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Personální zemětřesení prý školu nečeká
„Žádné zásadní změny nyní nechystám,“ ubezpečil nás nově jmenovaný ředitel
Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích Mgr. Martin Střelec. Ten byl od srpna
nejprve jen pověřen řízením školy. V té
době už prokázal, že vedení školy zvládne,
což bylo podpůrným argumentem k jeho
zvolení ve vypsaném výběrovém řízení.
O jmenování Martina Střelce do funkce ředitele rozhodla rada městské části 19. října
jednomyslně.
„Byl jednoznačně nejlepším kandidátem,“ komentoval rozhodnutí rady místostarosta Miroslav Krištof s tím, že do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest

Když 1. září vítal Martin Střelec prvňáčky, ještě
netušil, že bude za dva měsíce jmenován ředitelem školy.
Foto Šárka Vlčková

uchazečů, z toho jen dva vyhověli všem
požadavkům výběrové komise. A právě
Martin Střelec byl z těchto dvou kandidátů
podle členů komise i radních tím lepším.
„Myslím, že jeho působení dočasným vedením školy mu hodně pomohlo získat jasné
představy o vedení této instituce a hlavně
je pak dokázal dobře interpretovat,“ doplnil
místostarosta Krištof.
Své bezprostřední pocity definoval Martin Střelec tak, že cítí velkou úlevu z toho,
že skončí pro školu půlrok určité nejistoty
bez řádného vedení. Zároveň si uvědomuje zodpovědnost, která jej nyní čeká.
Úkolem nového ředitele pro nejbližší
období teď bude hledání svého zástupce
a jasné definování pravidel fungování této
vzdělávací instituce. Zásadní personální
změny prý ale určitě nechystá. „V průběhu
školního roku by to ani dost dobře nešlo.
Školní rok je určitým způsobem nastaven,
což budu respektovat,“ míní Střelec, kterého kromě toho čeká i dořešit hospodaření
školy do konce kalendářního roku a posléze
i školního roku. Oficiálně byl ředitelem jmenován od 1. listopadu.
(šv)

Oslavám hasičů přálo dokonce i počasí
Prázdniny nebyly pro miškovické dobrovolné hasiče jen dobou příprav na blížící
se oslavy 80. výročí založení zdejšího sboru
dobrovolných hasičů. Museli si také plnit
své obvyklé povinnosti a vyjíždět k zásahům. Během letošních prázdnin hned
k dvanácti. Většinou šlo o čerpání vody a likvidaci spadlých stromů a větví. V tom jim
vydatně pomáhala nová technika – výsuvný
třicetimetrový žebřík zapůjčený od letňanské jednotky. Vozový park miškovických
hasičů se také rozšířil o velitelský vůz
Škoda Forman vybavený například dýchací
technikou a dalšími nezbytnými prostředky
sloužícími k úspěšným zásahům.
Jakmile pominul čas dovolených, zmíněný den oslav se již nezadržitelně blížil.
Pokračování na straně 3

Cvičení necvičení, do každého zásahu musejí jít
hasiči naplno.
Foto SDH Miškovice

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.

