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Zvítězí klasika či futuristický návrh?
Krištof: Od záměru k jeho realizaci je dlouhá cesta
Čakovice potřebují kulturní centrum
jako sůl. Alespoň tak to vidí současná samospráva. A tak vznikly čtyři návrhy čtyř
různých autorů, ke kterým se mohla vyjádřit
i veřejnost. Uskutečnila se výstava, návrhy
byly k mání i na internetu. Veřejná diskuze
probíhala téměř celý půlrok. Konečné slovo
výběru však mají radní. A upřímně řečeno,
nebudou to mít asi jednoduché. Každopádně tímto svým rozhodnutím nastartují celou
mašinérii příprav, jednání, žádostí a schvalování. Od vypracování projektu, přes sehnání
peněz a grantů, vyřízení stavebního povolení

až po samotnou realizaci stavby uplyne
ještě spousta vody ve Vltavě. Tento projekt
rozhodně zdědí i samospráva zvolená pro
příští volební období. Nyní jsme ale teprve
na samém počátku, kdy se z předložených
návrhů vybere ten jeden jediný. Ten, který
bude rozpracován v projektu.
Na to, jak se celý nápad vlastně zrodil,
kde chce na něj radnice vzít peníze, a na další podrobnosti jsme se zeptali místostarosty
Miroslava Krištofa. Jeho odpovědi z doby
ještě před verdiktem rady městské části naleznete na straně 3.
(šv)

Přejít silnici v Polabské ulici bude už nyní pro chodce mnohem jednodušší.

Foto Šárka Vlčková

Termíny prázdnin ve školním roce 2008/2009
2008/2009
Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září.
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování
ve 2. pololetí bude ukončeno v úterý 30. 6. 2009.
Pro tento školní rok stanovilo MŠMT termíny prázdnin takto:
- Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008 (přičemž
úterý 28. října bude státní svátek).
- Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2.
ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.
- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.
- Jarní prázdniny jsou pro Prahu 9 stanoveny na týden od 2. března do 8. března 2009.
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009
- Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.
Zdroj: www.msmt.cz

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.

Na ulici Polabské v Čakovicích vznikly
jakési ostrůvky – jako překážky na silnici. K čemu tam jsou?
Instalace čtyř středních dělicích ostrůvků na Polabské je výsledkem dlouhodobého úsilí rady městské části o zlepšování bezpečnosti
na čakovických
ulicích. Ochrana
nejzranitelnějších
účastníků dopravy – chodců – je
v tomto případě
velmi účinná. Ulice Polabská je
v úseku od náměstí J. Berana
až po křižovatku s ulicí Na barikádách
pěkná, široká, rovná a tudíž lákající
k rychlé jízdě. Kdo se v této oblasti pohybuje častěji, byl určitě svědkem toho,
že se tímto úsekem řítilo auto stokilometrovou rychlostí. Kombinace silného
auta, pěkné silnice a absence rozumu
za volantem je bohužel „přihláškou k maléru“. Bezpečně přejít Polabskou proto
bylo občas nad síly chodců. Samozřejmě,
že každé takovéto opatření vyvolává
reakce pozitivní i negativní. Absolvovala
jsem telefonický rozhovor – spíše proud
nadávek a výčitek – s jedním z rozhořčených, nespokojených řidičů, kterým tyto
ostrůvky komplikují jízdu Čakovicemi.
Přijala jsem i poděkování za tato opatření.
Obě reakce mě utvrzují v přesvědčení,
že opatření je správné.
Další velkou změnou bude zřízení
tzv. integrovaných zpomalovacích prahů
na Cukrovarskou a Polabskou v Miškovicích. V rámci rekonstrukcí obou těchto
ulic – v současné době se projednává
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 51. a 52. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o věcném břemenu se společností PREdistribuce,
a. s., na pozemcích parcel. č. 1561 a 1562 v k. ú. Čakovice
pro kabelové vedení distribuční sítě 1kV;
- smlouvy o vybudování komunikace na pozemku parc. č. 523/1
k. ú. Třeboradice se společností Lamar invest, s. r. o.;
- smlouvu o dílo (rozšíření uzavřené smlouvy) na redaktorskou
činnost s paní Š. Vlčkovou.
souhlasila
- se stavbou chodníku při ulici Schoellerova na pozemku parcel.
č. 1455, k. ú. Čakovice;
- s provedením a uložením elektro a vodovodní přípojky na pozemku parcel. č. 1487 k. ú. Čakovice pro stavbu nízkoenergetického domu na poz. parc. č. 634/2 k. ú. Čakovice;
- s umístěním bytových domů a přípojek inž. sítí obytného souboru Rezidence Čakovice na pozemcích parcel. č. 1163, 1164
a 1165/1 v k.ú. Čakovice investora Golden Spires, s. r. o.
schválila
- aktualizovaný ceník inzerce periodika U nás v Čakovicích.
10. zasedání ZMČ Praha – Čakovice se konalo dne 24. 9.
a projednalo například následující body:
- Slib nového zastupitele MČ – paní Veroniky Jiravové;
- Zprávu o činnosti RMČ;
- Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Čakovice III;
- Zvýšení rozpočtu 2008 – dotace;
- Úprava rozpočtu 2008 – vrácení podílu na dani z příjmu právnických osob, finanční vypořádán;í
- Obnovení historické cesty – bezúplatný převod pozemků
parcel. č. 1298/1 k. ú. Čakovice a parcel. č. 330/1 k. ú. Miškovice;
- Koupě nemovitostí od společnosti LB IMMO, a. s.;
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, PK
271/1 k. ú. Třeboradice, Lamar Invest.
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

