjádření: "Stávající koa-
lice, tvořená, resp. podporovaná zastupiteli za ODS, VV,
ČSSD a přeběhlíky z SNK-ČMT, však tento obchod (tedy
zakoupení pozemků (pozn. autora)) nepochopitelně
akceptovala a zaplatila bez mrknutí oka třetí a čtvrtou
splátku kupní ceny (8 milionů)..."
Pro objasnění: pozemky nakoupilo bývalé koaliční vede-
ní radnice. Proti koupi těchto pozemků  jsem jako zastu-
pitel ČSSD protestoval a hlasoval PROTI (další dva
zastupitelé zvolení za ČSSD se zdrželi) a nesouhlasím 
s touto koupí nadále, ale bývalé Zastupitelstvo ji odsou-
hlasilo bez mrknutí oka (t.j. bývalí zastupitelé za ODS,
KDU-ČSL, KSČM, SNK-Rozum a slušnost). Kupní smlou-
va na pozemky byla uzavřena už v roce 2009 a neza-
placením dohodnutých splátek ve smlouvě by nastoupi-
ly smluvní sankce. Bohužel se nedalo dělat nic jiného,
než se držet uzavřené kupní smlouvy.
Se zrušením této smlouvy nám tehdy Transparency Inter-
national nepomohla, státní zástupce ji "odložil". Ostatně
celá situace byla už v roce 2010 popsána v našich před-
volebních materiálech ČSSD.

Z podnětu našeho Kontrolního výboru, se celé záležitos-
ti v současné době zabývá dozorový orgán Magistrátu
hlavního města Prahy.
Pane Slavíku, na mimořádném jednání Zastupitelstva
31. října 2012 jsme si vyslechli vaše slova o neplatnos-
ti kupní smlouvy na pozemky v areálu čakovického cuk-
rovaru. Budeme opravdu rádi, když docílíte jejího zruše-
ní.
Já jsem vždy v předešlých volebních obdobích upozor-
ňoval na špatná politická rozhodnutí ODS a hlasoval
jako opoziční zastupitel PROTI neuváženým změnám
územních plánů, výprodeji obecních pozemků atd.  Vše
je dohledatelné v zápisech z jednání zastupitelstva z let
minulých.
Nemohu si vzpomenout, pane Slavíku, že bych vás kdy
před volbami 2010 viděl na jednáních Zastupitelstva, 
a že byste projevil svůj zájem o kritizovaná témata, když
vše bylo aktuální.

Zastupitelé ČSSD: Ing. Jaroslav Jelínek, 
zástupkyně starosty Bc. Blanka Klimešová
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{NÁZORY ZASTUPITELŮ}

Vážení čtenáři, na této stránce uveřejňujeme osobní názory členů zastupitelstva MČ Praha - Čakovice a odpovědi fyzic-
kých nebo právnických osob, kterých se příspěvky dotýkají. Všechny tyto texty nejsou redakčně upraveny 
a jejich obsah vyjadřuje názor autora, nikoliv redakce nebo městské části.

ČSSD a koupě pozemků v areálu bývalého cukrovaru

Od r. 2007 v Čakovicích působí Občanské sdružení
Čakovice 2007, které při ochraně veřejného zájmu zís-
kalo značný respekt veřejnosti. Sdružení za minulého
vedení čakovické samosprávy úspěšně překovalo cenzu-
ru místního tisku tím,  že založilo nezávislé informační
fórum www.oscakovice.cz. V r. 2008 zde bylo jediným
nezávislým zdrojem informací m.j. též k pochybné koupi
pozemků od společnosti LB IMMO za 16,4 mil Kč 
z veřejných rozpočtů. Ostatně tyto informace jsou tam
dosud. V článku p. Slavíka se zavádějícím způsobem
manipuluje s fakty, když tvrdí, že stávající koalice je tvo-
řená, resp. podporovaná, kromě členů koalice, též "pře-
běhlíky" z ČMT (pravděpodobně tím myslí zastupitele 
z OS Čakovice), kteří tento "obchod nepochopitelně
akceptovali a zaplatili dluh bez mrknutí oka a tváří se,

