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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

Celkem 19 domů s nájemními 
byty, které spravuje úřad měst-
ské části, bude mít co nevidět 
vyměněna okna jak v bytech, tak 
i ve sklepech a vchodové dveře 
do domů. Potvrdila to vedoucí 
odboru bytového hospodářství 
a správy budov Jana Přibylová. 
„Začali jsme 2. listopadu a do kon-
ce měsíce by mělo být vše hoto-
vo,“ řekla s tím, že výměna už 
byla více než žádoucí, protože 
stará dřevěná okna už dosloužila. 
„Moc netěsnila a některá už nešla 
ani otvírat,“ upřesnila Jana Přiby-
lová. Výměna oken se prozatím 
vyhne bytovým domům v ulici 
U Párníků 695 – 698, které čeká 
celková rekonstrukce v průběhu 
příštího roku.

Zakázku za zhruba 6,5 milionu 
korun získala na základě výběro-
vého řízení renomovaná firma Ve-
kra. Tyto náklady budou uhrazeny 
z rozpočtu městské části, sami nájemníci si hradí pouze doplňky jako jsou okenní žaluzie 
a sítě do oken proti hmyzu. Náklady se nepromítnou ani ve formě zvýšení nájemného. 
Dalším kladným aspektem pro nájemníky budou úspory za teplo. Nová plastová okna 
také navíc sníží hladinu hluku pronikajícího do bytů z ulice. (šv)

Pokračování na straně 2

Čakovice čekají změny v dopravě Senioři už ví, jak se vyrábí svíčky
Kde se to dozvěděli, čtěte na straně 8Jaké, to se dozvíte na straně 3

Foto Šárka Vlčková

Do bytů už brzy nebude foukatDo bytů už brzy nebude foukat

Mateřinka v Miškovicích roste před očimaMateřinka v Miškovicích roste před očima
Do konce letošního roku by měla být 

hotová hrubá stavba včetně zastřešení 
„nové“ mateřské školky v Miškovicích. 
Její rekonstrukce a přístavba tedy zdárně 
pokračuje, i když ani tady nejde vše bez 
problémů. 

„Starosti nám při rekonstrukci staré 
budovy dělala podzemní voda. Kvůli těmto 
komplikacím jsme museli oproti původnímu 
záměru přistoupit ke změnám v postupu 
prací, a tím pádem vzrostly i celkové ná-
klady. Z původních 13 milionů se navýšily 
na přibližně 15,5 milionu korun,“ upřesnila 
druh problémů vedoucí odboru bytového 
hospodářství a správy budov čakovické 
radnice Jana Přibylová.

V červnu budovu dočasně opustily 
poslední děti. Během července se školka 
vyklízela a stavební práce přišly na řadu 
v srpnu. Nyní je už postaveno první nad-
zemní podlaží a do konce roku by měla 
být hotová hrubá stavba včetně zastřešení. 
V lednu příštího roku přijde na řadu osazení 
oken, poté budou následovat dokončovací 
práce v interiéru. Zakázku ve výběrovém ří-
zení získala třeboradická firma Sapros. Pod-
le harmonogramu prací by měla být stavba 
dokončena už v průběhu května příštího 
roku. Pokud se na stavbě nevyskytnou 
nepředvídané komplikace, měl by být tento 
termín dodržen. Od září pak školka přivítá 
nové děti. (šv)

Přípravy nového územního plánu 
vrcholí. 

Možná se může zdát, že už jsem s tím 
územním plánem otravná, ale jak známo 
„opakování je matkou moudrosti“. Letošní 
a příští rok jsou rozhodující v přípravě 
důležitého doku-
mentu určujícího 
další směřování 
n a š e h o  m ě s -
ta – územního 
plánu. Příprava 
a projednání má 
svá pravidla vy-
cházející ze sta-
vebního zákona a jednotliví účastníci 
mají své přesně vymezené pravomoci 
a možnosti. 

Je přirozené, že každý člověk se za-
jímá především o místo, ve kterém žije, 
a jeho bezprostřední okolí. Každý si 
chrání své osobní zájmy a jen tu a tam je 
ochoten za určitých podmínek ustoupit 
a něco z toho „svého“ dát ve prospěch 
celku. Proto i tak významný dokument, 
jakým bezesporu územní plán je, musí být 
ve finále kompromisem mezi zájmy vlast-
níků pozemků již zastavěných, vlastníků 
pozemků dosud volných, veřejnými zájmy 
a konec konců i často protichůdnými 
zájmy jednotlivých městských částí. 