stavební povolení na tuto akci – budou mimo podobných ostrůvků instalovány i dva integrované zpomalovací prahy na Cukrovarskou a jeden na Polabské. Na Cukrovarské jeden u křižovatky s ulicí Ke stadionu a druhý u nám. J. Berana. Na Polabské
v Miškovicích u křižovatky s Tuháňskou.
Se vzrůstající hustotou dopravy a zároveň snahou o ochranu
chodců se řidiči budou muset stále častěji přizpůsobit umělým
překážkám na hlavních silnicích i místních komunikacích. Vždyť
každý z nás řidičů je zároveň chodcem...
Alena Samková, starostka

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

Nájemné od ledna opět vzroste
Od příštího roku se v rámci deregulace nájemné v městských
bytech opět zvýší. Jeho nárůst určuje ministerstvo pro místní
rozvoj, které ceny stanovuje i pro jednotlivé pražské lokality.
V průměru tedy v Praze vzroste nájemné o přibližně 46 procent
oproti roku 2008, v Čakovicích v průměru jen o 22 procent.
Všichni nájemci v obecních bytech to už ví, radnice coby správce
bytového fondu je písemně informovala.
Cílem jednostranného navýšení nájemného je srovnání
jeho výše s privátním sektorem, a to v horizontu do roku 2010.
Nárůst je však pozvolný a stanovování cen se řídí zákonem
č. 107/2006 Sb. Jde v pořadí již o třetí navýšení. „Zvýšení podle uvedeného zákona bude probíhat do roku 2010.
Po 31. 12. 2010 pozbyde zákon platnosti a my předpokládáme,
že poté se bude nájemné měnit už jen po vzájemné dohodě
mezi pronajímateli a nájemci,“ uvedla vedoucí bytového odboru
Jana Přibylová.
V části bytového fondu bylo použito maximálního zvýšení.
Nájemníci, kteří dosud platili měsíčně 53,50 Kč za metr čtvereční,
zaplatí po zvýšení o 22,6 % více, tedy 65,60 Kč za metr čtvereční.
Jde ovšem o modelový příklad. Při stanovování nové výše nájemného zohlednila městská část celou řadu dalších skutečností.
Tedy to, zda je byt zateplen, zda má vyměněna okna, zda má
nebo nemá ústřední topení, ale také to, zda nejde o byt v oblasti
se zvýšeným hlukem z dopravy (ul. Cukrovarská a Polabská)
nebo zda k bytu náleží zahrada.
Městská část nyní spravuje 375 bytů, z toho přibližně třetinu
tvoří malometrážní byty o velikosti okolo 30 m2. Ne všech se však
jednostranné zvýšení nájemného dotkne. „Zvyšování se netýká
bytů, na které byla po 30. červnu 1993 poskytnuta účelová státní
dotace z fondu rozvoje bydlení, a to po dobu platnosti podmínek
poskytnuté dotace,“ doplnila Jana Přibylová.
„Může se stát, že po zvýšení nájemného budou mít někteří
nájemníci problémy s placením. Ti si mohou zažádat u sociálního odboru ÚMĆ Praha 18 například o příspěvek na bydlení,
což je dávka státní sociální podpory, tudíž nespadá do našich
kompetencí,“ řekla k této problematice starostka Čakovic Alena
Samková.
(šv)
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Zvítězí u radních klasika či futuristický návrh?
Místostarosta Miroslav Krištof: Od záměru k jeho realizaci je dlouhá cesta
Pane místostarosto, vedle čakovického
zámku by jednou mělo stát nové kulturní centrum. Alespoň takové jsou nyní v tuto chvíli
plány zdejší radnice. Můžete nám říci, jak
městská rada k tomuto záměru dospěla?
Nápad na vytvoření kulturního centra
v místech dnešní autoškoly vyšel, ostatně
jako většina podobných nápadů, z hlavy
paní starostky. Je pravdou, že stav této
lokality byl trnem v oku pro většinu členů
rady. Poté, co byl nákladně rekonstruován
zámek a namísto torza bývalé zahrádkářské kolonie vznikl nový park, bylo jasné,
že je s budovou, kterou užívá autoškola,
a s jejím asfaltovým cvičištěm, nutné rychle
něco udělat. Jinak by především estetická
hodnota úprav parku vešla vniveč.