jako by žádné pochybnosti a otázky neexistovaly".
Odpovědnost p. Slavíka a celé jeho skupiny (zbytku
ČMT), je totiž zcela stejná, jako těch, které zde samo-
zvaně nazývá "přeběhlíky". Uzavřené smlouvy minulého
vedení naší samosprávy nikdo, ani současný zastupitel
p. Slavík (a ačkoli to v r. 2010 sliboval), nebyl schopen
zrušit. Smlouvy bohužel stále platí a jejich podmínky se
tedy musely dodržet. P. Slavík jako právník to musí
dobře vědět. Chyba byla v tom, že smlouvy byly uzavře-
ny minulým vedením čakovické samosprávy - tehdy nic-
méně p. Slavík nijak viditelně neprotestoval. Chování 
p. Slavíka není nejš�astnějším způsobem, jak získat
důvěru, je-li to jeho záměrem.

Dr. Karel Černý, zastupitel MČ Praha - Čakovice (ČMT)

Reakce na článek Mgr. Jiřího Slavíka s názvem "My si ty naše
smlouvy zkontrolovat nedáme"
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{POZVÁNKY}

Poprvé se Puzzlemánie uskutečnila v lednu 2007 v Domě dětí 
a mládeže v Praze 9. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategori-
ích jednotlivců od předškoláků až po dospělé. O rok později při-
byla kategorie T - tříčlenných týmů, která se stala velmi oblíbe-
nou. Snaha více přiblížit soutěž širší veřejnosti vyústila k přesu-
nu Puzzlemánie z DDM do obchodních center. Poslední odehra-
ný ročník přinesl integraci dětí a dospělých se zdravotním han-
dicapem a proběhl v Obchodním centru Letňany, které bude hos-
tit i ročník šestý. Ten zpestříme ještě kategorií pro seniory 65+. 
Startujeme v sobotu 23. 3. 2013 ve 12 hodin. 

Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program:
■ Mimosoutěžní skládání puzzle různých tvarů 

a materiálů, puzzle nastojato
■ Výtvarná dílna
■ Malování na obličej
■ Třpytivé tetování (dočasné)
■ Skládání poslepu
■ Tipovací soutěž
■ Představení a možnost vyzkoušet si specializovanou PC 

techniku a programy např. pro alternativní komunikaci - 
LIFEtool - nejen pro děti a dospělé s různými zdravotními 
problémy, ale i pro seniory (www.lifetool.cz)

■ Vystoupení Pěveckého sboru ZŠ Ružinovská, P. 4 
(děti s lehkou a středně těžkou mentální retardací a s 
autismem)

Soutěžní kategorie: A     do 6 let
B     7 - 10 let
C     11 - 14 let
D     15 - 64 let 
S     65+
T     tříčlenné týmy

Přihlášky ve tvaru: celé jméno, datum narození, kontakt (e-mail,
telefon), handicap ano/ne (v případě ano - jaký) zasílejte na e-
mail olbertova@motylek.org.
www.puzzlemanie.com, www.motylek.org
Akce se koná pod záštitou  zástupkyně starosty MČ Praha 18
Ivety Lojkové.  Děkujeme!

Zajímavosti:
Největší puzzle bylo složeno 28. září 2008 v německém městě
Ravensburg. Na skládání, které zabralo čtyři a tři čtvrtě hodiny,
se podílelo přes 15 tisíc lidí. Dohromady se jednalo o 1 076
280 dílků a velikostně zabralo přibližně 600 m2. Největší séri-
ově vyráběné puzzle má velikost 32 000 dílků.

