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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
Věčné nerudovské téma: Kam s ním?Věčné nerudovské téma: Kam s ním?
Každý by si mKaždý by si měl nejprve zamést před vlastním praheměl nejprve zamést před vlastním prahem

Odpad patří do popelnic či do jiných 
sběrných nádob, popřípadě na skládku. 
J s o u  v š a k 
i tací, kterým 
je jedno, kam 
jim odpadky 
u p a d n o u . 
A co horší-
ho, někteří 
s i  p l e t o u 
se skládkou 
třeba příkopy 
podél silnic, 
v lepším pří-
padě si moc 
nelámou hlavu s pohozením odpadu, když 
je plný kontejner nebo popelnice. A někteří 
z nich pak ještě bezostyšně láteří, že je 
všude kolem plno bordelu a radnice s tím 
nic nedělá. Každý by si však měl nejprve 
sáhnout do svého svědomí. 

V loňském roce městská část jenom 
na odvoz odpadu z pozemků v obecním ma-

jetku vynaložila více než milion korun. „Mu-
síme veřejná prostranství uklízet průběžně, 

jinak by se tu 
za chvíli od-
padky válely 
všude. Dal-
ším velkým 
problémem 
jsou černé 
s k l á d k y , 
které řešíme 
s p o l e č n ě 
s odborem 
ž i v o t n í h o 
prostředí. My 

na pozemcích městské části, oni na těch 
ostatních,“ postěžoval si vedoucí Technické 
správy Úřadu městské části Praha – Čako-
vice Jiří Černý. „Bohužel, z 99 % se viník 
– zakladatel skládky – nenajde.“ A jak je 
v Čechách „dobrým“ zvykem, stačí první 

Dlužníci nájemného se dají spočítat na prstechDlužníci nájemného se dají spočítat na prstech
Problémy s neplatiči nájemného čako-

vická radnice, na rozdíl od mnohých jiných 
samospráv v republice, příliš velké nemá. 
Nedá se mluvit ani o desítkách neplatičů. 
Podle vedoucí odboru bytového hospodář-
ství a správy budov Markéty Kubrové jde 
spíše o ojedinělé případy. „Platební morálka 
nájemníků v bytech, které spravujeme, je vel-
mi dobrá,“ pochvaluje si. Možná je to dáno 
velikostí bytového fondu, který čítá na čtyři 
stovky bytů, možná i osobitým přístupem 
k obyvatelům těchto bytů. Když totiž někdo 
náhodou opomene zaplatit jeden nájem 
nebo se s platbou zpozdí, hned jej úřednice 
na tuto skutečnost upozorní. Ať už osobně 
nebo telefonicky. 

Jsou však i tací, na které pouhé připo-
menutí neplatí. S těmi už tolik v rukavičkách 
zacházet nejde. „Jakmile dluh přesáhne 
15 tisíc korun, informujeme o této skuteč-

nosti radu městské části a následně tyto 
případy předáváme advokátní kanceláři 
Chytil a Mann, která tyto případy řeší dál,“ 
pokračuje Markéta Kubrová. A jaký je další 
postup? V rámci upomínek se tito dlužníci 
dozvědí, že dělat dluhy opravdu není dobré, 
protože jim hrozí nejen ukončení nájemního 
vztahu a tím i vystěhování, ale třeba i soudní 
vymáhání takové pohledávky. 

Částka, která kvůli tomu chybí v čako-
vické obecní pokladně, není nijak astrono-
mická, nicméně drobné opravy bytového 
fondu by se za ní pořídit daly. „Zhruba 128 
tisíc korun nám v tuto chvíli dluží tři již bývalí 
nájemníci. Pohledávky u ostatních dlužníků 
se pohybují v průměru okolo 40 tisíc ko-
run,“ doplňuje vedoucí odboru bytového 
hospodářství s tím, že aktuálně řeší případy 
6 dlužníků. Řešení dalších tří případů je už 
v kompetenci příslušného soudu.         (šv)

Městská část Praha – Čakovice má 
rozlohu 1018 ha. Pro ty, kdo chyběli ve 
škole, když se probíraly plošné výměry, na 
jedno fotbalové hřiště potřebujete zhruba 
1 ha. Velkou část  
Čakovic, Miško-
vic a Třeboradic 
tvoří území již ur-
banizované, ale 
– řečeno slovy 
klasika –„větší 
polovina“ úze-
mí jsou dosud 
pole. Inu úrodné 
Polabí – zlatý pruh země České, který byl 
ještě donedávna zásobárnou obilí pro náš 
potravinářský průmysl. To, že se místo 
lánů obilí dnes na těchto plochách vlní 
řepka či v lepším případě slunečnice, je 
jiné téma. 

Bohužel, starý známý nešvar zavážení 
kdejaké rokle či polní cesty sutí či odpa-
dem z domácností je asi nevymýtitelný. 
Nejen kolem Prahy, ale kolem každé české 
či moravské vesnice spolehlivě najdete 
černou skládku, kam si místní odkládají to, 
co by jim dělalo nepořádek na dvorku. 

Zaměstnanci technické správy čakovic-
kého úřadu bojují, co jim síly stačí, nerovný 
boj za čistotu našeho území. Snaží se černé 
skládky likvidovat hned v zárodku. Pro 
naše občany provozujeme stálé stanoviště 
kontejnerů u garáží v ulici Na Bahnech, 
podařilo se na letošní rok opět zajistit vel-
kokapacitní kontejnery, pravidelně uklízíme 
ulice i všelijaká zákoutí… Za loňský rok 
jsme zaplatili za likvidaci odpadu na sklád-
kách z rozpočtu více než jeden milion korun 
a letos to bude ještě víc. Ceny na skládce 
ASA v Ďáblicích se vyhouply o 60 % výš. 

Jak je možné, že při procházce jarní pří-
rodou vždy narazíme na odpadky? Copak 
nemá úřad nějaký odpadový program?

Pokračování na straně 2

Černé skládky podél silnic nejsou nijak výjimečné. 
Foto: archiv TS

 

Pokračování na straně 3

Doprava v Praze brzy dozná změn, poznají to i Čakovičtí

Pozorně čtěte MIMOŘÁDNOU PŘÍLOHU uvnitř listu
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Hledám slušnou paní na úklid domácnosti. Nejlépe ženu v dů-
chodu, která si takto přivydělává. Nabízím rozumný honorář, 
očekávám spolehlivost. Kontaktujte, prosím: Tel. 776 110 734.

Vyměním obecní byt 2+1 v Čakovicích, Doubravská ul., 60 m2 
za větší - 3+1, 4+1 tamtéž. Kontakt: e-mail: lahire@email.cz, 
tel. 604 486 936.