Návrh číslo 1

Prostor u jezírka a růžového sadu je
hojně využíván ke svatebním obřadům.
Nejeden novomanžel mi jistě dá za pravdu,
že poté, co si společně se svými rodinami
prohlíželi fotografie ze svatby, zjistili, že sice byli oddáni v krásném prostředí, avšak
že panorama zámku v pozadí je narušeno
ošklivou zdí budovy autoškoly.
V budově, kde dnes sídlí autoškola,
býval údajně malířský ateliér baronky Schoellerové. Na horní části fasády, která jako
jediná zůstala ušetřena před zásahy socialistického realismu, je dodnes vidět erb rodu
Schoellerů. Právě tento původní účel budovy
byl, spolu s faktem, že v Čakovicích není,
s výjimkou prostor ZUŠ Marie Podvalové,
místo, kde by se v důstojném prostředí daly
provozovat kulturní akce, u zrodu myšlenky
na vybudování kulturního centra. Od tohoto
nápadu pak to byl už je krůček k rozhodnutí
zadat několik studií k využití uvedeného
prostoru poté, co dojde k ukončení činnosti
autoškoly.
Máte už představu o finanční stránce
projektu a jakou? Pokryjí náklady jen veřejné
peníze nebo se budete snažit, aby se na financování podílel také soukromý sektor?
Záměr tedy byl na světě, avšak od záměru k jeho realizaci je dlouhá cesta. Zadat vypracování několika studií a možných variant
problémem jistě není. Ale problém nastane

v okamžiku, kdy si položíte otázku, kde na to
vzít. Střízlivé laické odhady se pohybují někde kolem třiceti milionů korun. Jiné hovoří

Návrh číslo 2

o částce 50 milionů. Samozřejmě, částka je
odvislá od toho, jaký projekt bude vybrán,
a kdo ho pak bude realizovat. Nicméně ať
už konečná částka bude jakákoli, je již dnes
jasné, že je nad rámec možností rozpočtu
městské části. Pokud skutečně chceme
vybudovat v Čakovicích kulturní centrum,
musíme ty peníze někde sehnat. Varianta
počítající s výraznou dotací z rozpočtu
hlavního města Prahy téměř odpadá už
s ohledem na skutečnost, že „magistrát“
dotoval v posledních dvou letech mnoha
desítkami milionů dostavbu základní školy,
stavbu sportovní haly a nákup prostor pro
Mateřskou školu Čakovice III v Schoellerově
ulici.
V takovýchto případech ale nemá člověk předem házet flintu do žita. Uvidíme,
co se podaří. V každém případě bychom
chtěli pro budoucí realizaci záměru využít
i příspěvky od investorů, kteří v naší městské
části realizují své developerské projekty.
Ostatně pro budoucí žití nových spoluobčanů je kultura potřebná minimálně stejně
tak, jako dopravní infrastruktura, obchodní
síť či školky a školy.

Návrh číslo 3

Na internetových stránkách www.cakovice.cz jsou k veřejné diskuzi předloženy čtyři
studie. Existuje nějaký klíč, podle kterého
jste vybírali a oslovovali architekty – autory
těchto návrhů?
Vypracování studií možného využití
prostoru bylo zadáno několika architektonickým kancelářím v podstatě bez nějakého
předchozího klíče. Prostě jsme oslovili pár
architektů, výsledky jejichž práce jsme již
znali z různých prezentací. Zadání bylo velmi

jednoduché. Vytvořit návrh multifunkčního
centra zahrnujícího víceúčelový sál, prostory pro knihovnu a restaurační zařízení
typu literární kavárny. Součástí zadání byl
i požadavek na možné zachování centrální
části bývalé autoškoly (resp. bývalého
malířského ateliéru paní baronky) s erbem
a tudorovskou střechou.
Předložené varianty jsou opravdu rozličné. Ve všech případech jde o moderní stavby,
ovšem jeden návrh je dosti futuristický, který
by se dal svým stylem přirovnat Kaplického
nerealizovanému návrhu národní knihovny
nebo tzv. ptačímu hnízdu, které mohli vidět
všichni ti, kteří sledovali letošní olympiádu
v Číně. Který z předložených návrhů se líbí
nejvíce Vám osobně a proč?
Vzhledem k tomu, že požadavek na využití centrální části domu vyšel ode mne,
jeví se mi jako nejlepší návrh č. 1, který jako
jediný mé přání respektuje a který navíc
nádherně otevírá prostor před vstupem
do společenského sálu zámku do schodiště
vedoucího k novému kulturnímu centru. Velmi zdařilý je podle mého názoru i návrh č. 2.

Návrh číslo 4

Možná by stálo za úvahu vybídnout autory
studií č. 1 a 3 ke zpracování společného
návrhu. Tímto směrem by se podle mého
názoru mohly odvíjet další práce na projektu
k územnímu rozhodnutí.
Kdy bude veřejná diskuze k těmto
návrhům ukončena a kdy by se mělo začít
s realizací vybraného projektu?
Občané měli možnost se k jednotlivým návrhům vyjádřit jak prostřednictvím
internetu (jednotlivé návrhy jsou umístěny
na webových stránkách městské části), tak
i prostřednictvím výstavy návrhů a ankety,
která se konala na jaře. Tak jako radní nejsou
jednotní v tom, který návrh by se měl dopracovat do projektu pro územní rozhodnutí,
tak i čakovická veřejnost nebyla schopna
se jednoznačně rozhodnout. Z veřejné
diskuse vyplynulo, že nejvíce se našim občanům líbí návrh č. 1 a návrh č.3. Dnes je
veřejná diskuse již prakticky ukončena a teď
bude záležet na radě, jak se rozhodne.
Očekávám, že příslušné rozhodnutí bude
schváleno koncem října či v listopadu.
Děkujeme za rozhovor
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Stávající dva strážníci
čekají na nové posily