Praha ožije Puzzlemánií – Největší česká soutěž ve skládání puzzle
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V plném proudu zimní přípravy se momentálně
nachází čakovičtí nohejbalisté. Po loňském úspěš-
ném boji o záchranu v nejvyšší soutěži se připra-
vují na další náročnou sezonu, ve které bude také
hlavním cílem záchrana. Více už nám o tom poví
předseda nohejbalového oddílu Jan Kantner, který
je od zimy společně se Zdeňkem Kalousem star-
ším také trenérem A týmu.

Jak byste loňskou sezonu A týmu zhodnotil?
Nečekali jsme nějaké dramatické zázraky. Věděli jsme, že
poté, co nám odešel stěžejní hráč Mrákava, bude jasné, že
budeme bojovat v jiných rovinách tabulky. Konečný výsledek
byl ale docela dobrý. Cílem byla záchrana. Navíc jsme se
chtěli zachránit co nejdříve, abychom to neprotahovali. 
A bylo super, že jsme si v boji o záchranu poradili už v prv-
ním kole s Žatcem.

Je něco, co by se v sezoně dalo udělat lépe?
Kdyby náš kádr podával nadstandardní výkony, ta
k bychom měli na lepší umístění. Máme nakombinovaný
tým mladými a staršími hráči. Někteří hráči se zatím na
potřebnou úroveň nevypracovali, ale doufáme, že časem se
tam dostanou.

Mohl byste někoho z týmu vyzdvihnout?
Za přístup musím pochválit všechny hráče. A za to, že to
dokázali zachránit. Vypíchl bych Dana Putíka, který si jako
jediný zasloužil nominaci do širší nominace reprezentace
České republiky.

Základní část i play off vyhrály brněnské Modřice. Dá se jim 
v současnosti konkurovat?
Mohlo se to stát, kdyby se Karlovy Vary ve finále nepo....
Vedly 4:1 a nakonec prohrály 4:5. Sesypaly se na dvou
balonech, vedly i v průběhu posledního setu, ale pak při-
šel psychický blok. Vary měly Modřice na lopatě... Modři-
ce jsou hratelné. Ne že by se daly stabilně porážet, ale dají
se porazit.

Čakovické béčko bojovalo o postup do 1. ligy, ale nakonec 
ve finále prohrálo...
Béčko hrálo super, má za sebou fantastickou sezonu. Je
škoda, že nakonec se nepovedla ta poslední třešnička na
dortu v podobě postupu, ale v rozhodujících momentech
nám chyběli fluktuanti, kteří mohou odehrát polovinu zápa-
su. Před finále jsme je ale měli vyčerpané a nemohli kvůli
tomu nastoupit. Kdyby se v letní přípravě nezranil Jiří
Kalous, náš největší talent, tak jsme mohli postoupit. Jemu
bude teprve šestnáct let, ale ukázalo se, že to byl klíčový
hráč. Škoda jen, že byl na play off zraněný.

Jak te� probíhá zimní příprava?
Připravujeme se, změnili jsme také několik věcí. Skončil tre-
nér Jiří Suchý starší, který odešel do důchodu. Zimní přípra-
vu jsem tak provizorně převzal já, společně se Zdeňkem
Kalousem starším. Připravujeme se také jiným způsobem 
a všechno směřujeme k dubnu, kdy začne nová sezona.
Fyzickou část přípravy máme za sebou, te do toho zapoju-
jeme také herní prvky. Trénujeme od začátku prosince a pro-
kládáme to různými turnaji.

Na jakém jste byli naposledy?
Nedávno v Přerově. Protože jsme uprostřed přípravy, tak
jsme nečekali žádné dramatické výsledky. Skončili jsme ale
čtvrtí, což je obrovský úspěch. Ve čtvrtfinále jsme přešli přes
Vankeho, jednoho z nejlepších českých reprezentantů a do
finále nám chyběly dva míče. V zápase o třetí místo jsme
pak podlehli 9:10 reprezentační trojici Mrákava, Kob, Vít.