Čakovické zastupitelstvo se bude 
stanoviskem ke konceptu nového územ-
ního plánu zabývat na svém prosincovém 
zasedání. Jeho termín byl o dva dny 
posunut. Původně jsme měli zasedat 
ve středu 9. prosince, ale vzhledem k to-
mu, že je toto datum posledním dnem, 
kdy je možno podat připomínky, je jed-
nání zastupitelstva městské části svoláno 
již na pondělí 7. prosince. 
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ Dokončení ze strany 1

Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi

Zveme vás na 18. zasedání zastupitelstva 
MČ Praha – Čakovice, které se koná tentokrát 

v pondělí 7. prosince v 19 hodin
v sále čakovického zámku 

Cukrovarská 1, Praha – Čakovice. 
Kromě jiného budou zastupitelé projednávat stanovisko 
městské části ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy.

Na 78. a 79. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala 
45 bodů, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- návrh kupní a leasingové smlouvy s firmou VB Leasing CZ, 

spol. s r. o., Brno na pořízení vozidla od firmy Hagemann 
s čisticí a mycí technikou 

- návrh dodatků ke smlouvám o provozu nápojových automatů 
a automatu na kusové potraviny, které jsou umístěny v pro-
vozním objektu u hřiště v Jizerské a ve sportovní hale

- dodatek č. 11 k pojistné smlouvě na pojištění majetku a od-
povědnosti za škodu  

schválila 
- projektovou dokumentaci na stavební úpravy nebytového 

prostoru včetně rekolaudace bytu v přízemí, pro vybudování 
služebny Městské policie v ulici Cukrovarská, č. p. 38 – v pro-
storách, kde byla dříve pobočka České spořitelny a byt

- zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce akce 
Rekonstrukce, nástavba a přístavba mateřské školy v Miš-
kovicích; ustanovila hodnoticí komisi a následně souhlasila 
s předloženou nabídkou dodavatele stavby

souhlasila
- se zřízením a zapsáním do školského rejstříku dalšího místa 

výkonu Mateřské školy Čakovice II v ulici Schoellerova 936, 
na dobu stavby školky v Miškovicích

- s posílením výdajů mateřských škol za neplatící předškolní děti 
z rezervních fondů jednotlivých příspěvkových organizací

- s poskytnutím finanční podpory pro DDM Praha 9 na mzdy 
pedagogických pracovníků v Centru pro předškolní děti v Ča-
kovicích

jmenovala
- po vyhodnocení konkurzu a na základě doporučení konkurzní 

komise s účinností od 1. 11. 2009 ředitelem Základní školy 
Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích Mgr. Martina Střelce 

souhlasila
- s prodejem cisterny zn. Liaz  110.850-SA8 z majetku městské 

části formou komisního prodeje přes autobazar s tím, že ko-
nečná cena podléhá schválení radou MČ

vzala na vědomí
- bez připomínek návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb., kte-
rou se vydává Statut hl. m. Prahy v oblasti informační strategie 
hl. m. Prahy

- bez připomínek návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, 
kterou se stanoví místa a čas  provozování výherních automatů 
ve znění pozdějších předpisů

- bez připomínek návrh novely nařízení, kterým se mění vy-
hláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy o schůdnosti místních 
komunikací 

projednala a přijala usnesení
- k několika žádostem o povolení vstupu na pozemky, o vybu-

dování příjezdu na pozemek, o souhlas se stavební dokumen-
tací apod. 

Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k na-
hlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na internetových 
stránkách www.cakovice.cz.

Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Počet laviček rostePočet laviček roste
Na území městské části přibylo laviček. Může za to projekt 

jednoho soukromého investora, který nyní nabízí lavičky zdarma 
radnicím a profituje z výnosů reklam, které budou na těchto la-
vičkách postupně uveřejňovány. „V majetku městské části je nyní 
na padesát laviček, které nyní čekají na svou údržbu či případnou 
opravu. Lidé si však teď mohou odpočinout na dalších sedmi 
místech, kde bylo osazeno 12 těchto reklamních laviček,“ říká 
vedoucí technické správy Štefan Pecník. A tak se nové lavičky 
objevily například u obchodního centra Globus nebo na konečné 
zastávce autobusů v Třeboradicích. Lavičky jsou mobilní, takže 
v případě potřeby mohou být přemístěny na jiné místo. (šv)