ČAKOVICKÉ ZRCADLO

Miškovice vs. Třeboradice,
prozatimní skóre 1:1
Miškovičtí a Třeboradičtí asi soupeřili,
kdo a čím zaplní kontejnery na velkoobjemový odpad. Někteří možná ani nevěděli, co
všechno do kontejneru patří. Stavební suť
či monitor to však rozhodně není. Nemluvě
o tom, že se našli i opozdilci, kteří přišli
až poté, co byly kontejnery plné, tudíž svůj
odpad raději zanechali vedle nich.
Jenže přistavení kontejneru něco stojí.
V rozpočtu je 1 milion korun, ale podle Jiřího Slavíka z odboru TS tato částka letos
stačit rozhodně nebude. Za tunu odpadu
totiž radnice zaplatí 1709 Kč a jen během
posledního přistavení kontejnerů bylo
z Miškovic odvezeno 2,6 tun odpadu, z Třeboradic pak 2,62 tun.
(šv)

Haléře ještě potěšily
Reakcí na vytěsnění padesátníků z oběživa ČR byl náhlý nápad posbírat ty zapomenuté v kapsách a kasičkách a darovat
je někomu, kdo si je neposbírá nikde.
V naší škole jsme se rozhodli obdarovat
odchytovou stanici LARY, kterou vede pan
Jiří Dvořák s příkladnou péčí a nekonečnou
starostlivostí a láskou ke všem zvířecím
mazlíčkům. Jeho stanice je v příjemném
prostředí na konci Hovorčovic a pejsci tu
mají dostatek času na posbírání nových sil
a chuti pro další život s novým páníčkem,
který se o ně snad postará lépe než ten
předchozí. Děti vybraly na naší škole skoro
4000 Kč nejen v padesátnících, přidaly i psí
konzervy a hračky a vše slavnostně předaly
panu Dvořákovi v 22. září. Radost měli
všichni, děti z pejsků a opečených buřtů,
pejsci z dětí a piškotů a pan Dvořák z peněz
pro další dozařizování stanice po loňské větrné spoušti. Dnes již finančně nevýznamné
padesátníky tak ještě stačily udělat „velký
byznys“ a tenhle určitě moc potěšil.
Spolužáci z 8. B ZŠ Dr. E. Beneše

U NÁS V ČAKOVICÍCH

Intervence starostky Aleny Samkové
na pražském magistrátu ohledně nedostatku městských strážníků v Čakovicích
se sice u prvního náměstka primátora pro
bezpečnost Mgr. Rudolfa Blažka setkala
s pochopením, nicméně ani magistrát
požadavkům městské části nemůže zcela
vyhovět. Na vině je totiž všeobecný nedostatek strážníků po celé Praze. Čakovice
spadají do obvodu, kde by mělo v ideálním
případě být 86 strážníků. Ve skutečnosti
jich ale na veřejný pořádek dohlíží jen
sedmasedmdesát.
„Pan náměstek nám však přislíbil, že už
během letošního podzimu by současné
dva strážníky měli doplnit ještě dva jejich
kolegové. V Čakovicích by tak do konce
roku měli sloužit celkem čtyři,“ říká Alena
Samková. Aby městská část měla naději
na zvýšení počtu strážníků, musí však pro
to také sama něco udělat. „Musíme pro
ně vytvořit odpovídající zázemí, kde by
si mohli odpočinout, setrvat v době povinných přestávek a kde by se také mohli
třeba osprchovat,“ pokračuje starostka
s tím, že radnice už v tomto směru začala
podnikat první kroky.
Vedení městské části vytipovalo jeden
městský byt v Cukrovarské ulici, kde bude
zázemí pro strážníky vytvořeno. Stávajícímu
nájemníkovi byl nabídnut jiný, odpovídající
byt.
(šv)

INZERCE
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Začíná druhá fáze prodeje čakovického projektu Rezidence Viva,
stavba už má jasné kontury
Na pelomu záí a íjna 2008 zaala prostednictvím
realitní kanceláe Professionals druhá fáze prodeje
akovického projektu Rezidence Viva, jeho výstavba
byla zahájena v ervnu 2008. Bytový projekt Rezidence
Viva je realizován mezinárodní developerskou skupinou
Ablon Group. Hrubá stavba, na které i v tchto dnech
pracuje tým generálního dodavatele stavby spolenosti
VCES, by mla být dokonena do konce tohoto roku.

Stavba se skládá ze tí dvojdom. První
dvojdm má nyní ji dokonené zdné
ásti sklepních kójí, píky 1NP, probíhá zdní nosných stn 2NP a u prvního
z obou dom se bude betonovat strop
nad 2NP.

to ve vlastním objektu. Nkteré z byt
mají terasu a nejvtí poet byt pak
balkony, které jsou hlavním vizuálním
motivem fasád - jednoduchá hmota
v kontrastu s velkými okenními otvory

Oderská ulice

Prodej II. fáze

zahájen!