Chystáte nějaké změny v kádru? Doplníte jej mladými hráči 
z úspěšného B týmu?
Určitě, kádr se změnil. Odešel Pachman a sháníme za něj
náhradu. Máme dva hráče z druhé ligy. Zapojíme je do áčka
a doplníme to i o naše mladé hráče. Stavíme to právě na
mladých, doplněné o několik zkušenějších hráčů.

A s čím půjdete do nové sezony?
Budeme oslabení o Pachmana, se kterým jsme počítali dlou-
hodoběji a musíme čekat, než mladí hráči dorostou na
požadovanou úroveň. Máme dva až tři roky na to, abychom
to stabilizovali. Doufám, že kluci budou podávat dobré výko-
ny a výsledky přijdou. Je jasné, že se budeme pohybovat na
spodku tabulky, naším cílem je tedy záchrana. Udržet se je
základ, ale snadné to nebude.

Michal Káva

Nebude to letos snadné, ví nohejbalový šéf Jan Kantner
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Žáci II. A a II. B ZŠ Dr. E. Beneše se
letos poprvé zúčastnili Dětského fot-
balového poháru pořádaného Praž-
ským fotbalovým svazem ve spoluprá-
ci s Asociací školních sportovních
klubů. Již třetí ročník největšího halo-
vého fotbalového turnaje pro žáky 
a žákyně I. a II. tříd je organizován za
podpory Magistrátu hl. města Prahy
ve sportovních halách po celé Praze.
Hlavními cíly organizátorů je přilákat

ke sportu chlapce i dívky mladšího
školního věku a objevit nové talenty
pro příští fotbalové kluby. Tento roč-
ník se odehrává pod patronací spar-
�anského záložníka a reprezentanta
Ladislava Krejčího. Turnaje probíhají
od ledna do března 2013. Z každé
skupiny postupují tři nejlepší družstva
do semifinále a pak do finále. Také
žáci naší školy (Albert Labík, Michal
Štoček, Jakub Jirman, Patrik Peca,
Adam Brodský, David Obst a Radek
Straka) si jeli 17. ledna změřit své
síly s týmy dalších sedmi základních
škol. Hned napoprvé se jim podařilo
vyhrát a probojovat se do semifinále.

Nezbývá, než malým fotbalistům bla-
hopřát a držet palce v dalším souboji.  

Mgr. Martina Pavlíková, učitelka ZŠ

Dětský fotbalový pohár

NÁRODNÍ HÁZENÁ – ZŠ Dr. Edvarda Beneše
2. 3. 2013 8.30 - 16.00 hod. Turnaj, ženy
16. 3. 2013 8.30 - 16.00 hod. Turnaj "O pohár starosty MČ 

Praha - Čakovice", mládež
30. 3. 2013 8.30 - 16.00 hod. Finále Českého poháru, muži
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{UPOZORNĚNÍ}

KDY:
15. dubna (pondělí)
od 13,00 - 18,00 hod. 
16. dubna (úterý)
od 13,00 - 16,00 hod.

KDE: Klub seniorů, Cukrovarská 52,
Praha 9 - Čakovice

Našim prostřednictvím můžete darovat:
■ letní i zimní oblečení (dámské,

pánské, dětské)
■ lůžkoviny, prostěradla, ručníky,

utěrky, záclony, závěsy
■ látky (minimálně 1m2 ), prosíme,

nedávejte odřezky a zbytky látek
■ péřové přikrývky (i samotné peří),

polštáře, deky a spací pytle
■ školní a sportovní potřeby
■ hračky - nezničené, rozbité vám

budou vráceny
■ obuv - veškerou nepoškozenou,

páry svázané nebo spojené gumič-
kou, aby se boty neztratily 

■ kabelky, batohy a školní tašky
■ domácí potřeby - nádobí bílé i

černé, skleničky - vše nepoškozené

■ kožené i koženkové oblečení,
bundy, pravé i umělé kožichy

■ prací a čistící prostředky, hygienic-
ké a toaletní potřeby

Věci, které vzít nemůžeme:
■ ledničky, televize, počítače a jinou 

elektroniku, matrace, koberce - z 
ekologických důvodů

■ nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí

■ znečištěný a vlhký textil - musíme

jej nechat na vlastní náklady zlikvi-
dovat

Upozornění:
Oděvy nenoste volně, jinak nebudou při-
jaty. 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 situa-
ci. 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 za vaši pomoc!