Často se nyní mluví o omezování
hracích automatů a přitom v Čakovicích jsou jich desítky. Může s tím
radnice něco dělat?
Rozmach výherních hracích přístrojů
či jiných podobných zařízení – oněch „jednorukých banditů“ je skutečně
jedním z negativních vlivů posledních let. Je
to daň za „revoluční kvas“ po roc e 1 9 8 9 . Tr a diční demokracie na západ od našich hranic již mají
většinou tento problém vyřešený.
Z hlediska obce jsou dva druhy těchto
přístrojů – klasické VHP (výherní hrací přístroje), které povoluje příslušný úřad a z jejichž
zisku je část odváděna jak do státního, tak
do příslušného obecního rozpočtu, a takzvané VLT (videoloterijní terminály), které
povoluje ministerstvo financí a z jejichž zisku
je část odváděna jen do státního rozpočtu.
Pro uživatele rozdíl mizivý, pro příslušnou
obec či městskou část veliký. Zatímco umístění VHP je možno sice omezeně, ale přeci
jen regulovat (pokud splňuje provozovatel
zákonem stanovené podmínky, není možno
VHP zrušit, díky vyhlášce hl. m. Prahy však
již bez souhlasu samosprávy není možno
nové přístroje instalovat), na umístění VLT
nemá obec žádný zákonný vliv. V praxi to
často znamenalo situaci, že zatímco příslušné radnici se podařilo z některé herny
či restaurace VHP vypudit, vzápětí se tam
objevily VLT a nejen, že z jejich provozu
nemá obecní rozpočet ani korunu, ale navíc
všechny negativní jevy spojené s hernami
zůstanou.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 76. a 77. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala
47 bodů, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či jejich dodatků, m.j.
- návrh smlouvy o partnerství, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha –Čakovice a Hlavním městem Praha pro
partnerství a spolupráci při projektu eGovernment v Praze
- návrh smlouvy o dílo na výměnu oken v bytových domech
ve správě MČ s firmou Vekra, a.s. se sídlem Lázně Toušeň
- návrh dodatku č. 1, který řeší méněpráce a vícepráce díla
Oprava střešní krytiny – U Nádraží čp. 692-3, Čakovice
- návrh dodatku č. 1, který řeší méněpráce a vícepráce díla Rekonstrukce, nástavba a přístavba mateřské školy v Miškovicích
- uzavření darovací smlouvy se společností Pražská Teplárenská, a.s. na peněžní dar ve výši 1 mil. Kč jako příspěvek
na ekologické účely
schválila
- nájem s možností odkupu čistící a mycí techniky s nadstavbou, za předpokladu, že dojde k dohodě o poskytnutí sponzorského daru od PT, a. s.
- uzavření dohody o partnerství při realizaci projektu „Analýza
rizik kontaminovaného území v k. ú. Letňany – Čakovice – Miškovice, kterou uzavřou MČ Praha 18 a MČ Praha-Čakovice
- jmenování konkurzní komise pro konkurz na místo ředitele
ZŠ Dr. E. Beneše, Čakovice
- na návrh bytové a sociální komise několik dohod o výměně
nebo o ukončení nájmu bytu a uzavření nových nájemních
smluv a přidělení bytu
rozhodla
- o vydání volebního řádu školské rady při Základní škole
Dr. Edvarda Beneše, Čakovice
vzala na vědomí
- bez připomínek návrh vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve které se upravují kompetence městských částí při uplatňování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
- bez připomínek návrh novely nařízení, kterým se mění vyhláška č. 16/2005 Sb.hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
- bez připomínek návrh novely nařízení, kterým se mění vyhláška č. 45/1997 Sb.hl.m. Prahy, o vymezení úseků místních
komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
projednala
- a přijala usnesení k několika žádostem o povolení vstupu
na pozemky, vybudování příjezdu na pozemek, souhlas
se stavební dokumentací apod.
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí
na Úřadu MČ a jsou také umístěny na www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat paní Ině Sorokové za vzornou výuku v počítačovém kurzu, který pořádá Klub seniorů při
Obecním úřadu v Čakovicích. Díky její perfektní znalosti výukové
problematiky, ale i velké míry laskavosti jí vlastní, nám pomohla
zvládnout nejedno úskalí. Děkujeme a přejeme ji hodně dalších
úspěchů.
Dáša Nováková, Jitka Chroustová, Dana Marhoulová
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Co dál? Praha se prostřednictvím zastupitelstva a rady již
dlouho snaží dosáhnout změny tzv. loterijního zákona, který
by dal obcím možnost na svém území tuto činnost regulovat.
Na říjnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy byla schválena
zpráva o situaci na tomto poli a městská rada si vzala za úkol
s MF projednat a následně zastupitelstvu předložit konečný návrh
novely loterijního zákona.
Čakovická radnice pečlivě sleduje možnosti omezování
hracích automatů a žádné nové nepovoluje. Jakmile bude možnost k jejich postupné likvidaci, určitě toho využijeme. Finanční
přínos do rozpočtu rozhodně nemůže vyvážit negativní jevy s tím
spojené. Ve své funkci jsem se bohužel několikrát setkala s tím,
jak gamblerství zničilo rodinu, která se ocitla, obrazně řečeno,
až na hraně propasti, a následně stálo život nešťastného hráče.
Pokud to bude jen trochu možné, budu proti tomuto „podnikání“
bojovat.
Alena Samková, starostka

