
I N F O R M A Č N Í  Z P R A V O D A J  P R O  O B Č A N Y  Č A K O V I C ,  M I Š K O V I C  A  T Ř E B O R A D I C

VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LISTOPAD 2008 ZDARMA 

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.

O T Á Z K Y  A  O D P O V Ě D I

U NÁS V ČAKOVICÍCHU NÁS V ČAKOVICÍCH

Pokračování na straně 2

Znáte svou senátorku? Hasiči krotili červeného kohouta
Kdy a kde se dozvíte na straně 6Více o její práci si přečtěte na straně 3

Se začátkem topné sezóny se opět 
šíří vzduchem tu a tam odporný pach 
spáleniny. Co s tím bude radnice 
dělat?

Tak to je otázka, kterou si kladu rov-
něž každý den topné sezóny. Bohužel 
ze široké nabídky 
možností na vy-
tápění rodinných 
domů se řada 
majitelů rozhod-
la topit buď ne-
kvalitním (a tedy 
levným) hnědým 
uhlím a bohužel 
řada rovněž při 
té příležitosti spálí 
všechny možné i nemožné odpadky. 

Co se s tím dá dělat? V Čakovicích 
proběhla na počátku devadesátých let 
rozsáhlá plynofikace a každý majitel 
domu má dnes možnost topit tímto eko-
logickým médiem. Řada lidí před patnácti 
či dvaceti lety podlehla lákadlu levného 
vytápění elektrickým proudem a pořídila 
si kotle na elektřinu či tzv. přímotopy. 
Cena elektřiny a plynu se ale stále zvy-
šuje, a tak se bohužel část majitelů vrátila 
k pevným palivům. Škoda, že nevyužívají 
možnosti topení dřevem, které v moder-
ních kotlích nejen že dokáže vyvinout vel-
mi vysokou účinnost, ale navíc nezatěžuje 
naše ovzduší. 

Takzvaná „komínová daň“, která měla 
být uvalena na ty, kdo topí neekologic-
kými palivy, dosud není a asi hned tak 
nebude. A jiné než finanční motivace pro-
stě nefungují. Suma sumárum, přestože 
pálení odpadků je nezákonné a topení 
nekvalitním uhlím je neekologické, v tuto 
chvíli se s tím nedá nic moc dělat. 

Nový územní plán je už na světěNový územní plán je už na světě

Šestého listopadu jsem si byla, spolu 
s dalšími starostkami a starosty, v praž-
ských Emauzích pro dlouho očekávané 
podklady. Po krátké přednášce architektů 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy – tvůrců návr-
hu konceptu nového územního plánu pro 
naše hlavní město – jsme si odnesli CD 
s kompletním návrhem – jak textovou, tak 
výkresovou část – a termín do 5. prosince 
provést „inventuru“ souladu návrhu s poža-
davky městské části. 

Jaké budou Čakovice? Alespoň „na 
papíře“ plné lesů, luk a parků. Více než 
polovina rozlohy  naší městské části je 
určena pro zeleň. 

Pořizovatelé tedy vyhověli čakovickému 
zastupitelstvu v požadavku na vytvoření 
izolační zeleně, která odstíní budoucí dál-
nici Pražského silničního okruhu. Celková 
rozloha plánované nové zeleně je více než 

Řekli své ANO stejně jako před 60 letyŘekli své ANO stejně jako před 60 lety
Průměrné české manželství trvá pod-

le statistických údajů 13 let. Proto by 
se o manželském páru Boženě a Miloslavu 
Jakubcových z Čakovic mohlo s klidem ho-
vořit jako o rekordmanech. Ti totiž zmíněný 
průměr pokořili již čtyřiapůlkrát. V sobotu 
8. listopadu manželé Jakubcovi oslavili 
se svými blízkými již svou diamantovou 
svatbu. V pravé poledne si tak po šede-
sáti letech opět řekli své „ANO“ a před 
starostkou městské části Praha - Čakovice 
Alenou Samkovou potvrdili opět svůj man-

želský slib. A to s humorem sobě vlastním. 
I po tolika letech soužití na nich byla vidět 
„závislost“ jednoho na druhém.

V pomyslném žebříčku svatebních 
výročí mají Božena a Miloslav Jakubcovi 
před sebou ještě dvě obdivuhodná výročí. 
Po 67,5 letech společného soužití by mohli 
oslavit takzvanou kamennou svatbu a po 70 
letech pak svatbu platinovou.

Přejeme tomuto manželskému páru 
hodně zdraví, vitality a ještě mnoho společ-
ně prožitých let plných lásky a štěstí.   

Čakovice budou podle něj zelenou městskou čtvrtíČakovice budou podle něj zelenou městskou čtvrtí

Pokračování na straně 4
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi

Zákon sice umožňuje kontrolu čím kdo topí, ale těžko může 
do domu vniknout komando a kontrolovat bez souhlasu majitele 
topeniště. Nezbývá než apelovat na ekologické cítění každého 
z nás. Vždyť to, co ráno spálíme, odpoledne dýcháme a za pár 
dní máme v pěstovaném ovoci, zelenině či obilí. Opravdu si dál 
budeme podřezávat větev? 

Alena Samková

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě s mojí 
maminkou Aloisií Činčerovou.                     Marie Linková

Na 53. 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. 487/9, 509/1 a 524 v k. ú. Tře-
boradice pro kabelové vedení 22 kV;

- smlouvy o věcném břemenu se společností PREdistribuce, a. s., 
na pozemcích parcel. č. 1280/6, 1282/3, 1285/2, 1452/2,3 a 1629 
v k. ú. Čakovice pro kabelové vedení NN 1 kV a VN 22 kV;

- smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha – Čakovice a společnos-
tí Quatrodom, spol. s r. o., v rámci výstavby bytových domů 
v k. ú. Čakovice.

souhlasila
- se změnou účelu dotace ve výši 6400,- Kč pro Římskokato-

lickou farnost u kostela sv. Remigia z původního účelu re-
staurování sochy sv. Jana Nepomuckého na opravu jednoho 
ze sloupků branky;

- změnu rozpočtu – zvýšení o 52 000,- Kč na zavedení CzechPO-
INTu, zvýšení o 70 400,- Kč na integraci žáků pro asistenty 
pedagoga, zvýšení položky financování o 810 300,- Kč – převod 
účelových darů na nákup MŠ Čakovice III;

- s prováděním prací na pozemcích svěřených do správy MČ 
v zimním období 2008-9 pro akce Stavba TV Čakovice, etapa 
0017 – Bělomlýnská a etapa 0022 – Vojáčkova.

projednala 
- nabídky z výběrového řízení na prodej č. p. 19 včetně souvi-

sejících pozemků v k. ú. Třeboradice a schválila doporučení 
kupce s nejvyšší nabídkou ZMČ.

seznámila se
- s ověřovacími studiemi na využití areálu autoškoly v Čako-

vicích a uložila vyzvat k podání nabídky na další projektové 
práce dva ze zpracovatelů studií.

uložila
- zaslat výzvu k předložení cenové nabídky na zprostředkování 

prodeje pozemků parcel. č. 479/4 a 479/25 v k. ú. Třeboradice 
třem realitním kancelářím.