Vyměním obecní 1+1 v Čakovicích za větší tamtéž. Rozdíl do-
platím. Volejte 777 883 907 nebo 777 293 362.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi

Na sklonku loňského roku jsme intenzivně jednali se společností 
Pražské služby o otevření městského sběrného dvora v Čakovicích. 
Bohužel se nepodařilo dohodnout s vlastníky pozemků podmínky pro-
nájmu. Sběrné dvory provozované Pražskými službami a financované 
z rozpočtu hlavního města jsou dobře fungující službou občanům a pro 
čakovický rozpočet by bylo otevření tohoto dvora výraznou úsporou. 

Ale zpátky k těm odpadkům na cestách, v potocích, v kdejakém 
zákoutí… Někteří lidé jsou prostě takoví. Je jim zatěžko odvézt odpad, 
byť i jen pár desítek či stovek metrů, do kontejnerů Na Bahnech či jen 
do nádob na tříděný odpad. Proto jsou potoky plné plastových lahví, 
igelitových tašek, pneumatik a bůhví čeho ostatního. Však on to někdo 
uklidí… Ano, uklidí, ale taky se ten úklid musí zaplatit. Milion je hodně 
peněz a dalo by se za to udělat mnoho. Nemám ráda udavače, ale po-
kud uvidíte, že někdo provádí jarní úklid tak, že vše vyveze na nejbližší 
polní cestu, vyfoťte to a pošlete na úřad. Pokuta snad odradí hříšníka 
od dalších pokusů. Ušetříme tím peníze i čas třeba na sázení nových 
stromů. Přeji krásné jaro všem, kteří třídí odpad a nezakládají černé sklád-
ky.                                                                   

Alena Samková, starostka

Řidiči, pozor na nové značkyŘidiči, pozor na nové značky
Zprovoznění nové trasy met-

ra se dotkne také Čakovic. Mění 
se totiž trasy linek autobusů MHD. 
Dojde tak ke změnám v dopravě 
i na některých místních komu-
nikacích. Zejména místní řidiči 
by si měli dobře všímat nového  
dopravního značení. Ulice Mezi 
Hřbitovy bude od května jedno-
směrná, a to od ulice Bělomlýn-
ské směrem k parkovišti při ulici 
Schoellerova. Autobusy už tedy 
nebudou projíždět Bělomlýnskou, 
ale obousměrně Schoellerovou. 

Další změna se týká ulice 
Oderská. Ta bude pro autobusy 
průjezdná v celé délce. Od toho 
se bude odvíjet dopravní situace 
i v okolí této komunikace. Řidiči 
už nebudou moci jezdit v ce-

lém úseku Něvské ulice v obou 
směrech, ale v oblasti mezi Váž-
skou a Oderskou se Něvská 
ulice stane taktéž jednosměrnou. 
Na křižovatkách ulic Oderské 
s Ostravickou a Oderské s Ji-
zerskou se objeví nové dopravní 
značení určené řidičům vozidel 
těžších 3,5 tuny. Pro ně bude 
v těchto místech omezen vjezd 
do rezidenční zóny.

Třetí, a v tuto chvíli poslední, 
změnu zaznamenají brzy účast-
níci silničního provozu v ulici 
Dr. Marodyho. Také ta by měla 
být v úseku od ulice Jizerské 
po Cukrovarskou zjednosměrně-
na. Důvodem je současná situa-
ce, kdy zde velmi často doprava 
kolabuje.                              (šv)

Na 39. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:

projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- o zřízení věcného břemene na pozemku parcel. č. 1151/11 k. ú. 

Čakovice se společností Impera, s. r. o., jako povinným a MČ jako 
oprávněným na umístění a provozování kanalizační přípojky;  

- darovací smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů ČMS Pa-
mětice na darování hasičské stříkačky D. S. Ebert 16; 

- smlouvu o dílo na redakční činnost při tvorbě periodika U nás 
v Čakovicích č. 4 - 6/2008 se Šárkou Vlčkovou;

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s Českomoravskou stavební 
společností, s. r. o., na pronájem objektu Schoellerova 11 
na dobu určitou do 31. 12. 2008

rada
- schválila zvýšení ceny krátkodobých pronájmů sálu a salonku 

v Cukrovarské 1 (zámek) a sálu na Slaviborském nám. 20; 
pro komerční využití se stanovuje cena sálu na 500,- Kč/hod. 
a salonku na 300,- Kč/hod. včetně DPH;

- souhlasila s darováním pozemku parc. č. 1162/1 k. ú. Čakovice 
pro zřízení parkoviště BD Úslavská 4 a uložila připravit potřebné 
materiály pro konečné rozhodnutí zastupitelstva MČ; 

- schválila použití znaku MČ na reklamních a informačních pla-
kátech vydávaných společností Kompakt, s. r. o.

rada se vyjadřovala k několika předloženým projektům na stavby:
- bytový dům na pozemcích parcel. č. 1075 a 1080 k. ú. Čakovice 

– na rohu ul. Oderské a Jizerské společnosti Amony, s. r. o., 
Brandýs n. L. – rada se stavbou podle předloženého návrhu 
nesouhlasí;

- Servisní areál Čakovice (gastronomická zařízení) investora 
J. Janouška na pozemcích parcel. č. 1438/11 a 1438/12 v k. ú. 
Čakovice, při ul. Kostelecká;

- stavba č. 3119 TV Čakovice – etapa 0008 komunikace Čakovice, 
Otavská – upřesnění stanoviska z usnesení R – 35/6.4/08;

- Obytný areál Za panskou stodolou na poz. parc. č. 319/1 k. ú. 
Miškovice investora Expoinvest – souhlas s výjimečně přípust-
nou stavbou bytových domů na ploše s funkčním využitím dle 
platného územního plánu SV – všeobecně smíšené, kde je čistě 
obytná funkce (v rozsahu 100 %) pouze výjimečně přípustná;

- projednala a na návrh bytové komise přidělila dva byty a schvá-
lila výměnu jednoho bytu. 

Tyto a další body jsou uvedeny v zápisech z jednání. Zápisy z jed-
nání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k nahlédnutí na Úřa-
du MČ a jsou také umístěny na stránkách www.cakovice.cz

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Zveme vás na 
8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Čakovice, které 
se koná 28. dubna 2008 v 18 hodin v sále čakovického 

zámku Cukrovarská 1, Praha - Čakovice

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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hromádka od prvního „odvážlivce“ a rázem se k němu ochotně 
přidávají další. Vzniká tím věčně začarovaný kruh. Přitom by stačilo 
tak málo – uklízet sám po sobě. Uklidit na pozemcích městské části 
však musí stačit na deset pracovníků technické správy. Je nutné 
si ale uvědomit, že úklid není jejich hlavní pracovní náplní. I když 
se tak podle rozsahu činnosti může zdát. 