Nezapomenutelná Libuše,
i to byla Marie Podvalová

Foto Pavlína Kalkusová

V prostorách čakovické základní umělecké školy byla 30. září
slavnostně odhalena pamětní deska zdejší rodačky Marie Podvalové. Slavnostnímu aktu byli kromě žáků, pedagogů a další
veřejnosti přítomni také dva významní hosté. V první řadě to byl
odborník na život a kariéru Marie Podvalové Miloslav Pospíšil,
autor knihy o pěvkyni, a Miroslav Krištof, zástupce starostky.
Zeptali jsme se Ivany Heřmánkové, ředitelky ZUŠ, která nese
jméno věhlasné pěvkyně, jaké má pocity z tohoto počinu: „Pocit
mám velmi uspokojivý. Je třeba připomínat si slavné lidi, rodáky,
aby se nestávalo, že rodiče chtějí mluvit s paní Podvalovou, neboť
se domnívají, že je majitelkou školy. Nemluvě o tom, že její ztvárnění Libuše je zatím nepřekonané.“ Zároveň nás ale ubezpečila,
že žáci vědí, kdo byla Marie Podvalová. „Je to jedna z prvních
informací, které se jim u nás dostane,“ doplnila.
(šv)
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Oslavám miškovických hasičů přálo dokonce i počasí
Dokončení ze strany 1

Tím dnem D byla sobota 19. září. Do areálu
bývalých kasáren se kromě miškovických
oslavenců sjeli i spřátelené sbory hasičů
z Letňan, Březiněvsi a Satalic. Ti umožnili
téměř dvěma stovkám příchozích návštěvníků prohlédnout si detailně hasičskou
techniku. A že bylo na co se dívat.
Asi největším lákadlem na prozkoumání pro malé i velké byl přistavený obrněný
transportér dopravený sem dobrovolnými
hasiči z Nového Vestce. Zajímavostí je,
že tyto „drobečkové“ jsou v republice jen
dva. Proto si jej se zájmem prohlédli i samotní hasiči. Ještě lépe se tato hasičská
technika vyjímala na pozadí vystoupení
mladých mažoretek, což je ostatně patrné
z pořízené fotografie.
Co by to ale bylo za oslavu, kdyby
oslavencům nikdo nepopřál. A tak se toho
za čakovickou městkou část ujala po boku
svých dvou místostarostů zdejší starostka
Alena Samková. Ta miškovickým „dobrákům“, jak se slangově říká dobrovolným
hasičům, popřála nejen všechno nejlepší,
ale poděkovala jim i za jejich dobrovolnou
činnost, připomněla něco málo z jejich historie a trochu poodhalila i roušku tajemství
zahalující budoucnost. A tak se přítomní
mohli dozvědět, že se čakovická radnice
zabývá záměrem stavby nové zbrojnice.
Na realizaci tohoto záměru si však budou
muset v Miškovicích ještě chvilku počkat.
Jako dárek dostali od radnice finanční
dotaci na pořádání právě této oslavy.

Milovníci akční podívané si přišli na své
při ukázkách práce hasičů, ať již šlo o zásah při simulovaném požáru budovy nebo
vyproštění osoby z havarovaného vozidla.
Při těchto ukázkách si mohli přihlížející uvědomit, že práce hasičů, a je jedno, jestli jde
o profesionály či dobrovolné hasiče, není
jednoduchá. Pomyslnou tečkou za slavnostním odpolednem byla atrakce určená
především dětem. Právě ty si totiž nejvíce
užily dovádění v nastříkané pěně. A protože
se díky tomu z nich brzy stali malí vodníci,
byl čas vydat se na cestu domů.