Tyto a další body jednání jsou uvedeny v zápisech z jednání 
RMČ. 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

Husův pomník ozdobily věnceHusův pomník ozdobily věnce
Jemný déšť a mílovými kroky blížící se podzim poznamenaly 

první pracovní den posledního říjnového týdne. Byl 27. říjen 
a u pomníku mistra Jana Husa se sešli čtyři zástupci čakovické 
samosprávy v čele se starostkou Alenou Samkovou.  K nohám 
význačného českého kazatele pak položili věnec jako připomínku 
90. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.       (šv)

KRÁTCE

Radnice chce znát přibližnou cenuRadnice chce znát přibližnou cenu
Kdo bude projektovat stavbu kulturního centra, se ještě neví. 

Radní si nechali rozpracovat dva návrhy (číslo 1 a 2, viz minulé 
vydání). Než se rozhodnou, chtějí vědět, jak by svým rozhodnutím 
zatížili čakovickou pokladnu. Požádali tedy o cenovou nabídku 
na zpracování projektu a odhad nákladů na samotnou výstavbu. 
Kulturní centrum by mělo stát v místě dnešní autoškoly. Ta se od 1. 
ledna 2009 stěhuje do Business centra u OC Globus.            (šv)
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Prosazovat stavby silnic nebo hřišť senátorům nepříslušíProsazovat stavby silnic nebo hřišť senátorům nepřísluší
Volby do krajských zastupitelstev 

a části Senátu Parlamentu ČR jsou již 
minulostí. Pro obyvatele Čakovic tentokrát 
nebyly volební urny k mání. Nepropadejte 
panice, nešlo o žádnou revoltu. Krajské 
volby se Pražanů netýkají, volí totiž své 
zastupitele v rámci komunálních voleb. No 
a senátní volby? Na ty si Čakovičtí počkají 
do roku 2012. Až tehdy totiž bude končit 
mandát senátorce RNDr. Aleně Palečkové, 
která se v rámci současného mandátu 
do senátu dostala v roce 2006 zásluhou 
volebních hlasů i některých čakovických 
občanů. Senátorka Palečková sice není 
ani v polovině volebního období, přesto 
čas od času neškodí „veřejná kontrola“ její 
činnosti. O práci senátorů toho mnozí lidé 
moc nevědí, a tak jsme se zeptali za vás.    

Paní senátorko, můžete čtenářům 
měsíčníku U nás v Čakovicích a potažmo 
svým voličům říci, co už jste pro ně udě-
lala během svého dosavadního působení 
v Senátu Parlamentu ČR a co máte ještě 
během svého funkčního období v plánu 
prosadit?

Na tuto otázku se mi odpovídá velmi 
obtížně. Jsem v senátu už 12 let, celou 
tuto dobu jsem ve Výboru pro zdravotnictví 
a sociální politiku a zažila jsem už celou 
řadu ministrů a nepočítaně zákonů. S filo-
zofií některých zákonů jsem se ztotožnila, 
ale někdy to byl opravdu problém. Příkla-
dem toho druhého je Zákoník práce, který 
i po novelizacích současného ministra 
pružnému trhu práce spíše překáží. Bohu-
žel odbory na některých věcech trvají. Jestli 
mám pocit, že na něčem mám větší záslu-
hu, pak je to například legislativní úprava 
tzv. umělého oplodnění. Verze, která vyšla 
z ministerstva zdravotnictví v době ministra 
Ratha zcela opominula etickou a právní 

stránku této citlivé oblasti. Přes krátkou 
30denní lhůtu se podařilo ve spolupráci 
s odborníky ve všech dotčených oblastech 
zákon přepracovat. Možná, že voliči oče-
kávají od senátorů nějaké viditelnější činy, 
jako dětská hřiště, silnice a podobné věci, 
které někteří kandidáti slibují, ale to oprav-
du není v naší kompetenci. Proto jsem také 
členkou zastupitelstva MČ Praha 8, v ko-
misi pro životní prostředí a komisi sociální 
a tam lze přece jenom více ovlivňovat tyto 
konkrétní věci. A také většinu pondělků 
trávím na libeňském zámečku, kde jsem 
k dispozici občanům, kteří potřebují poradit 
v nějaké individuální záležitosti. Většinou 
se to týká problémů s bydlením a sociální 
problematiky.

Jedním z aktuálních témat současnosti 
je otázka umístění radaru na území ČR. 
Jaký je Váš názor na tuto věc? Myslíte si, 
že by měli politici vyslechnout názor ob-
čanů prostřednictvím celorepublikového 
referenda?

Myslím si, že radar na našem území 
stát má. Referendum v otázkách obrany 
není obvyklé a pro kvalifikované rozhodnutí 
většině občanů chybí informace. Navíc je 
jasné, že radar na našem území by byl 
začleněn do obranného systému NATO, 
jehož jsme členem. Domnívat se, že země 
uprostřed Evropy může hrát roli mrtvého 
brouka je nebezpečné a nezodpovědné, 
a to jak ke spojencům, tak k našim ob-
čanům.

Před nedávnem občané v některých 
volebních obvodech rozhodovali o obsa-

zení části senátu novými senátory. Jak Vy 
osobně hodnotíte výsledky těchto voleb?

Poslední senátní volby skončily výhrou 
ČSSD a prohrou kandidátů vládní koalice, 
ale i nezávislých kandidátů a dalších sub-
jektů. Stále ještě probíhají diskuze a ana-
lýzy toho, proč tomu tak bylo. Vládnoucí 
strany většinou v polovině období tyto 
volby (senátní a krajské) prohrávají. ČSSD 
v několika minulých volbách prohrávala 
také a v minulém období měla pouhých 
sedm senátorů. Dále je tu otázka před-
volební kampaně. Je správné soustředit 
se na lokální kampaň nebo zvýraznit ce-
lostátní aspekty? Mě osobně velmi mrzí, 
že byla zneužita otázka poplatků ve zdra-
votnictví, jejichž užitečnost je nesporná. 
Navíc po vyhodnocení bylo možné provést 
úpravy. V současné době například do-
chází k podstatnému snížení cen velkého 
počtu léků. Konečně také vznikly rezervy 
v pojišťovnách. Ty je nesmějí použít, jak je 
napadne. Tyto rezervy slouží jednak k dal-
šímu zkvalitnění péče a také pro případ 
nějaké epidemie a dalších rizik. Zlepšuje 
se situace v péči o děti, kvalitní očkovací 
látky mají dnes kojenci zadarmo – ještě 
nedávno za ně maminky platily, za jednu 
dávku kolem 3000 Kč. Myslím, že je ještě 
čas pokusit se znovu vysvětlit a na kon-
krétních případech dokázat, že poplatky 
jsou správným krokem. Ostatně existují 
v nějaké formě ve většině zemí EU. Bohužel 
postkomunistické země se s tím nedokáží 
vyrovnat. Slovensko a Maďarsko přistou-
pilo k jejich rušení. Nemyslím si, že je tam 
zdravotnictví lepší.  