Kromě úklidu po zemi poházených odpadků se starají i o to, aby 
byly vyprázdněné odpadkové koše v ulicích. Těch je jen v Čakovi-
cích 55, v Třeboradicích pak 6 a v Miškovicích 5 odpadkových košů. 
A přestože nádob není nedostatek, volně poházené odpadky jsou 

vidět téměř na všech místech – na ulicích i v prostorách s veřejnou 
zelení. „Nejsou to jen soukromé osoby, které svou neukázněností 
znečišťují veřejná prostranství, ale i podnikatelé,“ doplňuje Jiří Černý 
a na podporu svého tvrzení uvedl i příklad: „Vloni jsme třeba objevili 
černou skládku, kam někdo vyvezl hromadu prošlého ledového 
čaje. To nikdo z domácnosti neudělá.“ 

Vzhledem k tomu, že náklady za uložení odpadu na skládkách Vzhledem k tomu, že náklady za uložení odpadu na skládkách 
rostou čím dál tím více, je zřejmé, že při konečném účtování v závěru rostou čím dál tím více, je zřejmé, že při konečném účtování v závěru 
roku už nebudeme hovořit o zbytečně vynaloženém milionu, ale roku už nebudeme hovořit o zbytečně vynaloženém milionu, ale 
o vyšší částce, která rok od roku poroste. Tedy pokud se nezačneme o vyšší částce, která rok od roku poroste. Tedy pokud se nezačneme 
chovat jinak.                                                                                (šv)chovat jinak.                                                                                (šv)

Věčné nerudovské témaVěčné nerudovské téma: Kam s ním?: Kam s ním?
Dokončení ze strany 1

DDěěti ukti ukáázaly svou zruzaly svou zruččnost, unost, už ž po ppo pááttéé
Třídy 4. A za první stupeň a 6. A za ten 

druhý zvítězily v soutěži o nejhezčí veli-
konoční vajíčko, která se konala 17. a 18. 
března v prostorách Základní školy Dr. Ed-
varda Beneše v Čakovicích. Soutěž již pátým 
rokem pořá-
d á  z d e j š í 
Klub rodičů 
a přátel ško-
ly (KRAPŠ), 
vedení školy 
každoročně 
p o s k y t u j e 
p r o s t o r y , 
kde děti své 
výrobky vy-
stavují i pro 
ve ře jnos t . 
Mnozí uči-
t e l é  z a s e 
p o m á h a j í 
žákům s vý-
robou soutěžních exponátů v hodinách vý-
tvarné výchovy. Některé děti se však spolehly 
samy na sebe nebo jim pomohli jejich blízcí 
– rodiče, prarodiče, sourozenci apod. 

„Na výsledcích bylo vidět, že se děti 
opravdu snažily. Některá vajíčka byla 
opravdu moc povedená a zpracování velmi 
nápadité. Jen mě trochu mrzí, že se děti 
z druhého stupně zapojily mnohem méně 

než jejich mladší spolužáci,“ popsala své 
dojmy z této akce předsedkyně KRAPŠ 
Zuzana Hošová. 

A jak se hodnotilo? Každá třída, která 
se do soutěže zapojila, zaplnila svými expo-

náty jeden 
stůl. Výsta-
va pak byla 
př ís tupná 
veřejnosti, 
k te rá  po-
mocí  h la-
s o v a c í c h 
lístků hod-
notila, kte-
rý stoleček 
s e  j í  z d á 
n e j h e z č í 
a nejnápa-
ditější. Tak-
to odevzda-
ných hlasů 

se nashromáždilo na 250. Stoleček s nej-
větším počtem hlasů zvítězil. 

Žáci 4. A a 6. A si tak mohli nakonec 
po chutnat na zasloužené odměně - dortu 
ve tvaru velikonočního vajíčka. Na tyto i ostat-
ní ceny přispěla čakovická radnice částkou 
čtyři tisíce korun. Malá sladká odměna však 
také čekala i na ostatní aktéry  soutěže. 
Snad byla motivací pro další ročník         (šv)

Kdo Kdo ššetetříří, m, má á za tza třři,i,
řekli si na radniciřekli si na radnici

„Kdo šetří, má za tři.“ Pravdivost tohoto 
starého rčení si v současnosti ověřuje čako-
vická radnice takříkajíc na „vlastní kůži“. Při-
stoupila totiž na digitalizaci úřadu a úspěšně 
se s ní vypořádává. „Už poslední březnové 
zasedání rady městské části bylo bezpapíro-
vé,“ uvedla   starostka Alena Samková. Jde 
o to, že dříve byly radním rozdávány všechny 
podklady na jednání v papírové podobě. 
Nyní se radnice rozhodla využít výpočetní 
techniky a radní už mohou všechny materiály 
studovat v podobě elektronické. Podobnou 
cestou se vydávají i samotní úředníci. Komu-
nikace mezi jednotlivými odbory a pracov-
níky už probíhá víceméně také elektronicky. 
A tak nejenže již brzy pravý význam slova 
oběžník ze slovníku úředníků asi vymizí, ale 
úřad jako takový ušetří i nemalé náklady 
na nákup papíru. 

Chovat se šetrně a ekologicky mohou 
však i samotní občané. Stačí, když budou 
v co největší míře využívat možností internetu 
a budou s úřady, a nejen s tím v Čakovicích, 
komunikovat právě touto cestou.           (šv)

BEZPEČNOSTNÍ  
KOMISE

Tel.: 283 932 544
bezpecnostni.komise@cakovice.cz
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Čakovická škola sahá po mezinárodním titulu EkoškolaČakovická škola sahá po mezinárodním titulu Ekoškola
Své schopnosti rozvíjejí žáci nenásilnou formou během projektových dnů Své schopnosti rozvíjejí žáci nenásilnou formou během projektových dnů 

Mezinárodní prestižní titul Ekoškola chce 
získat čakovická základní škola Dr. Edvarda 
Beneše. Zapojila se proto do mezinárodního 
programu určeného základním a středním 
školám. Obecně řečeno, jeho cílem je 
nejen naučit děti, co je to ekologické cho-
vání, ale naučit je také, aby se podle těchto 
zásad chovaly a aby podle nich žily nejen 
ve škole. Projekt na získání titulu Ekoškola 
je především v rukách dětí, ne pedagogů, 
tedy přesněji řečeno v rukách ekotýmu, kde 
je na pět desítek dětí a jen pár dospělých. 
Koordinátorkou této iniciativy ve škole je pak 
paní učitelka Mgr. Petra Boháčková.