Předložený koncept územního plánu není pro čakovické 
zastupitele žádným překvapením. U jeho vzniku jsme byli a svá 
stanoviska jsme dávali již dvakrát. Poprvé, když jsme posílali 
zpracovateli požadavky na nový územní plán (v září roku 2007), 
a podruhé opět v září, ale roku loňského, když jsme měli mož-
nost jako městské části vyjádřit se ještě před veřejným projed-
náním. Některé návrhy byly akceptovány, jiné ne. Ty, které byly 
akceptovány, vítáme. Ty, které nebyly uznány, budeme znovu 
požadovat. 

Připomínky zastupitelstva ke konceptu územního plánu bu-
dou bezprostředně po schválení zápisu, tak jako již předchozí 
stanoviska, zveřejněny na našich webových stránkách. 

Alena Samková, starostka

Úklid sněhu něco stojíÚklid sněhu něco stojí
25 kilometrů silnic a 35 kilometrů chodníků – taková ohromná 

porce bude čekat na zimní údržbu pracovníky technické správy 
čakovické radnice. „Na zimní údržbu mám jen devět lidí. Proto 
budeme muset  uzavřít dohodu o spolupráci s externí firmou,“ od-
pověděl vedoucí technické správy Štefan Pecník na otázku, zda 
si se zimní údržbou v takovém rozsahu poradí. Změna legislativy 
způsobila, že rozloha udržované plochy se sedmkrát zvětšila. 

Sníh bude technická správa zdolávat téměř se stejnou techni-
kou jako vloni. Jediným novým pomocníkem jim bude multifunkč-
ní komunální stroj, který se díky pouhé výměně nástavců může 
z výkonné sekačky trávy změnit na pojízdný sypač s radlicí.

Kromě plochy, která se bude muset uklidit od sněhu, vzrostou 
pochopitelně i náklady na nákup posypového materiálu. Jen 
za loňskou zimu spotřebovala technická správa něco málo přes 
80 tun písku za téměř 21 tisíc korun, z čehož vyplývá, že tuna pís-
ku stála okolo 260 Kč, letos se cena písku vyšplhala už na 310 Kč 
za tunu. K tomu nesmíme zapomenout náklady za pohotovost 
pracovníků technické správy, náklady za techniku a pohonné 
hmoty a už se pohybujeme v částkách v řádech milionů.

Pokud by si, obrazně řečeno, zametl každý před vlastní pra-
hem sám, mohla by radnice ušetřené peníze investovat například 
do výsadby další zeleně. (šv)
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Ani ztížený přístup a frekventovaná sil-
nice nevadí některým lidem, aby se přičinili 
o nezřízené rozrůstání černé skládky v těs-
ném sousedství ulice Za tratí. Čakovická 
radnice poprvé na problém upozornila již 
v polovině roku, jenže od té doby se řeší, 
kdo skládku uklidí. „Vše totiž komplikuje 
fakt, že se zatím nepodařilo jednoznačně 

určit majitele všech pozemků, na kterých 
se skládka rozkládá,“ uvedla vedoucí od-
boru životního prostředí a majetkoprávního 
Lucie Zemanová. Skládka vadí i občanům. 
Ti na ni už nejednou telefonicky upozornili 
úředníky, ale radnice je na nápravu věci 
krátká. A tak se všemožně alespoň snaží, 
aby odpadu v této oblasti nepřibývalo. 

„Paní starostka už požádala o součinnost 
Policii České republiky a pracovníci naší 
technické správy zahradili jednu z přístupo-
vých cest. Druhá ovšem musí zůstat volná, 
protože vede k soukromému objektu,“ 
upřesnila Lucie Zemanová výčet kroků, 
které radnice doposud podnikla. Kromě 
toho se úřad snaží jednat se známými 
vlastníky a udělat vše proto, aby skládka 
co nejdřív zmizela.

„Byli bychom rádi, kdyby byli lidé 
pozorní a pokud uvidí někoho, že tam 
odhazuje odpad, měli by to neprodleně 
nahlásit na policii,“ vyzývá ke spolupráci 
Lucie Zemanová. Takovému hříšníkovi, 
který znečišťuje životní prostředí, podle ní 
hrozí nejen výslech na policii, ale i správní 
řízení. A tak jej hromádka odpadu může 
formou pokuty vyjít pěkně draho.