Děkujeme za rozhovor

Senátorka Alena Palečková byla koncem prázdnin přítomna i slavnostnímu otevření nové čakovické 
mateřské školy. 

Foto Šárka Vlčková 
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500 ha. Pro zajímavost – celé Čakovice 
mají rozlohu 1070 ha. Pokud k tomuto 
číslu připočteme již existující  plochy, které 
jsou v současném územním plánu „zele-
né“– tedy území mezi sídlištěm U Párníků 
a kbelským hřbitovem, zámecký park a ze-
leň kolem Mratínského potoka, dobereme 
se k rozloze kolem 600 ha. To je obrovská 
plocha. Jen pro porovnání – současný zá-
mecký park má rozlohu 55 376 m2 – tedy 
„pouhých“ 5,5 ha.

Jaký bude další postup? Návrhem 
konceptu nového územního plánu se bu-
dou zabývat zastupitelstva městských 
částí, která by do konce roku měla dát  
stanoviska za jednotlivé městské části. 
Poté bude probíhat sběr a vyhodnocení 
připomínek veřejnosti, veřejné projednání... 
a pokud vše půjde dobře, v létě roku 2010 
by zastupitelstvo hlavního města Prahy 
mohlo projednat konečnou verzi nového 
územního plánu pro naši metropoli.

Čakovické zastupitelstvo se návrhem 
konceptu bude zabývat na svém zase-
dání 3. prosince. Pokud vás zajímá sta-
novisko čakovického zastupitelstva ať již 
z hlediska majitele pozemků či jen proto, 
že se o územní plán zajímáte, přijďte se po-
dívat. Začátek zasedání je v 18.00 hodin.

Nový územní plán hlavního města Prahy je už na světěNový územní plán hlavního města Prahy je už na světě

veřejná prostranství

Hlavní výkres 3
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ložiska (bilancovaná i nebilancovaná)

PRVKY MAPOVÉHO DÍLA

hranice katastrálních území

vybraná ochranná pásma

hranice Prahy

hranice městských částí

L E G E N D A

NÁVRH -  ETAPA

ÚZEMNÍ REZERVA

ZP funkční plocha o rozloze menší než 5000 m  v rámci jiné plochy s rozdílným způsobem využití2
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dle zobrazeného typu plochy

obecnáU

SYSTÉMY

 tunelové úseky dopravních staveb

celoměstský systém zeleně

územní systém ekologické stability

trasy metra se stanicemi

Plánované nové zelené plochy v hlavním městěPlánované nové zelené plochy v hlavním městě
Lokalita Rozloha (ha) Vymezení

Čakovice I 170
mezi severozáp. okrajem zástavby Třeboradic, sev. okrajem 
Čakovic a Ďáblic a stopou pražského okruhu na severu

Čakovice II 238 mezi hranicí hlavního města a stopou pražského okruhu

Letňany – Kbely 285
mezi východním okrajem zástavby Letňan, jižním 
okrajem Čakovic a severním okrajem Kbel a Vinoře

Miškovice neuvedeno
mezi okrajem urbanizovaného území obce Miškovice 
a hranicí hlavního města na severu a východě

Ďáblice 238
mezi Ústeckou ulicí, budoucím silničním okruhem 
u Březiněvsi a Ďáblicemi

V Panenkách 97
mezi navrhovanou komunikací I/12 a zástavbou 
Běchovic a Újezda nad Lesy

Koloděje 82 mezi navrhovanou komunikací I/12 a územím Koloděj

Vinice 35
mezi Xaverovským hájem, pražským okruhem 
a areálem bývalých výzkumných ústavů v Běchovicích

Běchovice-jih 79 mezi navrhovanou komunikací I/12 a zástavbou Běchovic

Kolovraty 130
od hranic Prahy po současnou zástavbu Kolovrat, Lipan 
a Benic

Křeslice 29 mezi Milíčovským lesem a ulicemi Štychovou a Ke Štítu

U Kunratické 
spojky

32
mezi Kunratickou spojkou, ulicemi Vídeňskou 
a K Labeškám a zástavbou na jižním okraji Kunratic

Dívčí hrady-východ 47 východní část náhorní plošiny Dívčích hradů

Sobín-jih 61
mezi silničním okruhem, Holyní a silnicí mezi Slivencem 
a Ořechem

Lipence-lužní les 21
mezi Berounkou, zahrádkářskou osadou, plánovaným 
golfovým areálem a cestou navazující na Černošickou ulici

Tabulka: zdroj Listy hl. m. Prahy – listopadové číslo Alena Samková

Poděkování starostky pořádkumilovným občanůmPoděkování starostky pořádkumilovným občanům
Úklid veřejného prostranství má na svých bedrech radnice. 

Ale vzhledem k tomu, že veřejné zeleně je na území městské části 
stále víc a víc, pracovníci technických služeb nestíhají všechny 
podzimní práce – úklid spadaného listí. 

„Chtěla bych proto touto cestou poděkovat všem, kteří nám 
pomohou listí shrabat, hlavně v sousedství jejich soukromých 
pozemků. Odvoz už je pak v režii technické správy,“ říká starostka 
Alena Samková.

Březiněves

Čakovice

Třeboradice

Miškovice

Vinoř

Kbely

Letňany

Ďáblice
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V �akovicích se ji� n�kolik m�síc� staví bytový projekt 
Rezidence Viva. Kdo se v posledních dnech pro�el kolem 
staveni�t� v Oderské ulici, vid�l, jak rychle stavba postu-
puje vp�ed. Byty se samoz�ejm� nejen stav�jí, ale záro-
ve� i prodávají � v �íjnu byl zahájen prodej ji� druhé fáze 
projektu prost�ednictvím realitní kancelá�e Professionals. 

Rezidence Viva rozvíjí svým urbanistic-
kým �e�ením a dispozi�ním uspo�ádáním
stávající �akovickou bytovou zástavbu, 
která je cenná zejména rozvoln�nou
koncepcí a mno�stvím ji� vzrostlé zelen�.
Nové objekty Rezidence Viva budou mít 
prakticky charakter viladom�, nebudou 
chyb�t ani n�které prvky nadstandard-
ního vnit�ního vybavení, a projekt tak 
poskytne pocit komfortního bydlení za 
na pra�ské pom�ry nízkou cenu.