Projekt samotný je rozdělen na čtyři 
oblasti – voda, energie, odpady a prostředí 
školy. O každou tuto oblast pečuje jeden 
„malý tým“ – Naturaĺly, Bleskáči, Popeláři 
a Školníci. „Žáci, kteří se zapojili do ekotýmu 
tahle práce evidentně baví,“ popsal jejich 
nadšení zástupce ředitele školy Mgr. Martin 
Střelec, „Velká část  dětí třídí odpad i doma 
a my chceme, aby se ekologie a ochrana 
životního prostředí pro ně nezúžila právě 
jen do třídění odpadu.“ Že tomu ale tak není, 
dokázaly děti hned při druhém setkání eko-
týmu, kde si definovaly úkoly pro další obdo-

bí. Tak například členové týmu Naturally si 
všimli, že není využívána dešťová voda. Pro-
to si dali za úkol sehnat do měsíce sud, který 
by tuto vodu jímal. Voda se dá pak využít 
třeba k zalévání rostlin na školním pozemku. 
Dalším jejich cílem je zjistit, jaké chemické 
přípravky používají uklízečky při úklidu škol-
ních prostor a zda jsou ekologicky šetrné. 
Pokud ne, rozhodli se stávající přípravky 
nahradit k životnímu prostředí šetrnějšími. 
Popeláři zase mají pod palcem odpad. Proto 
se rozhodli, že zmapují, zda jsou ve třídách 
správné koše na tříděný odpad a co do nich 
vlastně vůbec ostatní házejí. Také chtějí 
přijít na nápad, jak by se dal znovu využít 
papírový odpad. První nápad se hned ujal 

– využití v hodinách 
výtvarné výchovy. 
Školníkům jde pře-
devším o to, aby 
se všichni ve škole 
cítili dobře.  

Na téma Ekolo-
gie a my se v břez-
nu ve škole také 
konal další, v pořa-
dí už druhý projek-
tový den. V rámci 
tohoto dne bylo 
po škole rozmístě-
no několik stano-
višť, kde se disku-
tovalo, pracovalo 
a soutěžilo na zmi-
ňované téma. Jak 
pro jek tový  den 
probíhal a co mu 
předcházelo, jsme 
se zeptali Mgr. Boháčkové: „Učitelé na zá-
kladě zvoleného tématu připraví určité 
nabídky a žáci si během jednoho dopo-
ledne vybírají projekt podle svého zájmu. 
Na ten se pak zapíší. Celý týden před pro-

jektovým dnem se mají 
učitelé možnost scházet 
se svými žáky, připravovat 
si pracovní listy, rozvíjet 
téma projektu, vyjíždět 
na exkurze a shromaž-
ďovat informace o daném 
tématu. Vše potom vrcholí 
právě v onen projektový 
den, kdy žáci za pomo-
ci učitelů, kteří fungují 
spíš jako partneři a rádci, 
než jako „nadřízení“, zís-
kané poznatky zpracují 
do nějakého výstupu, ať 
již ve formě brožury, ná-

stěnky, modelu, videonahrávky, internetové 
prezentace nebo jiných forem a výsledek 
předvedou svým spolužákům.“ Zajímavých 
projektů v rámci tématu Ekologie a my bylo 
mnoho. Namátkou vyberme například dva. 
V projektu Netradičně s odpadky si žáci 
sami vyzkoušeli role scénáristů, výrobců 
loutek, režisérů a loutkoherců v představení 
pro spolužáky. Nutno dodat, že loutky byly 
vyrobeny z plastových lahví a odpadků. Ná-
ročný byl jistě projekt s názvem Dům, který 
mě neokrádá. „Žáci si připravili návrh domu, 
kde by chtěli bydlet. Zaměřili se na vybavení 
domu elektrickými spotřebiči, zkoumali, jak 
se tyto spotřebiče označují, kam by se měli 
v domácnosti umístit,  připravili si pracovní 

listy, a pak přímo v obchodě vybírali úsporné 
spotřebiče. Někteří si neváhali nechat pora-
dit od prodavačů – i je malinko vyzkoušeli 
– a pak vybrané spotřebiče  umístili do svých 
domů. O všem pak informovali spolužáky 
formou prezentace. Museli zdůvodnit, proč 

se pro daný výrobek rozhodli a proč ho 
umístili tam, kam ho umístili. Své výtvory 
pak umístili na nástěnku,“ popsala dobře 
odvedenou práci dětí Mgr. Boháčková.  

Další akce související s mezinárodním 
projektem Ekoškola na sebe nenechají 
dlouho čekat. Už 22. dubna připravuje 
škola v rámci Dne Země velkou celoškolní 
akci, jejíž součástí bude například i školní 
Eko pouť.



U NÁS V ČAKOVICÍCH • duben 2008 strana 5

Návštěva chorvatských dobrovolných Návštěva chorvatských dobrovolných 
hasičů z Trnje u SDH Čakovice - Ďáblicehasičů z Trnje u SDH Čakovice - Ďáblice

Ve dnech 14. - 16. února navštívili náš 
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Čakovi-
ce - Ďáblice dobrovolní 
hasiči z  chorvatského 
Trnje u Záhřebu. Tato 
návštěva byla výsledkem 
dohody o spolupráci 
chorvatských dobrovol-
ných hasičů a obchodní-
ho rady Tomáše Kuchty z české ambasády 
v Záhřebu, který se dohodl s Městským 
sdružením hasičů hl. m. Prahy.

Nabitý program pro naši chorvatskou 
návštěvu zahrnoval zejména prohlídky ha-
sičských stanic a následně pak historického 
centra Prahy. V pátek, po jejich příjezdu 
a vzájemném představení se, jsme s nimi 
navštívili stanici pražských profesionálních 
hasičů na HS1 v Praze 1, kde je provedl 
náš velitel Václav Kuneš. Pak následovala 
prohlídka HS5 ve Strašnicích. Poslední 
zastávkou v pátečním programu byla ná-
vštěva naší hasičské stanice v Ďáblicích. 
Zde jsme chorvatským kolegům podrobně 
ukázali naši stanici, výstroj a techniku a od-
pověděli jsme na řadu všetečných dotazů. 
Následně byl z rukou starosty DOBRO-
VOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO TRNJE 
- Mladena Plavšiće předán našemu sboru 
obraz s výjevem chorvatského města Trnje. 
Pozvali nás také k návštěvě tohoto města 
a k účasti na mezinárodním setkání, které  

bude pořádat jejich sbor. Večer byl pak pro-
gram zakončen společnou večeří, kde jsme 

konzultovali zkušenosti 
a rozdíly v oboru hasič-
ství v České republice 
a v Chorvatsku. Dozvě-
děli jsme se o historii 
sboru v Trnje, o systému 
fungování hasičských 

sborů a jednotek v Chorvatsku a o navazo-
vání jejich kontaktů a přátelství s dobrovol-
nými hasiči po celé Evropě. 

V sobotu jsme měli v programu pro 
chorvatské kolegy nachystánu prohlídku 
pražských historických památek, zejména 

pak Pražského hradu a centra včetně pro-
jížďky lodí po Vltavě. Z této delší procházky 
byli sice řádně unaveni, ale velice se jim 
Praha líbila.