Podle kvalifikovaného odhadu je v sou-
časnosti na černé skládce zhruba 40 tun 
odpadu. (šv)

Černá skládka Za tratí stále nezadržitelně rosteČerná skládka Za tratí stále nezadržitelně roste

Autobus opět obslouží oblast U Bílého mlýnkuAutobus opět obslouží oblast U Bílého mlýnku
Poslední listopadovou neděli bude 

prodloužena do Třeboradic linka 151, 
která pojede po „Bělomlýnské“, a to jak 
ve směru z Třeboradic jako v minulosti, 
tak také ve směru do Třeboradic. ROPID 
tak vyhověl dlouhotrvajícímu požadavku 
městské části a také vyšel vstříc desítkám 
požadavků cestujících nejen z této loka-
lity. Na Bělomlýnské ulici bude ve směru 
do centra zřízena „staronová“ zastávka 
s novým názvem U Bílého mlýnku.

Každá mince má bohužel dvě strany. 
V době současných ekonomických ob-
tíží v dopravě samozřejmě není možné 
přidat autobusy, aniž by jinde nemuselo 
dojít k omezení. Po vyhodnocení kom-
plexních dopravních průzkumů rozhodl 
ROPID o zrušení linky 166 v celé své 
trase. V Třeboradicích je tato skutečnost 
kompenzována právě prodloužením linky 
151, a to v pracovní dny v přibližně stejném 

rozsahu, v jakém je provozována linka 166. 
Ke snížení počtu spojů (o cca 20 – 25 %) 
dojde s ohledem na nízkou přepravní 

poptávku o víkendech a ve večerním ob-
dobí po 20. hodině. Městská část s tímto 
omezením nesouhlasí a bude apelovat 
zejména na posílení provozu na lince 351, 
které by umožnilo lepší koordinaci spojů 
s budoucí linkou 151. Na lince 151 dojde 
zároveň na území Letňan k úpravě trasy 
- nepojede po Tupolevově ulici (okolo OC 
Letňany), ale přes staré Letňany, a to kvůli 
potřebě zachování přepravní vazby Čako-
vice (Třeboradice) – staré Letňany.

V souvislosti s úpravami ve starých 
Letňanech dojde k dalším dílčím změnám. 
Linka 134 se přečísluje a bude jezdit opět 
pod svým „historickým“ číslem 158. Přehled 
všech změn je patrný z uvedené tabulky.

ing. Jiří Vintiška, zástupce starostky

Linky Trasa

110 Linka je převedena ze starých Letňan na Tupolevovu ulici a ve směru od metra 
Letňany bude ukončena v zastávce OC Čakovice.

134 Linka bude přečíslována – změněna na číslo 158.

151 Linka prodloužena do Třeboradic (vybrané spoje k Teplárně Třeboradice), 
na území Letňan bude linka vedena přes staré Letňany.

158 Přečíslovaná linka 134, budou zrušeny spoje v trase Vysočanská – Kavkazská a bu-
dou zavedeny posilové spoje v trase Českomoravská – OC Čakovice. V úseku Miš-
kovice – Českomoravská bude zachován stávající rozsah provozu jako na lince 134.
Zkrácení trasy do Vysočan by mělo eliminovat zpoždění těch spojů, které byly 
vypravovány z Vršovic.

166 Linka nahrazena prodloužením linky 151 a rozšířením provozu na celotýdenní.

351 Linka se nemění, budou zavedeny nízkopodlažní spoje (cca 40 % spojů).

Ilustrační foto Šárka Vlčková
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Začátkem listopadu mohli návštěvníci 
radnice shlédnout prodejní výstavu malířky 
Nadi Martínkové-Viguierové. Tato čakovic-
ká rodačka působí velmi srdečně a mile. 
Při rozhovoru s ní máte pocit lehkosti 
a nevázanosti. Vystupuje velmi sebejistě 
a možná právě proto můžete lehce nabýt 
dojmu, že ji znáte už dlouho, i když s ní 
mluvíte vlastně poprvé. 

Pokusíme se vám v následujcím rozho-
voru přiblížit její vztah k malířství.