K dobré náladě návštěvníků přispělo
nejen pěkné počasí, příjemná hudba, ale
i chutné občerstvení poskytnuté sponzorsky firmou Made Groupe. O bezpečné
založení požáru se postaral pyrotechnik
Vojtěch Chvátil, který se určitě nezlobil,
když jeho červeného kohouta hasiči při
předváděném zásahu brzy zlikvidovali. Poděkování si ale jistě zaslouží všichni, kteří
se podíleli na přípravách oslav i pozdějším
úklidu prostor po jejich skončení. O odvoz
bioodpadu se pak postarali pracovníci
technické správy čakovické radnice. (šv)

Stalo se v Miškovicích před 80 lety…
V sobotu 19. září se v Miškovicích konala oslava 80. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Miškovicích. Vystoupení
mažoretek, dekorování zasloužilých členů,
ukázka požární techniky a především
zásah při požáru za použití dýchacích přístrojů. To vše mohli shlédnout návštěvníci
slavnostního odpoledne.
V současné době je jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Miškovice jedinou
jednotkou dobrovolných hasičů působící
na území městské části Praha – Čakovice.
Nebude proto na škodu připomenout si
něco z její historie.
10. srpna 1928 byla v tehdejší obci Miškovice svolána do Hospody U Folprechtů
veřejná schůze občanů, z níž vzešlo
rozhodnutí o zřízení sboru dobrovolných
hasičů. Byl zvolen přípravný výbor, který
zaslal žádost o zřízení sboru na povolení
subvence pro nově zřízený sbor na tehdejší
okresní úřad.

Okresní úřad vznik sboru schválil
a dokonce rozhodl o poskytnutí subvence
ve výši 6000 Kč, nicméně uvedené rozhodnutí a souhlas se zřízením sboru jaksi
do Miškovic nedorazilo. Čí vinou se tak stalo, již dnes nikdo nezjistí. Jisté je, že vzniku
sboru nepřáli někteří občané Miškovic, kteří, jak praví zprávy z té doby, si chtěli sbor
založit sami a o novém sboru roznášeli
pomluvy, že je to skupina nezodpovědných
lidí (jaká to paralela s dobou před několika

lety!). Vlastní ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Miškovicích se konala
až o rok později, dne 23. července 1929.
Nově založený sbor tehdy čítal 54 členů,
z toho 37 činných a 17 přispívajících. Vlastní činnost sboru pak započala v září 1929,
tedy před osmdesáti lety.
Jak je vidět, byl už samotný vznik sboru
doprovázen komplikacemi. Sbor dobrovolných hasičů v Miškovicích přesto vznikl
Pokračování na straně 4

StĜední prĤmyslová škola na Proseku
Novoborská 2, 190 21 Praha 9
Jsme státní škola, spolupracujeme s tuzemskými i zahraniþními partnery. Máme vlastní domov mládeže.
nabízíme kvalitní a moderní výuku ve 4 letých studijních oborech:
23-41-M/01 – STROJÍRENSTVÍ (CAD, CAM)
26-47-M/003 – INFORMAýNÍ TECHNOLOGIE
26-41-M/01 – MECHATRONIKA (robotizace)

23-45-M/01 – SILNIýNÍ DOPRAVA (diagnostika silniþních motor. vozidel)
26-43-L/003 – MECHANIK ELEKTRONIK (þíslicová,Ĝídící a zabezpeþovací technika)
23-45-L/004 – MECHANIK SEěIZOVAý – MECHATRONIK (automatizace)
nástavbové studium:

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

Dny otevĜených dveĜí
4.11., 11.11., 2.12., 9.12 2009, 6.1., 13.1., 3.2., 10.2 2010

od 15.00 – 17.00hod v budovČ školy Novoborská 2, Praha 9-Prosek (spojení od metra B a C busem, stanice LetĖanská, ýeskolipská)
Bližší informace na tel. þíslech 286028340, 283923097

www.sps-prosek.cz
Všechny uvedené obory jsou vhodné pro chlapce i dívky
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Pomozte nám chránit životní prostředí a obhájit titul
V červnu naše škola ZŠ Dr. E. Beneše
získala mezinárodně uznávaný titul Ekoškola. Jsme na to patřičně hrdí, ale zároveň
víme, že získání tohoto titulu je pro nás
zavazující, protože za dva roky budeme
muset titul obhájit.
Navázali jsme proto spolupráci s brandýskou firmou CIUR, která od nás bude
vykupovat tříděný starý papír. Pokud byste
chtěli naší škole pomoci získat nějaké peníze
a udělat něco pro životní prostředí, můžete
k nám vždy ve čtvrtek od 7.40 do 8.00 hodin vytříděný papír (mohou být dohromady
svázané noviny, časopisy a reklamní letáky,
bílý papír musí být zvlášť) donést.
Kromě papíru také již druhým rokem
probíhá ve vestibulu školy sběr vybitých
baterií. Protože děti každý měsíc soutěží
o největšího sběrače (ten je odměněn malým dárkem), bylo by asi nejlepší, pokud
doma nějaké staré baterie máte, dát je ně-

jakému dítěti. Budeme rádi za každou vámi
odevzdanou baterii, která bude ekologicky
zlikvidována a neskončí na skládce.
V loňském roce jsme také začali se sběrem rozbitých malých elektrospotřebičů.
Zatím se nám ale nepodařilo naplnit popelnici určenou ke sběru starých elektrospotřebičů ani jednou naplnit. I v tomto
případě vás prosíme – myslete na životní
prostředí a neodhazujte staré spotřebiče
do obyčejných popelnic – mohou se ještě
využít. Nádoba je opět umístěna ve vestibulu školy, každé dítě tam jistě rádo váš
spotřebič vyhodí.
Málem bychom zapomněli na sběr PET
lahví, ale s tímto sběrem teprve začínáme
a uvidíme, jak dobře se nám podaří nádoby
určené k tomu sběru naplnit, takže zatím
počítáme jen s těmi lahvemi, které si naši
žáci přinesou z domova s pitím a nebudou
si je chtít odnést zase domů.

Tak co myslíte, že děláme, co můžeme?
A budeme rádi, když nám v našem snažení
o znovuzískání titulu pomůžete.
Za žáky ZŠ Dr. E. Beneše
děkuje a zdraví Ekotým

Stalo se v Miškovicích před 80 lety…
Dokončení ze strany 3

a úspěšně rozvíjel svoji činnost. Z půjčky,
kterou sboru poskytli někteří jeho členové,
byla v září 1930 zakoupena vlastní stříkačka. Ještě předtím se však družstvo miškovických hasičů s vypůjčenou stříkačkou
stalo překvapením soutěže Karlínské župy
v Letňanech, kde obsadilo druhé místo. Pak
že se dějiny neopakují – totéž se stalo před
pěti lety. V roce 1933 pak byla postavena

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledáme pracovníka na úklid sněhu.
Ústní dohoda tel. 283 932 648.
Pronájem nebytových prostor v Čakovicích, ul. Cukrovarská. Nově zrekonstruované vhodné ke kosmetice, pedikúře,
manikúře, masážím či kanceláři, skladu
a podobně (48 m2) Tel. 608 168 672.
HODINOVÝ MANŽEL nabízí drobné
opravy, úpravy, údržbu bytu, domu,
zahrady. Kontakt: 602 792 892.

hasičská zbrojnice a to opět dobrovolnou
prací členů. Aby toho nebylo málo, je vzápětí založen divadelní odbor sboru, který
postavil v sále Hostince U Folprechtů jeviště a tam provozoval ochotnická divadelní
představení, která se stala jednak zdrojem
drobných finančních prostředků potřebných pro činnost sboru, ale především
za druhé světové války posílením národního
sebevědomí občanů Miškovic.