V neděli ráno jsme se pak s chorvatskými 
kolegy rozloučili a ti se vydali na dlouhou ces-
tu k domovu plni nových zážitků a poznatků.

Lepší nabídka vyhraje, Lepší nabídka vyhraje, 
utká se pět firemutká se pět firem

Jak bude vybavena nová mateřská školka? 
Tak odpověď na tuto otázku nezná  ani vedení 
radnice. Radní totiž na svém jednání, které 
se uskutečnilo poslední březnové pondělí, 
teprve vypsali výběrové řízení na dodavatele vy-
bavení interiéru MŠ Čakovice III – Čtyřlístek. 

Radnice osloví pět firem. Pak už bude 
záležet jen na nich, jaké nabídky a za kolik 
pošlou. Každopádně by se měl dodavatel 
postarat nejen o návrh, ale i o dodávku 
nábytku a dalšího zařízení. A protože do do-
by, než se dveře školky otevřou „malému 
čakovickému dorostu“, už zbývá zhruba jen 
půlrok, musí být nabídky od poptaných firem 
doručeny do poloviny dubna. 

Ani otevření nové mateřské školky však 
zcela určitě nebude mít vliv na stávající pravi-
dla týkající se umisťování dětí do tohoto typu 
předškolního zařízení. „Máme pravidla, která 
jasně říkají, že do mateřské školky mohou být 
zapsány pouze děti rodičů, kteří zde mají trvalý 
pobyt. Přesto jsou rodiče, kteří žádají o výjimky 
z těchto pravidel,“ říká starostka Alena Samko-
vá. Podle jejích slov se radní zabývají každou 
takovou žádostí zvlášť. A jedinou výjimku, 
kterou jsou ochotní povolit, je ta, když rodiče 
těchto dětí sice ještě trvalý pobyt na území 
městské části Čakovice nemají, ale protože 
se sem plánují  v dohledné době nastěhovat 
a k trvalému pobytu se tu přihlásit, mají naději, 
že jejich ratolest bude do některé ze zdejších 
školek přijata.                                           (šv)



 strana 6 duben 2008 • U NÁS V ČAKOVICÍCH

Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum (radost zpěváků),
působící při ZUŠ Marie Podvalové,

 vás srdečně zve na slavnostní koncert  věnovaný pětiletému výročí založení sboru.
Koncert se koná 6. května v 18.00 hodin

v čakovickém zámku, v sále MÚ Čakovice.

Zazpíváme vážně i vesele,  průřezem našeho repertoáru zavzpomínáme na skladby 
dřívější i nedávné a pozveme spoustu báječných muzikantů. 

Zkrátka si naše malé výročí pořádně užijeme.
Přijďte se radovat s námi!

V Cirkuse oslaví svátek dětí o něco dříveV Cirkuse oslaví svátek dětí o něco dříve
Milé děti a maminky,
v měsíci květnu jsme pro vás v Mateřském centru Cirkus připravili:

7. 5.  vyrábíme dárek pro maminky
14. 5.  v 9.30 hodin divadélko pro nejmenší – Čtyři pohádky v podání divadla ŠUS 
 (náhrada za zrušené představení z 2. 4.)
21. 5.  v 9.30 hodin divadélko pro nejmenší – O nebojácném Ondrovi v podání divadla
 Žebřík
28. 5.  Den dětí

Bližší informace najdete na internetové adrese http://klubmaminek.unas.cz, na plakátech 
a na telefonních číslech 737 444 367 nebo 606 218 743.

za MC Cirkus Kateřina ArnotováUzavření ulic kvůli Uzavření ulic kvůli 
pokračování stavby pokračování stavby 
kanalizace – 3119 TV kanalizace – 3119 TV 
Čakovice, etapa 0016Čakovice, etapa 0016
Ouhrabkova v úseku mezi ulicemi Polab-
ská a Cukrovarská od 7. 4. do 9. 5. 2008
Objízdná trasa je:
ulicí Vojáčkovou jednosměrně ve směru 
Polabská – Cukrovarská;
ulicí Na Barikádách jednosměrně ve smě-
ru Cukrovarská – Polabská.

Jindřichova ulice v úseku Polabská 
a Cukrovarská – v termínu od 14. 4. 2008 
do 23. 5. 2008

nám. 25. března – v termínu od 14. 4. 
2008 do 20. 6. 2008

Petříkova a Krymrova v úseku Polabská  
a Cukrovarská – v termínu od 12. 5. 2008 
do 20. 6. 2008

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Nová výsadba je Nová výsadba je 
potřeba, radnice to ví potřeba, radnice to ví 

Zdravé životní prostředí s dostatkem 
zeleně nejsou pro čakovickou radnici jen 
prázdná slova. Dokladem toho je hojná vý-
sadba nové zeleně na území městské části. 
V současnosti je nově osazeno hned několik 
lokalit na území městské části. 

Tak například dvě desítky starých hrušní 
uvolní místo pro výsadbu nového stromo-
řadí v ulici Svěceného. Jde o úsek vedoucí 
od Mratínského potoka směrem k ulici 
Hamplova v Třeboradicích. Staré hrušně tu 
nahradí krásně kvetoucí sakury dorůstající 
výšky až dva a půl metru a kvetoucí brzy 
na jaře. Tyto stromy, jejichž původní domo-
vinou byla západní Čína, budou po obou 
stranách lemovat také polní cestu mezi 
Miškovicemi a ulicí Cukrovarská. Budou 
osázeny rovněž podél východní strany polní 
cesty vedoucí od sídliště U Párníků za stavbu 
firmy Adikon. 

O vysazení se postarala na základě výbě-
rového řízení v Čakovicích osvědčená zahrad-
nická firma Marie Žižkové, která bude mít tyto 
mladé stromky ještě minimálně dva roky ve 
své péči, dokud pořádně nezakoření. Dohro-
mady se budou na uvedených místech tyčit 
dvě stovky statných sakur. Tyto úpravy včet-
ně kácení starých hrušní přijdou čakovickou 
pokladu na celkem 2,1 milionu korun.   (šv) 

Jakmile sakury vzrostou, budou každé jaro zdobit svými světle růžovými květy polní cestu mezi Miško-
vicemi a silnicí Cukrovarská. 
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Jezírko v zámeckém parku prokoukneJezírko v zámeckém parku prokoukne
Vypustit jezírko, opravit přítokovou rouru, přemístit ryby 

a vyčistit jezírko. To byla v uplynulých dnech činnost pracovní-
ků technické správy čakovické radnice. Podle slov vedoucího 
zmiňovaného odboru se podobné práce prováděly před zhruba 
pěti lety. Nyní opět dozrál čas na pořádnou očistu jezírka, aby 
se do něj mohly ryby (viz foto z přípravy na jejich přesun do do-
časného útočiště) zase brzy vrátit. 