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
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U nás v Čakovicích - zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121, 196 00
Praha - Čakovice, IČ: 00231291 - tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email: unas@cakovice.cz,
mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou odpovědnost
autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění. Nevyžádané
rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakční rada: Kateřina Arnotová,
Jiří Horáček, Jaroslav Jelínek, Eva Pokorná, Josef Záluský. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 417.
Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: Trivia Group, spol. s r. o., tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do
všech poštovních schránek v MČ Praha - Čakovice zajiš�uje Úřad MČ - toto číslo vyšlo v březnu 2013.

BŘEZEN:
7. 3. 14.00 h. Bc. B. Zahradníková, Bc. P. Trachta MČ Praha 18 "Sociální péče pro seniory" 

(Beseda se zástupci sociální péče z MČ Praha 18, kteří rádi zodpovědí vaše dotazy)    

13. 3. 14.00 h. Eva Sokolová - "Mýdlo a voda zdraví nám dodá"

20. 3. 14.00 h. PhDr. Jiří Sommer, CSc - "Ježíšova smrt v Jeruzalémě"

27. 3. 14.00 h. IC Creative Praha - Z. Zelenková - "Velikonoční vrtaná vajíčka"

DUBEN:
10. 4. 14.00 h. PhDr. Jiří Sommer, CSc - "Národní parky západu USA"

24. 4. 14.00 h. IC Creative Praha - Z. Zelenková - "Náušnice z organzy a brože"

Přednášková a tematická odpoledne v klubu seniorů

Podnájem přízemí RD v Čakovicích. 2+1
(65 m2). Klidná lokalita, zahrada, parko-
vání před domem. Celková cena 10 500,-
Kč za měsíc. Tel.: 737 470 312.

!!! Vyklidíme váš byt, pozůstalosti, sklep.
Odvoz starého nábytku aj., odpad
k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

HODINOVÝ MANŽEL - stavební inženýr,
práce v domácnostech - spolehlivě, pečli-
vě, kvalitně. www.manzelhodinovy.cz,
tel.: 774 908 240.

PEDIKÚRA Miškovice. 145,- Kč, 
s docházkou 195,- Kč. Tel. 606 500
867, 283 932 971.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy, tel.: 775 132 921.

MATEMATIKA doučování + příprava na
přijímací zkoušky. Tel.: 607 716 423.

Nabízíme pronájem nebytových prostor,
vhodných pro nerušící činnost. Info na
www.dbj5.cz v sekci "pronájem" nebo
bd.radbuzska@seznam.cz

Žaluzie, rolety, plisé, sítě proti hmyzu,
markýzy, garnýže, šití záclon, shrnovací
dveře, čalounění dveří, silikon. těsnění -
úspora 30 % tepla. Petříček, tel: 606
350 270, 286 884 339.

VYCHÁZKY:
Vycházka s Evou Sokolovou za příběhem Pražského hradu
Procházka areálem naší nejvýznamnější národní kulturní památky s náhledem do
katedrály sv. Víta a se zastavením na obnovené Václavské vinici. Sraz účastníků
vycházky 3. 4. 2013 v 12.00 hod. na konečné autobusů u Tesco Expres. Odjezd
busem č. 140 na Palmovku.

Vycházka s Evou Sokolovou starou Libní
Tentokráte půjdeme z Palmovky kolem Hrabalovy zdi k Libeňskému zámku, Tho-
mayerovými sady k soutoku Vltavy s Rokytkou a k Lövitovu mlýnu. Sraz všech
účastníků vycházky dne 18. 4. 2013 v 12.00 hod. na konečné autobusů u Tesco
Expres.