Stejně tak jako před osmdesáti lety,
je sbor dobrovolných hasičů v Miškovicích i dnes činorodou organizací, která
se nesoustřeďuje jen na vlastní hasičskou
činnost, ale ve spolupráci s tělovýchovnou
jednotou spolupořádá každoročně oslavy
dne dětí, a výchovou vlastního dorostu
pak pomáhá vyplňovat volný čas dětí
a mládeže.
Je na místě poděkovat Sboru dobrovolných hasičů v Miškovicích za činnost,
kterou nezištně vykonávají ve prospěch nás
všech, a popřát jim úspěchy při soutěžích,
a především co nejméně zásahů při skutečných požárech. Jestliže se oslavy osmdesátého výročí založení sboru konaly ve vypůjčených prostorách bývalých kasáren,
pak je třeba miškovickým hasičům popřát,
aby se oslavy osmdesátého výročí stavby
zbrojnice konaly již ve zbrojnici nové.
JUDr. M. Krištof, zástupce starostky

Miškovický fantom má spadeno na psy
Policisté ze třetího pražského obvodu
řeší smutné případy v Miškovicích. Právě
zde má v posledních měsících někdo
spadeno na němé tvorečky hlídající na zahradách.
Již v několika případech majitel našel
svého chlupatého mazlíčka se značnými
zdravotními obtížemi. I přes okamžité převezení na veterinární stanici lékař musel
po několika hodinách konstatovat pejskovu smrt. Podle vyžádaných odborných výsledků někdo podal čtyřnohým mazlíčkům
otrávenou potravu. Otrávenou uzeninu také

nalezli policisté na pozemcích rodinných
domů na Praze 9. Znepokojení obyvatelé
mají obavu, aby se obětí nestalo malé dítě,
které se může na pozemku pohybovat.
Nebezpečný „travič“ svým jednáním způsobil majitelům psů škodu ve výši několika
desítek tisíc korun.
Policie provedla řadu opatření k dopadení pachatele trestného činu, zejména
zvýšila počet kontrol ve vytipovaných
oblastech. V případě podezřelého nálezu
kontaktujte policejní stanici.
nprap. Bibiana Fuchsová. PČR
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Podzimní čas v Rezidenci VIVA
Àcèã çßãâaÝàã Õ âÕØ×ÜXîl äãØîÝá 
ÕàÙ æãîÜãØâd èã âÙâl ØêãØ ß
àlèãçèÝ¢ÆÙîÝØÙâ×ÙÊÝêÕäãßæãaÝàÕØã
ßãâÙaâcÚXîÙ¢ÃØlÞâÕÞÙêäæãØÙÞÝ
äãçàÙØâlèÙèlÙèÕäÕäæãÞÙßèéÕaÙßX
âXç îÕÜXÞÙâl ßãàÕéØÕaâlÜã lîÙâl¢
ÈãèãÞÙæÕØãçèâXîäæXêÕäæãêÙ×Üâí
áÕÞÝèÙàÙÖíèãê×ÜÞÙØâãèÙß¢
ÄãßéØçÙâdßèÙlîÊXçÖíàÝäãØlêÕè
âÕ álçèd çèÕêÖí  áãÜàÝ ÞçèÙ çÝ
êÝáâãéè  Ù Þçãé ÞÝ ßãáäàÙèâd
ØãßãâaÙâí ÚÕçXØí  çäãàÙaâc aXçèÝ
Øãá  ÛÕæXÙ  êaÙèâd ãçÕîÙâ×Ü

êÞÙîØãê×Ü êæÕè Õ èÕßc çÙ
ØãßãâaéÞlØdàl×lçèdâíáÙîÝçßàÙäí¢
ÄlÞÙîØãêX ßãáéâÝßÕ×Ù ÞÙ ÞÝ èÕßc
ØãßãâaÙâÕ Õ äæãÖlÜÕÞl äæX×Ù âÕ
èÙæcââl×Ü äæÕêX×Ü Õ áàÕèãêc
×Ùçèd¢ ÎâÕáÙâX èã ÞÙØÝâãé êd×¢
ÄæãÞÙßè ÆÙîÝØÙâ×Ù ÊÝêÕ çÙ  ÞÕßã
æãß ¦¤¤  äãçãéêX Øã ĀâXàâl ÚXîÙ
ÕäÝÖàÝéÞÙâÕØãçÕÜßÙîØXæâcáé
ßãâ×Ý¢ ÄæãÝÞèÙ äãØîÝá êÙ êÙ×Ü
ÞÙÜã äãØãÖX×Ü Õ çàÙØéÞèÙ ç âXáÝ
êçèéä ØãßãâaÙâcÜã äæãÞÙßèé Øã
ÝêãèÕ¢

Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice

ce

se blíž
í

!

ko l a u d a

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

www.rezidenceviva.cz
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pro váš volný čas
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prodejce

224 934 680

221 511 160
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CO, KDY, KDE?