„Je to moje první výstava a vernisáž 
v Čakovicích. Já jsem se tu narodila a mo-
mentálně žiji mezi Paříží a Prahou. Pravidel-
ně čtu na internetu tento měsíčník a občas 
je zde zmínka o nějaké výstavě. Tak jsem 

se začala zajímat, jak bych se se svými 
obrazy mohla zdejším lidem představit i já. 
Nakonec kulturní komise a vedení radnice 
souhlasily s mou výstavou. Už jsem se zú-
častnila některých výstav v jiných městech, 
ale tohle je moje první samostatná výstava, 
a tak jsem strašně ráda, že se to povedlo.“

Čeká vaše díla do konce roku ještě 
nějaká další prezentace?

„Ano, v prosinci se zúčastním výstavy 
ve Francii nedaleko Paříže, kde budu mít 
deset svých obrazů. Jsem za to ráda, pro-
tože je těžké proniknout do povědomí lidí. 
Člověk nemůže jen malovat, ale měl by 
se snažit, aby jeho dílo viděli i ostatní.“

Co vás inspiruje při malování?
„Co mě inspiruje? Příroda, je tak fantas-

tická. Inspiruje mě natolik, že nepotřebuji 
zatím utíkat k abstraktnímu umění. Ani ne-
vím, jestli bych to dokázala. Abstrakce mě 
zatím netáhne.“ 

Z mnoha Vašich obrazů je cítit Fran-
cie – příroda, typické francouzské kavár-
ny, pobřeží Normandie. Máte i některé 
obrazy, kde jsou vaše rodné Čakovice?

„Já se na Čakovice teprve chystám, 
je to můj dluh vůči nim. Ale moje dcera 
také maluje a ta už namalovala například 
čakovický zámek, park a tak. Z Čech mě 
inspirovaly třeba Krkonoše. Hory vůbec 
jsou hodně inspirativní. Léto jsem strávila 
ve francouzských Alpách. Byla jsem jimi 
úplně nadšená. Z minulosti znám velmi 
dobře Alpy v zimě, jezdila jsem tam na ly-
že každý rok. Ale jsou fantastické i v létě. 
Navíc tam vidíte ty rozdíly v přírodě.“ 

Ovlivnil Vás nějaký malířský směr?
„Asi nejvíce francouzští impresionisté. 

Hodně jsem se o ně i jejich díla zajímala, 
četla jejich životopisy. Strašně je obdivuji, to 
jejich úsilí, jaké v té době museli vynaložit, 
protože byli odmítáni ve všech salonech. 
Ze zoufalství pak zorganizovali nezávislou 
výstavu. Najali si hangár a tam své obrazy 
vystavovali. Publikum i kritici se jim úplně 
vysmáli, říkali, že takové obrazy mohou 
malovat i děti. Trvalo jim 30 let, než vůbec 
došli k uznání. Dneska jsou jejich obrazy 
ve všech světových galeriích.“

Zatím je malování Vaším celoživotním 
koníčkem. Prozraďte nám, neuvažovala 
jste třeba někdy o tom, že byste se vě-
novala malířství profesionálně? 

„No, samozřejmě, to by bylo báječné. 
Na každý pád se budu snažit účastnit 
se výstav co nejvíce a jsem v kontaktu 
s jednou pražskou galerií, takže uvidím.“

Děkuji za rozhovor.

Mám vůči Čakovicím ještě dluh, říká malířkaMám vůči Čakovicím ještě dluh, říká malířka

Naďa Martínková-Viguierová se ochotně pustila 
do řeči s každým, kdo přišel do čakovické radni-
ce na její vernisáž.             Foto Šárka Vlčková

Obrazy Martínkové-Viguierové působí uklid-
ňujícícm dojmem, shodli se návštěvníci. 

Foto Šárka Vlčková

Koncertním sálem zněl romantický klavír a něžné housleKoncertním sálem zněl romantický klavír a něžné housle
Romantický večer za zvuku klavíru 

a houslí si 11. listopadu přišly vychutnat 
zhruba tři desítky posluchačů. Ztemně-
lým sálem se nesla hudba Ludwiga van 
Beethovena, Frédérica Chopina a Roberta 
Schumanna v přednesu amerického klaví-
risty Michaela Sellerse a pražské houslistky 
Ady Slivanské.

Za neopakovatelnou hrou Michaela 
Sellerse stojí dlouholeté zkušenosti nejen 
z amerických koncertních sálů, ale může se 
pochlubit více jak 20 evropskými turné.