 162 bytových jednotek
 dispozice 1+kk  4+kk / 39  100 m2
 balkony, terasy, sklepní kóje
 podzemní garáe
 6 bytových dom / výtahy

Druhý dvojdm má takté
dokonené zdné ásti
sklepních kójí 1PP, píky
1NP jsou hotové zhruba
z poloviny a práv probíhá zdní nosných stn
2NP. Tetí dvojdm má
také ji dokonené zdné
ásti sklepních kójí 1PP
a probíhá zde zdní nosných stn 2NP.
V akovicích vzniká areál,
který bude poskytovat svým obyvatelm
vysoký komfort bydlení, daný kombinací
lokality, jednoduché, úelné architektury
a vzduných a výrazn prosvtlených
byt, ke kterým patí parkovací mís-

Rezidence Viva
Praha 9  akovice

 atraktivní architektonické eení
 dtská hit
 klidné místo v zeleni
 metro B Palmovka 15  20 min.
 stanice metra Let any jen 5 minut
 Hypermarket Globus
 Tesco Let any
developer

a prbným zábradlím dlouhých balkónových sestav. Noví obyvatelé se
tedy mají na co tit.

prodejce

www.rezidenceviva.cz
tel.: 224 934 680
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Zastupitelstvo městské části zvolilo to nejmenší zlo
S cílem vybudovat v budoucnu v oblasti
cukrovarských rybníků mimo jiné rekreační
a sportovní zónu rozhodlo zastupitelstvo
o koupi některých pozemků u cukrovaru včetně železniční vlečky do majetku
městské části. Dalšími důvody k tomuto
kroku je dopravní propojení ulic Za Tratí
a Tryskovická a získání majetkového podílu
na železniční vlečce nejen kvůli podpoře
ekologické dopravy, ale také pro její zachování do budoucna. Vedení radnice totiž věří
tomu, že přijde čas, kdy firmy sídlící v areálu cukrovaru dají při zásobování přednost
železniční dopravě před kamionovou.
Za pozemky a železniční vlečku by
měl kupující zaplatit společnosti LB IMMO
celkem 16 milionů 200 tisíc korun. První
splátku ve výši 50 tisíc korun by měla
radnice prodávajícímu zaplatit nejpozději
do poloviny prosince letošního roku. Poslední splátka dohodnutého splátkového
kalendáře by měla být uhrazena v průběhu
prvního pololetí roku 2012.

V současnosti není úplně obvyklé, aby
městská část pozemky nakupovala. Spíše
naopak. „Zastupitelé svým rozhodnutím ale
zvolili z nabízených řešení to nejmenší zlo.
I když jsme si vědomi, že tato cesta rozhodně není ideální,“ komentovala hlasování
zastupitelstva starostka Alena Samková. Ne
všichni zastupitelé se s návrhem rady městské části a většiny zastupitelstva ztotožňují.
V rámci diskuze na posledním zasedání zastupitelstva například vyjádřil svůj nesouhlas
zastupitel ing. Jaroslav Jelínek. Pochopení
se tento krok městské části nesetkal ani
u části veřejnosti, jak to popsala v diskuzi
jedna z místních obyvatelek paní Daniela
Zástěrová. Podle ní by bylo nejlepší řešit
dopravní napojení přemostěním železnice
od nového sídliště k obchvatové komunikaci
kolem teplárny, aby se ulevilo dopravě v této
části. Místostarosta ing. Jiří Vintiška však
obhájil návrh radních na uvedený odkup
pozemků s tím, že přemostění by bylo určitě
lepším řešením, ale Čakovičtí by se jej mohli

Nezbedný čert navštíví MC Cirkus
středa 19. 11.

9.30 hod.

čtvrtek 27. 11.
úterý 9. 12.

20.00 hod.
15.00 hod.

pohádka O nezbedném čertovi v podání
studentky DAMU Mirky Bělohlávkové
tradiční zdobení adventních věnců
Vánoční příběh divadla Krab

Nově otevřený obchůdek
"Zdravá výživa - sypané čaje"
v ulici Dr. Marodyho 912, Praha - Čakovice
Po - Pá 10.00 - 17.00

tel: 602 368 010

Produkty : Kozí a ovčí jogurty, sýry, mléko, tvaroh z BIO
farmy. Těstoviny, luštěniny BIO, sója, kukuřičné křupky, lupínky,
speciality Tofu, Tempech, Šmakoun přírodní, uzený, oleje a mnoho
dalších BIO produktů včetně přírodní kosmetiky JUST. Potravinové
doplňky, koktejly pro snižování tělesné hmotnosti a regeneraci
organismu, proteiny, vitaminy, bylinné koncentráty Aloe, Alveo, čaje
Himalájské a další.