Pro spokojené bydlení v�ak 
jist� není d�le�itý jenom 
samotný bytový d�m, ale 
i jeho okolí, dopravní ko-
munikace apod. P�ístupové
komunikace k Rezidenci 
Viva nejsou díky její poloze 
zatí�eny v dopravních �pi�-
kách, ale po ruce je p�esto
v�e, co je t�eba k pohodl-
nému �ivotu ve m�st� � 
�koly, obchody, restaurace 
i sportovi�t�. Pro relaxaci 
ve volném �ase navíc ne-
bude chyb�t ani obrovský 
lesopark, který se buduje 
mezi �akovicemi, Let	any

a Kbely. Ten nepochybn� je�t� p�isp�je
ke klidnému charakteru lokality.

S blí�ícím se koncem roku 2008 se blí�í 
i dokon�ení hrubé stavby a zájem o byty 
v Rezidenci Viva tak nadále poroste. 
A není divu, v�dy
 v dne�ní dob� je in-
vestice do nemovitosti, zvlá�t� do kva-
litní nemovitosti v dobré lokalit�, jednou 
z mála mo�ností, jak dob�e a s jistotou 
ulo�it své peníze.

Prodej II. fáze 

zahájen!

Rezidence Viva
Praha 9 � �akovice
Oderská ulice

�� 162 bytových jednotek

�� dispozice 1+kk � 4+kk / 39 � 100 m2

�� balkony, terasy, sklepní kóje

�� podzemní gará�e

�� 6 bytových dom� / výtahy

�� atraktivní architektonické �e�ení

�� d�tská h�i�t�

�� klidné místo v zeleni

�� metro B Palmovka 15 � 20 min.

�� stanice metra Let	any jen 5 minut

�� Hypermarket Globus

�� Tesco Let	any

developer prodejce

www.rezidenceviva.cz
tel.: 224 934 680

Čakovický bytový projekt Rezidence 
Viva: stavba moderního projektu 
v klidné lokalitě postupuje podle plánu
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Po období relativního klidu naše dob-
rovolná hasičská jednotka Čakovice – Ďá-
blice zasahovala dvakrát po sobě u dvou 
velikých požárů v Praze. 

Tím prvním byl 16. října požár holešo-
vického výstaviště, kde hořel Průmyslový 
palác. Požár byl nahlášen v 16.30 hodin. 
Následně byl vyhlášen poplach všem dob-
rovolným jednotkám hasičů v Praze. Naše 
hasičská jednotka byla nasazena na kyva-
dlové doplňování vody z Vltavy. Díky včas-
nému a efektivnímu zásahu se podařilo 
zabránit rozšíření požáru na zbytek objektu 
a do okolí, čímž hasiči předešli vyšším 
škodám a případnému ohrožení zdraví 
obyvatelstva. Naše dobrovolná hasičská 
jednotka byla odměněna z rukou ministra 
vnitra Ivana Langra děkovnou plaketou. 

Druhým požárem, kde zasahovala naše 
dobrovolná hasičská jednotka, se stala 
vietnamská tržnice v Praze 4. Šlo o největší 
požár, u kterého jsme kdy zasahovali. Za-
čal ve čtvrtek 6. listopadu v 00.33 hodin. 
Na jeho likvidaci bylo nasazeno celkem 81 
jednotek - 420 profesionálních a dobrovol-
ných hasičů. Z území Prahy se zapojilo 10 
jednotek profesionálních, 27 jednotek  dob-
rovolných hasičů a 6 jednotek HZS pod-

niků. Po téměř 19 hodinách hasiči požár 
lokalizovali. Množstvím nasazených hasičů 
a techniky se tento požár řadí mezi největší 
v historii země, požár tržnice v Libušské 
ulici v tomto daleko překonal i nedávný 
požár Průmyslového paláce v Praze.

J. Mangl, hasiči Čakovice – Ďáblice

                              

Krámek pro kreativní tvo�ení

U nás najdete vše pro ru�ní tvo�ivé techniky, jako jsou ubrousková technika, korálkování, mozaika, práce 
s pedigem, ru�ní výroba mýdel a sví�ek, floristika, drátování atd. 
Najdete nás na adrese : Dr.Marodyho 912/16 (Stará náves), Praha 9 – �akovice 
Provozní doba: Po – Pá 10-17h   /   So  9 -12h  Kontakt: www.creative.icpraha.cz ; Tel.:283931436              

Po�ádáme kurzy k osvojení uvedených technik 
P�ehled kurz� na �tvrté �tvrtletí roku 2008    Kreativní akce pro d�ti                       
13.09.2008 Pedig – pletení košík�, Savování a batikování tri�ek   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 v�nce  
06.12.2008 Pedig - zvone�ky                  

Písemky zdržely Písemky zdržely 
učitelku ve školeučitelku ve škole

Společná hasičská jednotka požární 
ochrany MČ Ďáblice a MČ Čakovice se  
na žádost ředitelky ďáblické ZŠ zúčastnila 
pravidelné roční cvičné evakuace. Zaujali 
jsme místa pozorovatelů a v 10.10 hod. 
paní ředitelka nic netušícím žákům vy-
hlásila řízenou evakuaci školy. Samotná 
evakuace 1. stupně v počtu 189 dětí a 8 
učitelek i 85 žáků a 7 učitelů z 2. stupně 
proběhla na výbornou. Trvala přesně 2 
minuty a 45 vteřin. Pak naše jednotka 
provedla průzkum budovy. V kabinetě byla 
nalezena jedna osoba (paní učitelka nutně 
potřebovala doopravit písemky). Po podě-
kování účastníkům evakuace rozhodla paní 
ředitelka o návratu zpět do tříd. 

Musíme konstatovat, že ZŠ U Parkánu 
v Praze 8 – Ďáblicích je dobře připravena 
na řešení případné mimořádné události.

Závěrem musíme poděkovat všem 
zúčastněným za dokonalou přípravu a pro-
vedení nácviku evakuace, která v případě 
skutečné mimořádné události pomůže všem 
záchranným složkám v řešení jejich složi-
tých úkolů v našich městských částech.

J. Mangl, hasiči Čakovice – Ďáblice

HHasiči pomohli zkrotit červeného kohouta asiči pomohli zkrotit červeného kohouta   
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Končí doba zbytečného obcházení úřa-
dů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. 
Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si 
jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí. Končí 
pocit beznaděje člověka před kolosem stát-
ní byrokracie. Přichází Czech POINT neboli 
Český Podací Ověřovací Informační Ná-
rodní Terminál, nejpohodlnější způsob, jak 
z jediného místa komunikovat s úřady a in-
stitucemi. Občan zde může získat všechny 

informace o údajích, které o něm vede stát 
v centrálních registrech. Již nyní si můžete 
z pracovišť Czech POINT odnést ověřené 
výstupy z živnostenského a obchodního 
rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku 
trestů. Navíc od ledna by podle ministerstva 
vnitra měli mít řidiči možnost zjistit si zde 
také stav svého bodového konta. Czech 
POINT bude od prosince k dispozici také 
v podatelně čakovické radnice.