Náklady na vyčištění jezírka nejsou úplně malé, ale odbor 
technické správy ušetřil v zimě nějaké prostředky díky velmi 
mírné zimě.                                                                            (šv) 

Zvládnout víc jak stovku neposedů není jednoduchéZvládnout víc jak stovku neposedů není jednoduché
Učitelky v čakovické mateřince jejich práce evidentně baví, výsledky jejich práce jsou patrnéUčitelky v čakovické mateřince jejich práce evidentně baví, výsledky jejich práce jsou patrné

„Mateřská škola má pro plnění vzdě-
lávacích cílů velmi dobré personální i ma-
teriální podmínky.“ Tak začíná závěrečné 
hodnocení inspekční zprávy. Pracovnice 
pražského inspektorátu České školní in-
spekce si tentokrát posvítily na mateřskou 
školu v Něvské ulici a i když, jako každá 
inspekce, kontrolovaly všechno možné, 
nemohly zdejšímu vedení tohoto zařízení 
v podstatě nic vytknout. O více než stovku 
dětí se tu ve čtyřech třídách stará osmičlen-
ný personál. Zdejší učitelky vědí, že kvalitní 
předškolní výchova se neobejde bez ne-
ustálého doplňování si vlastního vzdělání, 
což inspekce hodnotila velmi pozitivně. 
Také samotná práce učitelek s dětmi byla 
v celkovém kontextu hodnocena výborně. 

Ze zprávy vyplývá, že děti se ve školce 
cítí velmi dobře. Mají dostatečný prostor 
pro hry, ale i pro cvičení, výtvarné činnosti, 
rozvíjení rytmiky, koordinace pohybů nebo 
pro rozšiřování slovní zásoby a způsobů 
komunikace. Podle inspektorek zejména 
nejstarší děti prokázaly až nadprůměrnou 
vyspělost v pohybové koordinaci a ve vní-
mání hudby. Ve svém hodnocení také pod-
trhly fakt, že jsou děti hodně samostatné 
a umí se samy obsloužit.

V rámci šetření se inspektorky obrátily 
také na rodiče. Formou ankety zjišťovaly 
názory rodičů na toto zařízení. Anketa po-
tvrdila, že mateřinka boduje i u rodičů. Do-
tazník vyplnila zhruba třetina rodičů ze 111 
zapsaných dětí a ani tito dospělí chválou 

nešetřili. Je vidět, že učitelky v čakovické 
mateřince jejich práce evidentně baví, jinak 
by zřejmě inspekční zpráva vypadala úplně 
jinak.                                                       (šv) 
Ze závěrečného hodnocení:
Mateřská škola má pro plnění vzdělávacích 
cílů velmi dobré personální i materiální 
podmínky. Pedagogický kolektiv je plně 
kvalifikovaný a projevuje zájem o další 
vzdělávání. Prostředí školy je upravené 
a průběžně udržované, děti mají přiměřené 
množství pomůcek i hraček.
Vzdělávací výsledky u dětí jsou příznivé, 
v oblasti motoriky a komunikace až mírně 
nadprůměrné. 
Celkově je škola hodnocena jako stan-
dardní. 

Stromy se bránit neumíStromy se bránit neumí
Kdyby byl slyšet nářek stromů, 

určitě by nebyl nikterak tichý. Jen 
co nechala radnice vysadit mladé 
stromky, už se zde našel vandal, 
který si na nich pravděpodobně 
dokazoval nadřazenost lidské 
rasy. Pravděpodobně mu zatím 
nikdo neřekl, jak je hloupé ničit živé 
rostliny a práci druhých. 

K nemalé úhoně došlo sedm čer-
stvě vysázených stromků, pět z nich 
je podle odborníků nenávratně po-
škozených.                                (šv)
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Domácí násilí je problém, ale oběť se už může bránitDomácí násilí je problém, ale oběť se už může bránit
Komise pro bezpečnost MČ Čakovice: Vědět, co dělat, je velmi důležitéKomise pro bezpečnost MČ Čakovice: Vědět, co dělat, je velmi důležité

Domácí násilí představuje široce rozší-
řený a zároveň nejméně kontrolovaný druh 
násilí, který v sobě zahrnuje všechny projevy 
psychického, fyzického a sexuálního násilí 
páchaného mezi osobami, které by k sobě 
měly mít nejblíže. Ještě donedávna bylo 
domácí násilí, byť jde o závažný celospolečen-
ský fenomén, považováno spíše za okrajový 
problém naší společnosti. Nejen výzkumy, ale 
také samotná praxe ukázala, že  se vyskytuje 
v mnohem více rodinách, než by kdokoli z nás 
předpokládal.

V rámci své působnosti se Odbor bez-
pečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR 
podílel na připomínkových řízeních k návrhům 
na změnu platné právní úpravy ve smyslu zvý-
šení ochrany před domácím násilím. K 1. červ-
nu 2004 pak nabyla účinnosti novela trestního 
zákona, která do něj vložila novou skutkovou 
podstatu trestného činu Týrání osoby žijící 
ve společně obývaném bytě a domě § 215a 
trestního zákona. Tímto krokem došlo k uzá-
konění povinnosti orgánů činných v trestním 
řízení stíhat agresora, a to i bez ohledu na to, 
zda k tomu poškozený dá souhlas. V mnoha 
případech však domácí násilí nedosáhlo 
trestněprávní roviny a nebylo tak možno využít 
prostředky, které poskytuje trestní řád. Přesto 
bylo nutno i v těchto případech oběť domácí-
ho násilí chránit. Odbor bezpečnostní politiky 
tak vydal pro policii stanovisko, v němž dopo-
ručoval v daných případech využití oprávnění 
o zajištění agresora na dobu 24 hodin, které 
je upraveno zákonem o policii.

Nový způsob řešení domácího násilí 
přinesl zákon č. 135/2006 Sb., který zakotvil 
nové oprávnění Policie ČR v podobě institutu 
vykázání. Od 1. ledna 2007 je policie opráv-
něna násilnou osobu ze společného obydlí 
vykázat. Vykázání je preventivním opatřením 
směřujícím k ochraně ohrožených osob. Je 
ukládáno bez ohledu na případnou trest-
něprávní kvalifikaci jednání násilné osoby. 
Jinými slovy, policie násilnou osobu vykáže 
tehdy, zjistí-li, že jde v dané věci o případ 
domácího násilí. Současně pak může být 
jednání násilné osoby vyšetřováno v rámci 
trestního řízení, lze-li jednání násilníka kvalifi-
kovat jako trestný čin, případně, nedosáhlo-li 
jednání násilné osoby intenzity trestného 
činu, je prováděno přestupkové řízení. 