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.

dočkat třeba až v horizontu i 30 let. Navíc
u pozemků, kudy by most přes dráhu procházel, nejsou ještě úplně vyjasněné vlastnické vztahy. „Je tedy nutné hledat nejlepší
řešení pro současnou situaci,“ poznamenal
místostarosta. Většina zastupitelů mu pak
dala při hlasování za pravdu.
Postup městská část konzultovala
podle slov starostky i s pražským magistrátem. A v žádném případě to není ani
řešení, které by bylo navrženo přes noc
takzvaně u zeleného stolu. „Jde o problém, jehož řešení se snažíme najít už
zhruba pět let,“ dodala Alena Samková,
„Možnost přemostění železniční tratě
jsme prověřovali jako první, a to ještě
před zahájením výstavby komplexu U Zámeckého parku. Bohužel finanční nároky
vyplývající z nutného technického řešení
nájezdů na ulici Za Tratí a nevyjasněné
majetkoprávní poměry území tuto možnost posouvají do říše snů a zbožných
přání.“
(šv)

U nohou mistra
spočinou věnce
V předvečer státního svátku položí
27. října zástupci čakovické samosprávy
věnce u památníku mistra Jana Husa.
Vzpomínkový akt se bude konat k uctění
90. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Tentýž den položí věnce
k tomuto pomníku i zástupci čakovického
Sokolu.
Důstojnost a význam tohoto okamžiku podtrhne možná i fakt, že letos byly
z čakovické pokladny uvolněny peníze
na opravu podstavce tohoto památníku.
Jde konkrétně o 30 500 Kč. Za tuto částku
byly obnoveny nápisy na památníku. (šv)
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23. září – Den, kdy v Čakovicích podruhé svítily Světlušky
Světluška je dlouhodobý, stěžejní
projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, založený na solidaritě a dobré vůli
lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým
trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením. Přispívá
na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo
mají hmatový displej, na vodící psy, osobní
asistenty pro nevidomé děti, aby mohly
chodit do běžných škol. Je oporou pro ty,
které nelehký životní osud postavil před
každodenní výzvu: znovu a znovu se učit
životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.
Letos se konal již šestý ročník této sbírky. Pomoci nevidomým se rozhodlo 18 studentů Gymnázia Čakovice ze třídy 4.SA.
Ve úterý 23. září se 18 studentů a studentek gymnázia vydalo na cestu k Vašim
srdcím. S pokladničkami v rukou, oblečeni
do černých triček s emblémem Světlušky,
s malými tykadly na hlavě a bílými křídly
na zádech chodili po ulicích, otevírali dveře
kanceláří, škol, obchodů a firem, oslovovali
lidi na zastávkách MHD či na parkovištích
před obchodními centry. Nabízeli magnetky s obrázkem, který namalovala nevidomá
dívka, a náramek svítící ve tmě.
Potkávali se s pochopením i s odmítnutím. Od 8 hodin ráno do 14 hodin odpoledne Vás žádali o pomoc pro nevidomé.
Pak přicházeli zpět do školy s rozzářenými
tvářemi a s vědomím, že jejich pomoc má
smysl. Byla to pro ně škola života, ta nejlepší sociální zkušenost.
Celkem vybrali a na konto Světlušek
99999 99999/0100 zaslali nádhernou částku: 44 594 Kč
Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli
jakkoli vysokou částkou. Děkujeme Vám
všem, kteří jste nám dovolili vstoupit
do škol, úřadů či obchodů. Díky Vám ča-

kovičtí gymnazisté uvěřili, že ochoty a vůle
pomoci druhým je mezi lidmi stále dost.
Po celý rok je možné přispět na konto
Světlušky též dárcovskou SMS ve tvaru
DMS SVETLUSKA na číslo 87777. Cena
DMS je 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč.
Příští rok v září tu budeme zase. Bude
se konat další sbírka pro Světlušku, tentokrát s magickým pořadovým číslem 7.
PhDr. Daniela Hochmanová
ředitelka gymnázia
INZERCE

zveme vás do nově otevřené

OTEVŘENO:

půjčovny

po – so 11.00 – 21.00
ne 14.00 – 21.00
směr Třeboradice, Hovorčovice

TJ SOKOL Čakovice
ve spolupráci

s MČ Praha-Čakovice

směr Letňany,
centrum

směr Kbely

pořádá při příležitosti 90. výročí
vzniku Československé republiky
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
S HUDBOU
27.října v 18.00 hodin
Sraz na náměstí Jiřího Berana
v 17.45 hod.

Ulice Dr. Marodyho 912, Praha 9 – Čakovice
informace – rezervace DVD na tel. 266 310 858

U NÁS V ČAKOVICÍCH • říjen 2008

NEJLEVNĚJŠÍ

NOVÉ BYTY V PRAZE?
CANABA ČAKOVICE

světlé byty 2+kk 70m2 a 4+kk 90m2
• bezkonkurenční cena 33.990,- Kč/m2
• 10 minut na stanici metra Letňany
• k nastěhování na podzim 2009
• prostorné

www.canaba.cz
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A jaký byl den s Cirkusem?
V sobotu 13. září proběhla v zámeckém
parku benefiční akce Den s Cirkusem.
Jejím cílem bylo získat finanční prostředky
na vybavení prostor mateřského centra
a na obnovu přilehlé zahrady.
Den s Cirkusem začal dopoledne v zámeckém parku. Pro děti byla připravena