Koncerty učitelů i žáků
Základní umělecká škola Marie Podvalové
vás zvedo sálu školy v prostorách zámku:
• na koncert z cyklu „Pedagogové ZUŠ
a jejich hosté“ – Mgr. Radomír Širc
a klavíristka Ramona Lukášová. Koncert
se koná 18. listopadu v 18.00 hod.
• na tradiční Koncert žáků – první v tomto
školním roce, 25. listopadu v 18,00 hod.

Výstava obrazů
Starostka paní Alena Samková a kulturní
komise MČ Čakovice vás zvou na výstavu
obrazů zdejší rodačky Nadi Martínkové
– Viguierové. Výstava se koná v budově
radnice od 10. listopadu do 13. listopadu.
Zahájení výstavy je naplánováno na 10. listopadu od 17.00 hodin.
Výstavu bude přístupná od středy do pátku, vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

Hledám paní na
asistenci – dopomoc,
pro mladou paní na
vozíčku. Podrobné
informace na telefonu
737 563 582.

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

nabízí své služby:
» sběrné suroviny (železné a neželezné kovy, papír)
» prodej mulčovací kůry
» prodej písku, štěrku, kačírku
» odvoz suti, odpadu
» zajištění betonových a maltových směsí
» demontáž menších technologických celků
Kontakt: 602 284 298, 283 910 864
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TISKÁRNA PRAHA 9-ČAKOVICE
nabízí levný ofsetový tisk:
hlav. papírů, vizitek, stravenek, svatebních oznámení, formulářů,
přítisk na obálky, tisk na samopropis, číslování, perforace, řezání papíru
KONTAKT: P-9 Čakovice, K Avii 171,Tel.: 212 281 884, 723 542 354

! AKCE !
vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

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

notebook zdarma

CO, KDY, KDE?

„Dušičky“ …
Otázka „Co bude po smrti?“ je stará
jako lidstvo samotné. Lidé si ji kladou už
od pradávna. U otázek to ovšem nemůže
končit. Také je třeba dát na ně nějakou
odpověď.
Takových odpovědí najdeme celou
řadu: Po smrti nenásleduje nic, po smrti
se člověk znovu zrodí do jiného pozemského života a další. Jednu odpověď také
nabízí křesťanství – smrt chápe jako odloučení duše a těla. A zatímco tělo podléhá
rozkladu, duše jde vstříc Bohu.
Proto jako křesťané na naše zemřelé
nejen vzpomínáme, ale také jim vyprošujeme odpuštění toho nedobrého, co člověk
během svého života udělal. A – ruku na srdce – nikdo není čistý jako lilie.
Společně prosit za naše zemřelé
budeme při mši svaté v sobotu 31. října
od 16.00 hodin na čakovickém hřbitově
u centrálního kříže. Zveme také všechny,
kteří chtějí důstojně vzpomenout svých
zesnulých.
P. Pavel Budský
Římskokatolická farnost v Čakovicích
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Putování za svíčkami
a vůní mýdel
Klub seniorů pořádá 12. listopadu
výlet do svíčkárny v okolí Prahy. Budete
mít možnost vyrobit si svou vlastní svíčku
s různobarevnou kombinací a také přírodní olivové mýdlo. Svíčkárna vyrábí svíčky
(stolní, válcové, koule, dekorační vonné,
zahradní odpuzující komáry, jubilejní, s vaším fotem a další) a kosmetiku (masážní
oleje, koupelové soli, olivová mýdla, parafínové zábaly). Můžete si zde prohlédnout
minifarmu s minizvířátky – a jaká to jsou?
Pojeďte a uvidíte.
Sraz všech výletníků je ve 12.45 hod.
na náměstí J. Berana v Čakovicích.
Cena výletu je 120 Kč (zahrnuje dopravu
a vstupné do areálu). Počet je však omezen, proto se prosím hlaste u J. Sorokové
na tel. 736 670 675 nebo přímo v klubu
seniorů.
(js)
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Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na listopad
4. listopadu

14.00 hod.