Pro domácí násilí je charakteristické:
1. opakovanost – jednání, které má svůj 

vývoj, opakované projevy, často trvá velice 
dlouhou dobu, intervaly mezi jednotlivými 
útoky se zkracují. Není to tedy jednorázový 
či ojedinělý incident. 

2. postupný nárůst intenzity – začíná 

zpravidla psychickým násilím, postupně 
se přidává fyzické násilí, útoky směřují proti 
lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, mo-
hou vyústit až v útoky proti životu. 

3. jasné role – domácí násilí se odehrává 
mezi blízkými osobami (manželé, partneři, 
rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozenci), 
kde lze jasně rozlišit roli ohrožené a násilné 
osoby, role se nezaměňují, nejedná se o tzv. 
italská manželství.

4. soukromí – k násilí dochází zpravidla 
beze svědků, v soukromí společného obydlí, 
jednotlivé incidenty se však mohou odehrát 
i mimo soukromí.

Zjistí-li policie, že se v daném případě 
jedná o případ domácího násilí a hrozí zde 
také další útoky, je oprávněna násilnou osobu 
na místě ze společného obydlí vykázat a sou-
časně s tím jí zakáže vstup do společného 

obydlí  a jeho bezprostředního okolí na dobu 
10 dnů. Tato doba nemůže být v žádném 
případě zkrácena. Policista takto rozhodne 
z úřední povinnosti, tzn. pokaždé, jsou-li pro 
takový postup splněny podmínky. Souhlas 
ohrožené osoby se nevyžaduje. 

Vykázaná osoba je povinna neprodleně 
opustit společné obydlí a vydat policii klíče 
od společného obydlí. Před tím je jí umož-
něno si za přítomnosti policie vzít ze spo-
lečného obydlí věci sloužící její osobní po-
třebě, osobní cennosti a dokumenty. Policie 
informuje vykázanou osobu o možnostech 
ubytování v daném místě, případně jí umožní 
si ubytování telefonicky zajistit z policejní 
služebny. Vykázanou osobu poučí o jejích 
právech a povinnostech. Do 24 hodin je 

pak vykázaná osoba oprávněna si za asis-
tence policie vyzvednout další osobní věci 
nebo věci nezbytné pro podnikání či výkon 
povolání.

Ohrožená osoba je policií poučena 
o možnosti využití psychologických, soci-
álních nebo jiných služeb v oblasti pomoci 
obětem násilí. Dále poučí ohroženou osobu 
o možnosti podat návrh soudu na vydání 
předběžného opatření podle § 76b zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.

Do 24 hodin od vstupu do společného 
obydlí policie vypracuje písemné vyhotovení 
rozhodnutí o vykázání, které do 24 hodin 
doručí krajskému intervenčnímu centru, 
které bezodkladně (nejdéle do 48 hodin) 
kontaktuje ohroženou osobu a nabídne jí 
svou pomoc, která zahrnuje jednak pomoc 

psychologicko-sociální, ale také pomoc při 
uplatňování práv ohrožené osoby (např. po-
moc při podání návrhu podle § 76b o.s.ř.).

Do 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání 
policie provede kontrolu, zda  rozhodnutí o vy-
kázání dodržuje vykázaná i ohrožená osoba. 
Jestliže vykázaná osoba nerespektuje roz-
hodnutí o vykázání a zdržuje se ve společném 
obydlí či v bezprostředním okolí společného 
obydlí, na něž se vykázání vztahuje, dopouš-
tí se přestupku podle § 46 odst. 1 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v případě opakova-
ného nebo závažného porušení (např. útoky 
na ohroženou osobu) se dopustí trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí pod-
le § 171 odst. 1 písm. e) trestního zákona. 

Ilustrační foto Martin Rambousek
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Na řízení o vykázání se subsidiárně vzta-
huje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutí 
o vykázání lze podat do 15 dnů odvolání, o ně-
mž rozhoduje krajská správa Policie ČR.  Poté 
lze podat žalobu ke správnímu na nezákonné 
rozhodnutí podle zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní.

Významnou možností pro oběti domácího 
násilí, které chtějí řešit svou situaci, je možnost 
domáhat se ochrany cestou občanskoprávní-
ho řízení u soudu. Oběť domácího násilí může 
podat návrh soudu, aby vydal předběžné 
opatření. Soud o tomto návrhu rozhodne do 48 
hodin a může násilné osobě uložit zejména, 
aby dočasně opustila byt nebo dům společně 
obývaný s ohroženou osobou, jakož i jeho 
bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupo-

vala a aby se zdržela setkávání s ohroženou 
osobou a navazování kontaktů s ní. Toto před-
běžné opatření soudu trvá jeden měsíc od jeho 
vykonatelnosti. Takový návrh může ohrožená 

osoba podat, aniž by mu předcházelo vykázá-
ní, které provedla policie. Může jej však podat 
i v době, kdy platí vykázání provedené policií 
(v tomto případě se desetidenní lhůta platnosti 
prodlouží do doby, než civilní soud rozhodne 
o předběžném opatření).

Pokud by během této doby bylo zahá-
jeno řízení ve věci samé (řízení o rozvod 
manželství, svěření dětí do péče a úprava 
styku, vypořádání společného jmění manže-
lů, úprava práva k bytu apod.), může soud 
na návrh ohrožené osoby prodloužit trvání 
předběžného opatření, maximálně však 
na dobu jednoho roku. 

Důležité je však třeba zdůraznit, že po-
psaný postup (řízení u civilního soudu) závisí 
na aktivitě ohrožené osoby, tzn. že ona sama 
se musí rozhodnout, že takto situaci chce 
řešit a musí podat návrh na vydání předběž-
ného opatření, případně návrh na zahájení 
řízení ve věci samé. 

Oběti domácího násilí se mohou také 
samy obrátit na intervenční centra, v nichž 
pracují speciálně vyškolení pracovníci. Profe-
sionální pomoc nejen obětem domácího nási-
lí, ale všem obětem trestné činnosti poskytuje 
např. Bílý kruh bezpečí, který kromě přímé 
a konkrétní pomoci, kterou poskytuje jednot-
livým obětem, významným způsobem přispěl 
k řešení tohoto závažného celospolečenské-
ho problému tím, že se podařilo domácí násilí 
dostat jak do povědomí společnosti, tak pře-
devším do popředí pozornosti zákonodárců 
a byla přijata nová právní úprava zahrnující 
institut vykázání. Bílý kruh bezpečí provozuje 
také telefonickou linku s nepřetržitým provo-
zem pro oběti domácího násilí – DONA linka, 
jejíž pracovníci (specialisté na problematiku 
domácího násilí) poskytnou volající oběti  
informace o možnostech řešení, rady a kon-
takty na další služby pomoci.