                                                                                          St�ední pr�myslová škola na Proseku 
                                                             Novoborská 2, 190 21 Praha 9

     Jsme státní škola, spolupracujeme s tuzemskými i zahrani�ními partnery. Máme vlastní domov mládeže. 
nabízíme kvalitní a moderní výuku ve 4 letých studijních oborech:

23-45-M/004 – SILNI�NÍ DOPRAVA (diagnostika silni�ních motor. vozidel)            23-41-M/001 – STROJÍRENSTVÍ (výpo�etní technika)   
26-47-M/003 – INFORMA�NÍ  TECHNOLOGIE                                                     39-41-M/003 – MECHATRONIKA (robotizace) 
23-45-L/004  – MECHANIK SE�IZOVA� – MECHATRONIK (automatizace)          26-43-L/003  – MECHANIK ELEKTRONIK                                 
23-45-L/001  – MECHANIK SE�IZOVA� (programování CNC)                                                       (�íslicová,�ídící a zabezpe�ovací technika)                       
                                                                                                                     

nástavbové studium:

                                                                                                               64-41-L/524 – PODNIKÁNÍ (2leté denní studium) 

Dny otev�ených dve�í
5.11.,12.11.,3.12.,10.12 2008, 7.1.,14.1.,4.2.,11.2 2009 

od 15.00 – 17.00hod v budov� školy Novoborská 2, Praha 9-Prosek (spojení od metra B a C busem, stanice Let�anská, �eskolipská) 
Bližší informace na tel. �íslech 286028340, 283923097 

 www.sps-prosek.cz
Všechny uvedené obory jsou vhodné pro chlapce i dívky 

Změní se značení, Změní se značení, 
úřad však zůstáváúřad však zůstává

Od 1. ledna 2009 budou útvary Státní 
sociální podpory (SSP) v Praze převedeny 
z úřadů městských částí na Úřad práce hl. 
m. Prahy a budou mít stejný statut jako 
v celé České republice.  

Pro pražské občany se však toho mno-
ho nezmění. Budou dál chodit vyřizovat své 
záležitosti na stejné místo (budova ÚMČ 
Letňany, vchod z Ostravské ulice společný 
s městskou policií, 1.patro), ke stejným 
úřednicím a ve stejných úředních hodi-
nách. Na budovách uvidí pouze nové ozna-
čení stejně jako na rozhodnutích a jiných 
písemnostech. Změna vychází z novely 
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

Občané však mohou nadále počítat 
s tím, že kvalita práce a  vstřícnost pracov-
nic se nezmění. 

Adresa pro písemný kontakt platná 
od 1. ledna 2009:
Úřad práce hl. m. Prahy
pracoviště SSP v Praze 18
Bechyňská 639
Praha 18 - Letňany
199 00

Soňa Jančíková
vedoucí odboru SSP ÚMČ Praha 18

BEZPEČNOSTNÍ  
KOMISE

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

Od prosince Czech POINT i v ČakovicíchOd prosince Czech POINT i v Čakovicích

Katastr nemovitostí (KN)
Obdržíte: částečný nebo úplný výpis 
z KN
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: název katastrálního 
území a číslo listu vlastnictví nebo název 
katastrálního území a číslo pozemku nebo 
název katastrálního území a číslo popisné 
Kdo může žádat: není ověřována totožnost
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč 
za každou další i započatou stránku 

Obchodní rejstřík (OR)
Obdržíte: platný nebo úplný výpis z OR
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČ subjektu
Kdo může žádat: není ověřována totožnost
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč 
za každou další i započatou stránku

Živnostenský rejstřík (ŽR)
Obdržíte: výpis ze živnostenského rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČ podnikatele/fyzic-
ké osoby nebo právnické osoby
Kdo může žádat: není ověřována totožnost
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč 
za každou další i započatou stránku

Rejstřík trestů (RT)
Obdržíte: úplný výpis z evidence RT
Za jak dlouho: na počkání
Kdo může žádat a co musíte předložit:
1. osoba, které se výpis z evidence RT týká, 
předloží platný průkaz totožnosti s RČ
2. zmocněnec předloží úředně ověřenou 
plnou moc osoby, které se výpis z evidence 
RT týká, a svůj platný průkaz totožnosti
Poplatek: 50 Kč za úplný výpis z evidence.
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Nabídka platí do 15. 1. 2009 nebo do vyprodání zásob.

www.au-mex.cz
Vážská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice

tel.: 283 933 452, 283 933 472, 283 931 808, 
283 930 309, fax: 283 933 406

GSM: 608 052 452, 777 052 497, 
777 052 456
e-mail: info@au-mex.cz

Třívrstvá dřevěná podlaha 
TERHÜRNE BELCANTO - Limited Edition

Dokonalý příčný zámek Click Tec Plus

Extrémně rychlá a jednoduchá pokládka

Pokládka bez pomocného nářadí

Minimalizovaná vynaložená síla při pokládce

Jisté spojení

Ochrana lamel s HydroProtec

Povrchová úprava olejem NaturaProtec 

nebo lakem S.D.A.S.-Plus

DUB EVROPSKÝ NATURELL
3 – pásové provedení

OLEJOVANÉ i LAKOVANÉ

822 Kč/m2 

včetně DPH

nebo do vyprodání zásob.

GSM: 608 052 452, 777 052 497,
777 052 456

9 nnebo dddddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd vyprodání z

Při využití této akce obdržíte 
pro první nákup speciální rukavice 
pro pokládku vícevrstvých podlah ZDARMA!
Vyžádejte si u nás bližší informace.

185x136_Belcanto_1.indd 1 4.11.2008 9:29:09

Zpráva z pobytu v severočeské Natuře Rumburk Zpráva z pobytu v severočeské Natuře Rumburk 
Den první 

Od školy jsme odjížděli v devět hodin. 
Cesta trvala asi dvě hodiny, chvíli jsme 
udělali občerstvovací přestávku. Do Natu-
ry jsme dorazili chvíli po jedenácté. Paní 
Marcela se s námi přivítala spolu s Ferdou 
– polodivočákem. Pak jsme se šli uby-
tovat. Pokoje byly po šesti - dvě postele 
a dvě palandy – ale mohli jsme tam bydlet 
i po čtyřech. Dostali jsme povlečení a dali 
se do boje – někteří tento boj prohrávali 
a musela jsem nastoupit já, společně jsme 
ty peřiny a prostěradla zvládli. 