hra Cirkus v parku. Každý účastník dostal
na startu hrací kartu a klaunskou čepičku
a mohl vyrazit na trať. Cestou po parku ho
čekaly nejrůznější úkoly – lovení rybiček,
skákání v pytlích, hádanky či chození
na chůdách. Za každý splněný úkol dostaly
děti samolepku na hrací kartu a v cíli je
čekal malý dárek – klaunský nos. Zároveň
probíhal jarmark našich výrobků. Příchozí
měli možnost zakoupit si cirkusácké perníčky naší výroby, malovaná trička, obrázky, háčkované taštičky a pletené ponožky
nebo třeba zdobené plátěné tašky.
Odpoledne rovněž v parku mohli malí
i velcí shlédnout představení divadla Cirkus
Žebřík. Nejprve vtipnou hru Jak se peče
pohádka v podání dvou klaunek, které do pohádky zapojily nejen dětské diváky, ale i ku-

chyňské náčiní, které v jejich rukách ožívalo
a proměňovalo se. Před pohádkou a po jejím
skončení se nám představila dvojice Hombres
s chůdařským vystoupením, která předvedla
tanec na chůdách či žonglování s kužely. Vše
doprovázela hra na harmoniku.
Cirkusový den jsme zakončili na zahradě mateřského centra, kde se opékaly
buřty, povídalo se, hrálo na kytaru a zpívalo
ke spokojenosti malých i dospělých. Den
s Cirkusem proběhl úspěšně, vybrali jsme
8500 Kč, které po odečtení nákladů použijeme na obnovu zahrady u mateřského
centra. Všem, kteří nás podpořili a kteří
nám pomáhali s uspořádáním akce, děkujeme a těšíme se na shledanou v našem
mateřském centru.
Za MC Cirkus Kateřina Arnotová
e-mailový účet

vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu

ŘÁDKOVÁ INZERCE

550 Kč / měsíc !!!

Kácení a řez vzrostlých stromů, rizikové
kácení stromolezeckou technikou. Tel.:
606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

rychlost 8.192 / 8.192 kbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 64, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena uvedena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice a okolí.

E-MAIL

- exkluzivní adresa miskovice.net / treboradice.eu
- kapacita schránky 1GB
- velikost e-mailové zprávy 10MB
- antispam + antivir
- přístup odkudkoli z Internetu - WebMail, POP3, IMAP

webhosting

WEB

- exkluzivní adresa miskovice.net / treboradice.eu
- kapacita 1GB
- podpora html, php, css, sql

IP telefonie

VOIP

- nepotřebujete telefonní linku
- neplatíte žádný měsíční paušál
- volání zdarma mezi ostatními VOIP uživateli
- levné hovorné do ostatních destinací
- okamžitá on-line kontrola nákladů
- běžné telefonní číslo, vysoká kvalita hovoru

Krámek pro kreativní tvoĜení
U nás najdete vše pro ruþní tvoĜivé techniky, jako jsou ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce
s pedigem, ruþní výroba mýdel a svíþek, floristika, drátování atd.
Najdete nás na adrese : Dr.Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – ýakovice
Provozní doba: Po – Pá 10-17h / So 9 -12h Kontakt: www.creative.icpraha.cz ; Tel.:283931436
PoĜádáme kurzy k osvojení uvedených technik
PĜehled kurzĤ na þtvrté þtvrtletí roku 2008

Kreativní akce pro dČti

13.09.2008 Pedig – pletení košíkĤ, Savování a batikování triþek 27.09.2008 Sádrové odlitky
27.09.2008 Smaltování – výroba šperku
25.10.2008 Dlabání dýní
04.10.2008 Ketlovaný šperk, Decoupage na textil
06.12.2008 Vyškrabované ozdoby
25.10.2008 Podzimní dekorace
z hliníkové folie
08.11.2008 Malování na sklo, Pedig
22.11.2008 Drátované šperky , Mozaika
29.11.2008 Adventní vČnce
06.12.2008 Pedig - zvoneþky
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Ceník inzerce periodika
U nás v ýakovicích
RozmČry inzerátĤ jsou uvedeny v mm (šíĜka x výška)
Typ C1

4080 Kþ

Typ S1

22040 Kþ

Typ V1

1360 Kþ

1/1
185 x 272

1/2

1/3

185 x 136
59 x 272
Typ S2

1350 Kþ

Typ V2

1360 Kþ

Typ V3

680 Kþ

1/6
1/3

1/3

185 x 90

122 x 136

Typ S3

450 Kþ

Typ S4

225 Kþ

59 x 136
Typ I1
Cena za 1 mm
výšky
185 mm / 15 Kþ
122 mm / 10Kþ

122 x 45
1/9

59 mm / 5 Kþ
1/18

59 x 45

ěádková inzerce
150 znakĤ vþetnČ, zahrnující se i mezery ……………………………………….
za každých dalších 30 znakĤ………….…………………………………………..