Řešení problému domácího násilí není 
jednoduchou záležitostí, vystoupit ze zača-
rovaného kruhu domácího násilí představuje 
pro oběť vždy velkou dávku odvahy a síly, 
proto je důležité, aby se oběť nebála obrátit 
na policii a další pomáhající instituce, které jí 
poskytnou svou pomoc a radu. Významný je 
však i vklad celé společnosti při řešení tohoto 
problému. Domácí násilí nesmí být přehlíženo 
a v žádném případě nijak tolerováno, proto 
každý, kdo má podezření, že v jeho okolí 
dochází k domácímu násilí, by měl na tento 
problém upozornit, byť i jen prostým pře-
dáním informací a kontaktů na pomáhající 
instituce, aby sama oběť získala informace 
o tom, že domácí násilí není něčím, co musí 
snášet.

Každý má právo na život bez násilí!!!

Neziskové organizace poskytující pomoc obětemNeziskové organizace poskytující pomoc obětem

Bílý kruh bezpečí
nepřetržitá telefonická linka pro pomoc obětem domácího násilí
251 511 313
www.donalinka.cz 
www.domacinasili.cz 
www.bkb.cz 

Nonstop linka důvěry krizového centra RIAPS
222 58 06 97 

Linka bezpečí, Nadace Naše dítě 
800 155 555, rodičovská linka: 283 852 222, 
krizové centrum pro děti a mládež: 233 544 117
www.nasedite.cz 

Linka důvěry Dětského krizového centra 
www.ditekrize.cz 

Liga lidských práv
tel. 545 245 996, 737 834 345
www.llp.cz 

Rosa - centrum pro týrané a osamělé ženy
tel. 241 432 466,  SOS tel. 602 246 102 (Po-Pá 9 -18 hod.)
www.rosa-os.cz 

ProFem
linka pomoci 224 910 744 (středa 18.30 - 20.30 hod.)
www.profem.cz

Intervenční centra v Praze a středních ČecháchIntervenční centra v Praze a středních Čechách
Hlavní město Praha
Městské centrum sociálních služeb 
a prevence Praha
Šromova 861
Praha 9
koordinátorka PhDr. Marie Šusterová
tel. 604 231 085 nebo 281 914 376 
susterova@centrum.cz 
www.mcssp.cz

Středočeský kraj
Poradna pro rodinu,manželství a mezilid-
ské vztahy Rakovník
Žižkovo nám. 169, 269 01 Rakovník
koordinátorka Lucie Vaníčková-Horníková
tel. 313 502 588, 605 765 883 nebo 
313 511 293 
r.poradna@quick.cz 
www.poradna-rakovnik.cz

S přispěním MV ČR – Jaroslav MANGL  
předseda komise pro bezpečnost MČ

Ilustrační foto Martin Rambousek
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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.

B R U S Í R N A  –  Č A KOV I C E

Rodiče už nyníRodiče už nyní
mají přehledmají přehled

Zhruba od poloviny března už mají rodiče 
žáků navštěvujících ZŠ Dr. Edvarda Beneše 
o prospěchu svých ratolestí dokonalý pře-
hled. Respektive mohou mít. Vedení školy 
totiž zpřístupnilo rodičům známky jejich dětí 
po internetu. 

„Rodiče si mohou z domova kontrolo-
vat prospěch žáků od 3. tříd výše,“ uvedl 
Mgr. Martin Střelec, zástupce ředitele školy, 
s tím, že na třídních schůzkách dostávali 
rodiče přístupová hesla k těmto informacím, 
na něž se zájemci dostanou z internetových 
stránek školy. Heslo obsahuje osm na sobě 
nezávislých znaků, a tak podle Mgr. Střelce 
nemá vedení školy obavy, že by se některý 
z žáků do systému dostal a své známky 
pozměnil. „Je to vyzkoušený systém, který 
se běžně na českých školách užívá,“ doplnil 
zástupce ředitele.  

Na internetu jsou zveřejněny známky 
žáků od začátku druhého pololetí. Pokud 
ještě někdo  z rodičů nemá přístupové heslo 
a chce jej znát, musí se obrátit na třídní uči-
telku své ratolesti. 

Zveřejňovat známky na internetu začala 
škola v září loňského roku. Cílem je omezit 
papírování a co nejvíce věcí vyřizovat elektro-
nicky. Vedle čakovické radnice je to tak další 
instituce, kde šetří papírem.                  (šv)

Tématická a přednášková odpoledne Tématická a přednášková odpoledne 
v Klubu seniorů na měsíc květen v Klubu seniorů na měsíc květen 
7. května 14.00 hod.  RNDr. Pavel Mrázek „Istanbul“ (Dataprojekce)
14. května 14.00 hod.  Pharm. Dagmar Vítová „Nemoci ve stáří aneb jak se 
    dožít dlouhověkosti“
21. května   Vlastivědná vycházka s Evou Sokolovou „Do starých  
    Bohnic nejen za selským barokem“
28. května 14.00 hod.  Zdenka Zelenková – IC Creativ Praha „Malování na
    textil – šablonování“
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FinTherm Praha – KWH Pipe, a.s.,
se sídlem Praha 9 - Třeboradice

přijme

dělníky do výroby

vyučení v technickém oboru podmínkou,
oprávnění na VZV, svářečský průkaz výhodou.

řidiče kolového nakladače VOLVO
 

pro manipulaci s trubkami.
Příslušné oprávnění C, E a 

strojní průkaz je podmínkou.

Kontakt:
Tel. 266 753 300

e-mail: fintherm@fintherm.cz

Vlastivědná vycházka s Klubem seniorůVlastivědná vycházka s Klubem seniorů  

„Do Starých Bohnic nejen za selským barokem“„Do Starých Bohnic nejen za selským barokem“
Klub seniorů při MČ Praha – Čakovice uspořádá dne 21. května 

vycházku do Starých Bohnic. Na starém náměstí nám paní Eva So-
kolová přiblíží stavby selského baroka, uvidíme starou školu, která 
dnes slouží jako Kolpingův dům pro matky s dětmi, a v neposlední 

řadě uvidíme i bohnickou faru. Sraz účastníků vycházky je ve 12.30 
hod. na konečné autobusů (Kalamajka). Odjezd bude autobusem 
č. 202 směr Bohnice – výstup bude na stanici Zhořelecká. Bližší 
informace a rezervace na tel. čísle 283 109 343, paní Soroková.

Krystalová 7 – Praha 9, Čakovice,

telefon 777 200 792,

Po – Čt 8:00 – 14:00

Květinové dary ke všem příležitostem: 
svatby, narozeniny, velikonoční a vánoční vazba, 

smuteční vazba.

Provozuje ELPIS, s. r. o.

VÁZÁNÍ KVĚTIN – ČAKOVICE