Ada Slivanská není v hudebním světě 
také žádnou neznámou. Vystupuje na 
českých i zahraničních pódiích nejen spolu 
s  velkými symfonickými orcestry a komor-
ními tělesy, ale i sólově. 

Ti, kteří přišli na setkání s vážnou 
hudbou do sálu ZUŠ čakovického zámku, 
rozhodně nelitovali. Na závěr oba koncertní 
mistry odměnili srdečným potleskem. (šv)
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prodejce

224 934 680

prodejce

221 511 160

Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice
kolaudujeme!
prodej poslední etapy zahájen

V novém bytovém projektu Rezidence 
Viva, který vznikl v pražských Čakovicích, 
bylo úspěšně zahájeno kolaudační řízení. 
HD Investment s.r.o., člen skupiny ABLON 
GROUP, investor projektu, plánuje od 
prosince předávat byty jejich novým 
majitelům. První obyvatelé se sem tak 
budou moci začít stěhovat již koncem 
tohoto roku. 
„Celému projektu jsme věnovali maximální 
úsilí a starost, a jak je vidět, opět se to 
vyplatilo. Vše jde podle plánu a jsem velmi 
rád, že zde někteří klienti budou moci ještě 
letos oslavit své první Vánoce. Je to dobrá 
vizitka nejen naší práce, ale i všech fi rem a 
institucí, které se na výstavbě podílely,“ řekl 
Eduard Quitt, ředitel společnosti ABLON 
GROUP pro Českou republiku.
Při příležitosti zahájení kolaudačního řízení 
uspořádala investorská společnost ABLON 
GROUP ve dnech 22. a 23. října slavnostní 
setkání s realizátory projektu a novými 
majiteli bytů. První den se zde sešel investor 

se zástupci městské části Čakovice spolu s 
architekty rezidence, stavebními projektanty 
i stavební společností VCES. Cílem akce 
bylo poděkování skupiny ABLON GROUP 
všem přítomným za jejich výbornou 
spolupráci, díky níž se podařilo projekt 
zrealizovat včas, a umožnit tak novým 
majitelům nastěhovat se v dohodnutém 
termínu. O den později, tedy v pátek 23. 
října, v Rezidenci Viva slavnostně přivítali 

představitelé investorské skupiny společně 
se starostkou městské části Alenou 
Samkovou nové majitele jednotlivých bytů 
s přáním krásného a spokojeného žití v této 
rezidenci. Zvláštní poděkování adresoval 
Eduard Quitt, ředitel společnosti, samotné 
městské části, resp. jejím představitelům, 
za příjemnou spolupráci při realizaci 
projektu.

Rezidence Viva je připravena na nové obyvatele

každý čtvrtek - 14:00 – 18:00 hod.

162 bytových jednotek
3 cihlové dvojdomy / výtahy
garáže + sklepní kóje v ceně bytu
1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2

ceny od 39 000 Kč/m2
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Diakonie Broumov děkuje 
všem občanům naší MČ, kteří 
se zapojili do sběru ošacení, 
hraček  a spousty jiných, ještě 
potřebných věcí, které budou 
nadále využity a zpracovány. 
Děkujeme.

Poděkování za pomoc 
lidem v nouzi

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme pracovníka na úklid sněhu. 
Ústní dohoda tel. 283 932 648

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

Finan�ní plánování od A do Z 

• Povinné ru�ení • Pojišt�ní domu a bytu • Pojišt�ní a spo�ení pro d�ti • Životní pojišt�ní 

• Pojišt�ní úrazu a nemoci • Stavební spo�ení • Penzijní p�ipojišt�ní • Financování bydlení 

Ing. Dušan Dohnal, Blachutova 2/930, �akovice 

dohnal@finaz.cz      www.finaz.cz  +420 737 222 613
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Tématická a přednášková odpoledneTématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na prosinecv klubu seniorů na prosinec

CO, KDY, KDE?

2. prosince 14.00 hod. IC Creative
  téma: „Mozaika“ (Výroba mozaikové destičky pod 

horké hrnce nebo jen tak na ozdobu. Přijďte si vyrobit 
dárek pro své blízké.)

9. prosince 14.00 hod. M. Menčíková
  téma: „Živé vazby na vánoční stůl“ (S sebou si vez-

měte misku, květináč, nůžky, chvoj....)