V půl jedné byl oběd. Do dvou polední 
klid a pak hned hurá na program – Žijeme 
spolu aneb jak na ochranu zvířat. Předná-
šel nám ing. Riedel. 

Od pěti jsme měli jezdit na koni, ale 
paní, která měla s nimi přijet byla nemocná, 
tak se tahle vyjížďka odložila na čtvrtek.

Po večeři jsme si zopakovali, co jsme 
se dnes dozvěděli.
Den druhý

Všichni jsme se usadili na travnatém 
hřišti, kam nám sokolnice Jankovská přišla 
představit svoje dravce a sovy. Viděli jsme 
asi sedm druhů. Také nám některé z nich 
předvedla za letu.

V 10.15 hod. nám paní Marcela před-
vedla všechna zvířata v Natuře. Lamy 
Montíka a Ambru, prase Ferdu, kozy Šku-
bánka a Kačenku, pejska Elzu a jelenů 
a laní nepočítaně - pamatuji si jména dvou 
jelenů - Karel a Hubert. Všechna zvířata 
jsme si mohli nakrmit. Někteří jsme znali 
Škubánka už od včerejška – šli jsme s ním 
na procházku. 

Po obědě a poledním klidu nás čekalo 
téma Myslivost a pan Vomáčka. Pamatuje-
te si rozdíl mezi rohem a parohem? A co 
druhy zbraní, kluci, vzpomínáte?

Před večeří jsme si dali štafetový běh. 
Den třetí

V 9.00 hodin byla na programu Výroba 
papíru s Mgr. Píšovou. Kromě samotné 

výroby papíru jsme se dozvěděli i něco 
o bylinkářství, léčivých rostlinách a také 
o historii výroby papíru. Měli jsme co dělat. 
Tak tak, že jsme to stihli do oběda.

Odpoledne Srovnání stojatých a te-
koucích vod s panem Hauzrem. Vzal nás 
k rybníku. Taky jsme si mohli prohlédnout 
úlovky v časopise Rybářství
Den čtvrtý

... tentokrát už v osm hurá do lesa, 
kde nás čekal terénní výukový program 
Les s Ing. Riedlem. Spousta informací 
o stromech a tak.

Odpoledne jsme se seznámili s progra-
mem Globe, což je program pro střední 
a základní školy. A později ještě s lektorem 
Ing. Jiráskem a programem Ekologie a ži-
votní prostředí.
Den pátý

Lektor Bc. Bezekem nás provedl 
Po stopách indiánských lovců. Naučil nás 
indiánskou píseň, ukázal, jak rozdělat oheň 
a mohli jsme si vystřelit z luku. Nakonec 
Ferda dostal chuť na seno a sežral terč. 

Ještě poslední oběd a hurá domů. 
Přijeli jsme téměř přesně na čas, těsně 
po druhé hodině.

Mgr. Petra Boháčková
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Studijní cesta za poznáním, tentokrát do Anglie Studijní cesta za poznáním, tentokrát do Anglie 
Naše akční škola pořádala výukový 

zájezd do Hastings v Anglii, kterého jsem 
se jak jinak než s velkou radostí účastnila. 
Zde předkládám svou skromnou svědec-
kou výpověď.

Vybaveni na nepříznivé počasí, před 
nímž jsme byli varováni, jsme se v neděli 
28. září shromáždili k odjezdu busu.

První den po přejezdu trajektem nás uví-
tal lehký májový deštík a my navštívili Dover 
Castle a jeho tunely ve White Cliffs, které 
měly propracovanou obranu před námořní-
mi útoky ve WWII. Potom jsme se přemístili 
do městečka Canterbury a šli po stopách 
Thomase Becketa, který proslavil zdejší ka-
tedrálu. Vrchol dne ovšem nastal, když nás 
utahané a vyděšené vyklopili z autobusu 
a my uzřeli ty anglány, kteří se po nás jen 
jen sápali! Panika mě však definitivně ob-
stoupila až v okamžiku, kdy mě a kámošku 

přidělili muži, kterého 
jedna ze spolužaček 
označila „vzteklej 
dědek“. Nicméně 
„vzteklej dědek“ byl 
sympaťák…

Druhý den v Anglii 
nás čekala škola. Jak 
povzbuzující! Rozřa-
dili nás do tří skupin 
a střídali se u nás 
učitelé. Výuka končívala okolo dvanácté 
a po škole jsme vždy vyráželi na výletíky. 
Takže poprvé po škole to byly (samozřej-
mě za vydatného deště) Smugglers Caves 
– čili pašerácké jeskyně, dále jsme omrkli 
Hastings Castle respektive jeho rozvaliny 
a roztomilé prkenné mrakodrápky rybářů. 
Další den nás čekalo městečko Battle a Batt-
le Abbey-místní opatství, nedaleko kterého 

se odehrála slavná bitva u Hastings. Kdopak 
ví ve kterém roce? A kdo vyhrál? No, my už 
to každopádně víme, i když spíš jak kdo. 
Mě osobně na celém výkladu nejvíce zau-
jala poznámka paní profesorky Moravcové, 
že mnichům padala „hovínka“ mezi zdi.

Následující den byl na pořadu Brighton, 
kam jsme se těšili převážně na nákupy 
a zábavní molo, na které jsme se nakonec 
nedostali. Ale dobře – aspoň pro naše 
peněženky! Nicméně jsme strávili krásnou 
čtvrthodinku na pláži, což jsme si zvlášť 
my, romantici, nesmírně užívali. Jo, ale 
navštívili jsme Royal Pavilion, palác snů, 
a zvědavě jsme hledali duhové vlaječky 
na restauracích.

Poslední učební den jsme podnikli výlet 
do roztomilého středověkého městečka 
Rye, které je zvláštní tím, že i když je pří-
mořské, leží 3 km od moře. Tam jsem si 
poprvé dala proslulé fish and chips, které 
mi znechutil prodávající mladík, protože 
mě vyhodil z restaurace a navíc jsem mu 
nerozuměla ani fň. Buď příliš brblal nebo je 
má znalost angličtiny not useful.

A v sobotu bolestné loučení s rodinka-
mi a odjezd do Londýna. Toto sedmimi-
lionové město jsme proběhli v cuku letu, 
tedy spíš jsme se prodrali, protože ulice 
byly přeplněné. Užili jsme si taky National 
Gallery, kde jsme měli vyplnit parádní kvíz 
paní profesorky Lhotákové, který nebylo 
možno zvládnout bez sedmimílových bot 
a dokonalé znalosti plánu muzea. Nicméně 
vřelý dík za poučnou zábavu. Z Londýna 
jsme odjeli okolo šesté, na palubě busu 
jsme pozřeli mňamkové párečky a úderem 
deváté jsme se nalodili na trajekt. Zážitky 
odtud byly snad nejsilnější-všichni jsme si 
na vlnách připadali jako opilci a nechyběly 
ani zvracející výjimky. Já však statečně 
přežila díky Kinedrylu. Nu a konec dobrý, 
všechno dobré. Tudíž jsme se všichni 
ve zdraví vrátili do náručí svých maminek.