RNDr. P. Mrázek
téma: „Výlet do střední Asie“ (Nahlédneme do měst
Samarkand, Buchara a Chíva, ale také do intrik
a krutostí.)

12. listopadu

Svíčkárna Šestajovice

19. listopadu

Vycházka s Evou Sokolovou
téma: „Lichtenštejnský palác“

26. listopadu

14.00 hod.

L. Vičíková
téma: „Pergamano“ – výroba vánočního přání
(S sebou si vezměte špičaté nůžky, větší jehlu nebo
špendlík.)

Městská část Praha – Čakovice zve všechny malé i velké občany
na

DRAKIÁDU

Vycházka s prohlídkou
Lichtenštejnského paláce
S klubem seniorů se vydáme na poslední vycházku v letošním roce už 19. listopadu.
Navštívíme Lichtenštejnský palác (vstupné
do areálu činí 30 Kč) na Malé straně v horní
části Malostranského náměstí. Palác byl
velmi citlivě a zdařile rekonstruován pro Hudební fakultu Akademie muzických umění.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost běžně
nepřístupného paláce. Pokud se chcete
dozvědět více, tak sraz všech účastníků
vycházky bude ve 13.00 hod. na konečné
autobusů (býv. Kalamajka). Odjezd bude
autobusem č. 140 směr Palmovka. Není
nutné se předem hlásit.
(js)

dne 15. 11. od 13.00 hod.
do prostor bývalé ploché dráhy
(fotbalový stadion v Čakovicích)
·
·
·

Program:
Ukázka malajských řiditelných draků – Pavel Hřebík
Ukázka sestavení malajského draka, na již hotovém drakovi
Možnost si sami vyzkoušet ovládaní a řízení draka
S sebou si přineste své malé či velké draky, koupené nebo vyrobené......
Těšíme se na vaši účast

Návštěva za karlínskou oponu
V říjnu jsme s našimi seniory byli
na zajímavé exkurzi za karlínskou oponou.
Exkurze začala v prostorách foyeru. Od pana V. Holana jsme se dozvěděli o historii
divadla a něco o rekonstrukci po záplavách. Poté jsme už korzovali po všech
prostorách divadla.
Pokračovali jsme do hlediště, orchestřiště a na jeviště, kde nás upoutala točna
pro herce a rekvizity k muzikálu Carmen.
Následovala návštěva skladu rekvizit, kostýmů a prádelny. Řada z nás měla spoustu

otázek, které byly vždy podrobně zodpovězeny. Velice nás zaujal velkolepý lustr
v hledišti, ale zvláště jsme se těšili, až uvidíme šatny herců, hlavně kostým Lucie Bílé
– Carmen. Vladimír Holan s Jiřím Blažkem
byli tak laskaví, že nás vzali i do prostor
baletního sálu a do herecké zkušebny, kde
jsme mohli vidět práci tanečníků.
Přiblížili nám také technické zázemí
divadla a dovolili nahlédnout do provaziště se spoustou techniky. V tu chvíli jsme
se nacházeli asi 25 metrů nad jevištěm.

Zavítali jsme i do administrativní části
a dokonce jsme prošli „tajnými dveřmi“,
kudy chodí i ředitel divadla Egon Kulhánek
do lóží. Prohlídku jsme ukončili pohledem
na celé hlediště z nejvyššího bodu a ukázkou malé scény.
Exkurzí jsme byli všichni velmi nadšeni a domů jsme odcházeli plni dojmů.
Ještě jednou bychom chtěli touto cestou
poděkovat vedení karlínského divadla
za zprostředkování této exkurze pro naše
seniory.
(js)
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