17. prosince 14.00 hod. E. Sokolová 
  téma: „Posezení u vánočního punče s povídáním 

o Adventu a přípravě na Vánoce“ (cukroví vítáno)

AdventAdvent  zpříjemní zpěvzpříjemní zpěv
• 29. listopadu, 18.00 hod. Adventní koncert 

v kostele Povýšení sv. Kříže, Praha Vinoř. 
Účinkuje pěvecký sbor Camerata Praha.

• 5. prosince, 16.00 hod. Zpívání u vánoční-
ho stromu v parku, Praha Kbely. Účinkují 
pěvecké sbory Broučci a Kamarádi.

• 6. prosince, 17.00 hod. Adventní kon-
cert v kostele sv. Remigia v Čakovicích. 
Účinkují pěvecké sbory Kamarádi a Ca-
merata Praha.

Vůně svíček v ŠestajovicíchVůně svíček v Šestajovicích
Posledním výletem této sezóny pro 

naše seniory byla návštěva svíčkárny 
v Šestajovicích. Vůně skořice a vanilky 
nám pošimrala naše nosíky už při výstu-
pu z autobusu. Všichni jsme netrpělivě 
čekali na exkurzi, a tak jsme si čas krátili 
prohlídkou zvířecí mini farmy a v nedaleké 
prodejně jsme utratili něco málo ze svých 
peněz. Nakoupili jsme si různé voňavé 
svíčky a olejíčky do aroma lamp a někteří 
z nás si koupili i svícny. 

Všechny přítomné dámy a pány nadchla 
nejen samotná výroba svíček, ale každý si 
mohl na vlastní kůži zkusit, jak se takové 
svíčky barví a zdobí. Tato exkurze nás 
pomalu, ale jistě vtáhla do předvánočního 
času plného shonu a příprav, aby o Váno-
cích bylo vše dokonalé. (js)

• 2. prosince v 18.00 hodin Advent 
na zámku a Divadelní sen – výstava 
šperků a fotografií v prostorách školy

• 3. prosince v 18.00 hodin Mikulášský kon-
cert v Třeboradicích, sál Maximum club

• 8. prosince v 18.00 hodin Vánoční 
koncert pěveckých sborů a literárně-
-dramatického oddělení v zámku

• 10. prosince v 17.00 hodin Vánoční 
koncert v Satalicích v základní škole

• 16. prosince od 9.00 hodin Vánoční kon-
certy pro ZŠ Dr. E. Beneše v sále ZUŠ

• 21. prosince v 17.00 hodin Vánoční 
besídka v sále ZUŠ M. Podvalové

• 26. prosince v 15.00 hodin Vánoční 
koncert v kostele sv. Remigia

• 26. prosince v 18.00 hodin Vánoční 
koncert v kostele sv. Alžběty

Touto fotografií se vracíme k vydařené akci, kte-
rou pořádal klub seniorů, kdy si mohli přítomní 
vytvořit náhrdelník z korálků a vinutých perel. 
A tak se Jitka Chroustová dala do práce. 

Foto Jindra Soroková

ZUŠ ZUŠ a a vvánoční impreseánoční imprese

                                                                                          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:

23-41-M/01 – STROJÍRENSTVÍ (CAD, CAM)                23-45-M/01 – SILNI�NÍ DOPRAVA (diagnostika silni�ních motor. vozidel)             
26-47-M/003 – INFORMA�NÍ  TECHNOLOGIE                26-43-L/003  – MECHANIK ELEKTRONIK (�íslicová,�ídící a zabezpe�ovací technika)    
26-41-M/01 – MECHATRONIKA (robotizace)                23-45-L/004  – MECHANIK SE�IZOVA� – MECHATRONIK (automatizace)                           

                      
nástavbové studium:

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

Dny otev�ených dve�í
4.11., 11.11., 2.12., 9.12 2009, 6.1., 13.1., 3.2., 10.2 2010 

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 

TJ AVIA ČAKOVICE, odbor sportu pro všechny, oznamuje, že poslední 
cvičení v tomto roce se bude konat 15. prosince. Další cvičení bude následovat 
až v lednu 2010. Přesný rozvrh a další  podrobnosti se dozvíte na http://www.
cakosport.info/. Zveme všechny zájemce o cvičení. 

VAŠI CVIČITELÉ