A slušné děvče ještě připojí na konec: 
dík vám, paní profesorky, za vaši trpělivost, 
probdělé noci, mateřskou péči a krásné 
pohádky…

Marie Vomáčková
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Pokud člověk nemá domov, nemá vůbec nicPokud člověk nemá domov, nemá vůbec nic
Rozhovor s čakovickým rodákem Jaromírem Skřivánkem u příležitosti jeho 85. narozeninRozhovor s čakovickým rodákem Jaromírem Skřivánkem u příležitosti jeho 85. narozenin

Čakovický rodák Jaromír Skřivánek 
se v uplynulých dnech dožil významného 
životního jubilea. Položili jsme mu několik 
otázek. Čím se cítíte více – spisovatelem, bás-
níkem, malířem, grafikem, cestovatelem?

Především člověkem. Ale chtěl bych 
malovat tak, jako píšu poezii a psát poe-
zii, jako když maluji. I štětcem se dá psát 
a slovem malovat.

Jste čakovický rodák. Narodil jste 
se v domě, kde nyní žijete?

Ne, můj rodný dům je na adrese 
Na Staré návsi 27. Sem jsme se přestě-
hovali až později. Čakovice jsou ale mé 
rodné město. Tady je vzduch, který jsem 
poprvé v životě vdechl, když jsem opustil 
matčino lůno. To se nedá moc vyměnit. 
Nikdy jsem ani nepomyslel na to, že bych 
se přestěhoval jinam. Tento dům postavil 
můj tatínek, mám tu svou zahradu, u ní je 
terasa, mám tam i svůj soukromý oltář. 
Tady je zkrátka můj domov. To je něco, co 
je člověku nejdražší. Pokud nemá domov, 
tak nemá nic. 

Namaloval jste spoustu obrazů, první 
výstavu jste měl v Bombaji a zatím poslední 

tady v Čakovicích. Máme to chápat tak, 
že Vás to, obrazně řečeno, táhne zpátky 
do Vašeho rodiště i v rámci Vaší tvorby?

Já měl v životě 66 samostatných výstav. 
Vždycky jsem na nich vystavoval jen své 
obrazy…v průměru tak 30 až 60 obrazů 
na každé výstavě. V Čakovicích jsem nyní 
také nevystavoval poprvé. Mohu snad říct, 

že tu mám i několik svých příznivců a přá-
tel. Mezi nimi snad i syna mého nejlepšího 
přítele z dětství, pana Vecku. Zkrátka 
vždycky tu vystavuji rád a mám pak na to 
ty nejlepší vzpomínky. 

Byl jste a stále jste velmi činorodý 
člověk, je však něco, co jste zatím nestihl 
napsat nebo namalovat? 

V mé knize Šlechtictví ducha je takové 
moje krédo a v podtextu je vše, co jsem 
chtěl udělat a udělal. Šlechtictví ducha 
– hledání lidskosti a absolutna. Každý 
člověk má absolutno v sobě a měl by ho 
nějak realizovat. Věda považuje za nejvyšší 
rychlost rychlost světla. Já si ale myslím, 
že ještě větší rychlost má člověk. Svou 
představivostí překonává všechny světelné 
paprsky, dokáže s ní dosáhnout absolutna. 
V jediný okamžik mohu být díky své fantazii 
až na konci galaxie, tedy dříve než světlo. 
A díky přírodě má člověk téměř neomezené 
možnosti. Tím chci říct, že co jsem v životě 
kdy chtěl, to jsem udělal a myslím si, že ne-
mám vůči své tvorbě žádné dluhy.

Celý rozhovor najdete na internetových 
stránkách www.cakovice.cz.
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Brusírna ELPIS

Sběrny zakázek:

Otvírací doba:

Krystalová 7 Kubelíkova 59
Praha 9 – Čakovice Praha 3 – Žižkov

Po, Út, Čt   8 – 16 hod.
St 10 – 18 hod.

• Broušení na plocho
• Ostření kuchyňských nožů, nůžek
• Ostření a broušení zahradního a lesního programu
• Broušení kotoučových pil a řetězů

  Katalogový prodej kotoučových pil a příslušenství 

e-mail: dispecink@elpis.cz

Děti slavily Děti slavily 
Světový den zvířatSvětový den zvířat

Ve dnech 6. – 16. 10. se v základní ško-
le konala výtvarná a přírodovědná soutěž 
ke Světovému dni zvířat. Práce a nástěnky 
byly opravdu překvapující, ohromující, 
a proto měla porota tím pádem nelehkou 
úlohu při rozhodování.

Nakonec tedy rozhodla takto:

Pořadí tříd                           
1. místo – 5. třídy
2. místo – 1. třídy
3. místo – 2. třídy
4. místo – 4. třídy
5. místo – 3. třídy

Pořadí jednotlivců
1. – 3. třída 4. – 5. třída
1. Tomášek, 2.B 1. Dědicová, 4.A
2. Součková, 3.C 2. Panský, 4.A 
3. Wollnerová, 1.A 3. Holub, 4.A
4. Černá, 1.A 4. Horváth, 4.A
5. Chrpová, 3.C 5. Műller, 4.A
6. Dubnová, 1.A 6. Zemanová, 4.A
7. Brabec, 3.B 7. Štefáničová, 4.A
8. Vobořilová, 2.C 8. Bínová, 4.B

Jsme rádi, že žákům naší školy není 
život zvířátek lhostejný. Všechny práce byly 
tvořeny s láskou a nadšením. Díky finanční-
mu příspěvku KRaPŠ obdrželi všichni žáci 
sladkou odměnu. Všem výhercům srdečně 
blahopřejeme. 

Výtvarné práce je možné shlédnout 
v naší fotogalerii na internetových strán-
kách základní školy.

Školáci vodu zkoumali, ani se neutopiliŠkoláci vodu zkoumali, ani se neutopili
Dne 5. listopadu se na naší 

škole konal první projektový 
den. Protože se stále snažíme 
získat titul ekoškola, vybrali 
jsme opět téma související 
s ekologií, a to téma Voda.

Projektovému dni předchá-
zely dva dny přípravné, kdy 
vyučující spolu se žáky, kteří 
se na jejich projekt přihlásili, 
měli možnost vyjet na exkurze 
do míst, která se k jejich pro-
jektu vázala, nebo si jiným způ-
sobem připravovali projekt. 