50,- Kþ
10,- Kþ

Technické parametry
Formáty:
PDF, InDesign, Illustrator, Photoshop
Slevy:
3 mČsíce opakování - sleva 10%
6 mČsícĤ opakování - sleva 15%
12 mČsícĤ opakování - sleva 20%
Inzerent musí inzerát pro plošnou inzerci dodat v parametrech uvedených v ceníku. Pokud inzerát není
pĜipraven v koneþné podobČ pro tisk, nebude pĜijat. Inzerent si grafickou úpravu zajistí nebo mĤže využít
služeb grafického studia, které periodikum zpracovává.
Kontaktní informace: Martina Fialová, tel. 283 109 342, e-mail: fialova.mc@cakovice.cz
Uvedené ceny inzerce jsou bez DPH
Ceník je platný od 1. Ĝíjna 2008
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Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na měsíc listopad
3. 11.

13.00 hod.

12.11.

14.00 hod.

19. 11.

14.00 hod.

26. 11.

14.00 hod.

Oslavy Dne seniorů – program pro všechny seniory ve velkém sále čakovického zámku.
RNDr. Pavel Mrázek
téma: Bývali jsme uranovou velmocí – Seznámíte se s potížemi středověkých havířů se smolincem, s nadšením nad
objevem radioaktivních prvků a jejich využitím v barvářství
a také se s vámi podělíme o zážitky z drsného života v bývalých Jáchymovských dolech.
Eva Sokolová
téma: Poslední Přemyslovci – od Přemysla Otakara I. po Václava III. – jak vládli, žili a jaký byl jejich soukromý život.
R. Horvátová a Z. Zelenková – IC Creative
téma: Smaltování – Přijďte si vyrobit dárek na Vánoce pro
své blízké z plíšku pomocí práškových smaltových barev.

U NÁS V ČAKOVICÍCH
CO, KDY, KDE?

Oslavy k 5. výročí
založení klubu seniorů
U příležitosti 5. výročí založení „našeho“
Klubu seniorů pořádá MČ Praha – Čakovice
pro všechny seniory a seniorky akci „Slavíme 5 let“, kde rozhodně nebude chybět
vlídné slovo, pestrý program, něco dobrého
na zub, trochu pohybu a hlavně skvělá
muzika. Oslavy k otevření našeho klubu
seniorů se konají 3. listopadu od 13.30 hod.
ve velkém sále čakovického zámku.
Na akci vystoupí děti z MŠ I. Něvská,
oblíbené mažoretky v uniformách a členky
skupiny MIX Dance z DDM Černý Most pod
vedením Marie Frolíkové. Dále se vám představí Komorní soubor „Melodie“ se svým
pořadem o Karlu Hašlerovi, který vám připomene písně vašeho mládí: „Po starých zámeckých schodech, Pětatřicátníci nebo Ta
naše písnička česká“. Třešničkou na dortu
bude sopránistka Filharmonie Zdeňka Fibicha Anna Kroftová, která vás vtáhne svými
operními áriemy do prostředí známých oper
a operet (My fair Lady...). Určitě se máte
na co těšit. Jste srdečně zváni.

Ponořte se do děl
Jaromíra Skřivánka
MČ Praha Čakovice – kulturní komise
vás zve na výstavu akademického malíře
Jaromíra Skřivánka, která je připravena
na 11. – 13. listopadu od 10.00 do 17.00
hodin v obřadní síni čakovické radnice.
Vernisáž se koná 10. 11.v 16.00 hodin.

Ženskému nohejbalu se v Čakovicích letos dařilo. Fotografií se vracíme k zápasu s TJ Útěchov
Brno, kde se do odvážného souboje pustila i čakovická Olga Řezáčová (vlevo).
Foto Ljuba Straková

Nohejbalistům skončily dlouhodobé soutěže
Nejlépe si vedlo družstvo žáků, které
se stalo Přeborníkem Prahy pro rok 2008
a na Mistrovství České republiky vybojovalo v těžké konkurenci bronzové medaile.
Ženy skončily v 1.lize na pěkném
3.místě, když jim stříbrné medaile unikly
jen o vlásek.
Družstvo mužů A vedené trenérem
Jiřím Suchým si v extralize nevedlo příliš
dobře a obsadilo až páté místo, což je
v historii čakovického nohejbalu nejhorší

umístění v nejvyšší republikové soutěži.
Družstvo mužů B hrající krajský přebor
skončilo na pěkném druhém místě, stejně
jako v pražském přeboru družstva C a E.
Nejvýraznějším úspěchem jsou bezesporu výkony mladšího žáka Jirky Kalouse,
který v dresu Kotlářky vybojoval titul mistra
ČR v kategorii dvojic i trojic a na mezinárodním turnaji v Košicích, kde SK Kotlářka získala zlaté medaile, byl vyhlášen nejlepším
hráčem.
(ls)

Pusťte všední starosti
za hlavu, je tu svět záhad
Setkání s cestovatelem, spisovatelem
a záhadologem Ing.Jaroslavem Marešem.
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění o záhadných tvorech jako je nessie,
ogopogo a kongamato, nebo o putování
za tajemstvím Doylova Ztraceného světa
ke stolové hoře jménem Kurupira. Přednášet bude autor knih Legendární opolidé
a Detektivem v přírodě.
Beseda bude ukončena autogramiádou. Těšíme se na vás 10. listopadu
v 18.00 hodin v prostorách čakovického
zámku (společenský sál).
Za místní knihovnu Mgr. K. Křížková
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