Jaké projekty se objevily?
Na prvním stupni např. něko-

lik tříd zkoumalo podmořský svět (v projek-
tech nazvaných Hledá se Nemo, Vyrábíme 
podmořský svět – výroba mořských mlžů 
a lastur ze sádry), jiné třídy zkoumaly vodu 
v Praze (Pitná voda) a další zase, jak voda 
ovlivňuje pochody v lidském těle (Voda 
základ života, Voda je život). První třídy 
a jedna druhá třída se zaměřily na koope-
raci mezi třídami a podařilo se jim dokonce 
uspořádat Vodní karneval.

Na druhém stupni se objevily projekty 
jako například Svět pod vodou – skuteč-

ný a fantastický; Vltavská kaskáda a její 
využití; Co si znečistíme, to si vypijeme; 
Mapovaní vodních ploch v přilehlých regio-
nech; Vodníci v Čechách a výstup jednoho 
projektu mohou obdivovat i návštěvníci 
naší školy – na stěnách chodby do jídelny 
teď plují žraloci, mořští koníci a jiná mořská 
havěť.

První projektový den je za námi a my 
doufáme, že další projektové dny budou 
alespoň tak vydařené , jako ten první.

Mgr. Petra Boháčková

Pitná voda z kohoutku má rozhodně jinou barvu.
Foto Petra Boháčková
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Hned dva důvody k oslavě měli čako-
vičtí senioři na svém setkání 3. listopadu 
v prostorách čakovického zámku. Sice 
s měsíčním zpožděním, přesto však mohli 
společně oslavit Mezinárodní den seniorů, 
který každoročně připadá na 1. října. Pro 
Čakovické bylo však více důležité jiné výročí 
– 5. narozeniny existence klubu seniorů. 

Dobrou duší zdejšího klubu seniorů 
a člověkem, bez něhož by se spousta 
akcí nekonala, je Jindra Soroková. Však jí 
také přede všemi poděkovala za její práci 

a obětavost i starostka Alena Samková. 
A že nešlo jen o poděkování ze slušnosti, 
ale slova míněná vážně a od srdce, o tom 

svědčil upřímný potlesk zhruba stovky pří-
tomných seniorů. Ty po krátkém úvodu če-
kal bohatý program včetně neméně bohaté 
tomboly. Nejprve vystoupily s pásmem 
písniček a tanečků děti z Mateřské školy 

Něvská. Vystřídala je děvčata z tanečního 
kroužku Domu dětí a mládeže z Černého 
Mostu. Pak se všichni přemístili ven před 
zámek, neboť i velký sál byl příliš malý pro 
vystoupení malých mažoretek.  Tím byla 
završena první část programu ve znamení  
dětských vystoupení.

Následovala přestávka, kterou vypl-
nilo rozdávání cen tomboly. Štěstí přálo 
některým více, jiným méně, každopádně 
hlavní výhru – dort – nakonec získala Marie 
Pavlíková (viz foto). Ke slovu, respektive 
k poslechu, se posléze dostal komorní sou-
bor Melodie s pořadem o Karlu Hašlerovi. 
Závěr programu patřil operním a operetním 
áriím v podání sopranistky Filharmonie 
Zdeňka Fibicha Aničky Kroftové. 

I když vystoupení dětí byla kouzelná 
a roztomilá, přece jen byla na tvářích 
několika posluchačů vidět, že druhá část 
programu je jim bližší. A jak by ne, písničky, 
které nyní zazněly v sále čakovického zám-
ku, znala většina už ze svého mládí.   (šv)

Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na prosinec v klubu seniorů na prosinec 

CO, KDY, KDE?

3. prosince od 14,00 hod.  Eva Sokolová
  téma: Posezení u vánočního punče s povídáním  
  o adventu ve staré Praze a o Vánocích v literatuře
10. prosince od 14,00 hod.  RNDr. Pavel Mrázek
  téma: Podivný smaragd
17. prosince od 14,00 hod.  Marie Menšíková
  téma: Vánoční vazby na stůl (přijďte si vyrobit tradiční
  výzdobu na váš stůl)

ZUŠ Marie Podvalové pořádá 3. pro-
since kulturní akci spojenou s rozsvícením 
vánočního stromku, s názvem: ADVENT 
na zámku. Akce se uskuteční v 17 hodin 
před zámkem.

Přijďte si zazpívat koledy a  připome-
nout si, že nejkrásnější svátky v roce začí-
nají.                                                       (ih)

Advent na zámku začne Advent na zámku začne 
rozsvícením stromkurozsvícením stromku

Tradiční koncert jistě Tradiční koncert jistě 
každého pohladí po dušikaždého pohladí po duši

Přijměte pozvání do společenského 
sálu restaurace Maximum v Třeboradicích, 
kde se 4. prosince uskuteční od 18.00 
hodin tradiční Mikulášský koncert, který  
pořádá Komorní smíšený sbor Gaudium 
Cantorum ve spolupráci s občanským 
sdružením LÍPA a ZUŠ Marie Podvalové.

Sbor bude i letos hostit Sbor bude i letos hostit 
skvělé muzikantyskvělé muzikanty

Komorní smíšený sbor Gaudium Can-
torum slaví v tomto roce 5 let od svého 
založení. A právě vyvrcholením těchto 
oslav bude provedení Rybovy České mše 
vánoční 26. prosince v 15.00 hodin v kos-
tele sv. Remigia v Čakovicích. S přispěním 
sólistů Státní opery Praha, komorního 
orchestru Consortium Pragense, Břevnov-
ského chrámového sboru a dalších hostů 
se nám jistě podaří připravit pro vás krásný 
vánoční zážitek.

Více informací na www.zuscakovice.cz

Senioři slavili vskutku velkolepěSenioři slavili vskutku velkolepě

Sponzoři:
Kika nábytek Letňany
Jozef Soroka - Restaurace u Wernerů
Zvláštní poděkování:
Kateřina Herčíková
Gabriela Jakimeczková
Iva Kohoutová
Ivo Ullmann
Jindřiška Němcová

Mikuláš a čert přijdou Mikuláš a čert přijdou 
mezi malé cvičencemezi malé cvičence

O cvičení v čakovické sokolovně je 
čím dál větší zájem. Především ženy za-
plňují tělocvičnu – v pondělí od 19 hodin 
kondiční cvičení, ve 20 hodin aerobic, 
v úterý od 19.30 hodin bodystyling, středa 
od 20 hodin je ve znamení step-aerobiku 
a na čtvrtek připadá od 19:30 hodin zpev-
ňování a posilování s hudbou. Za hodinu 
cvičení zaplatí zájemci 40 korun, pravidelně 
cvičící ušetří na slevách. 

Zájem o cvičení je i mezi dětmi. A prá-
vě pro ně připravila TJ Avia mikulášskou 
nadílku. Čert, Mikuláš a anděl zavítají mezi 
rodiče s dětmi 3. prosince, o den později 
přijdou mezi předškoláky.                   (šv)


