V září čekají hasiče oslavy

Proč nemá škola nové vedení?

Co připravují miškovičtí hasiči, čtěte na straně 7

Podrobnosti se dozvíte na straně 3
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Čakovice podaly pomocnou ruku
Rychlý peněžní dar, který věnovaly
Čakovice na pomoc po letošních bleskových povodních, pomohl hned dvěma
obcím na Prachaticku. Jde o obec Zdíkov
a městys Strunkovice nad Blanicí. Oběma
samosprávám se dostalo stejné pomoci,
a to ve výši 50 tisíc korun. „Je to maximální
částka, o které může rada městské části
sama rozhodnout. Umožňuje nám to zákon
o hlavním městě Praze,“ vysvětlila starostka
čakovické městské části Alena Samková.
Je třeba zdůraznit, že úřednický šiml
se neměl čas v tomto případě nějak projevit, protože pomoc byla rychlá a směřovala tam, kde byla potřebná. Radní tedy
v horizontu několika málo dní po povodni
rozhodli o jejím uvolnění a peníze na místo
určení dorazily téměř vzápětí. A proč prá-

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.

Bilance uplynulého pololetí

Blesková povodeň na konci června byla ve
Strunkovicích sice menší než ta v roce 2002,
přesto mnohé příbytky jindy poklidná řeka Blanice neušetřila.
Zdroj: www stránky Jihočeského kraje

vě tyto dvě obce? „Pomoc po povodních
koordinovala městská část Praha 19, která
nás také směrovala, kde jsou peníze nejvíce
potřeba,“ vysvětlil zástupce starostky Jiří
Vintiška.
(šv)

Městská část získala majetek v dražbě
Majetek městské části se rozšířil o pozemky o výměře téměř 5000 metrů čtverečních.
Do majetku samosprávy připadl po dražbě za téměř 1,5 milionu korun. Jde o pozemky ve vnitrobloku obytných domů v Miškovicích, které dříve patřily masokombinátu. Tyto pozemky
ležely ladem, původně zamýšlená sadová úprava a dětské hřiště nebyly nikdy dokončeny.
O získání zdárně pustnoucích pozemků se městská část pokoušela již několik let.
V roce 2005 na základě rozhodnutí rady byla radnice ochotna investovat do odkupu
maximálně milion korun, protože další peníze by si vyžádal projekt revitalizace. Složité
majetkové poměry postupem času způsobily nárůst vyvolávací ceny pozemků. A tak
na doporučení radních schválili i zastupitelé možnost odkoupení tohoto majetku za vyšší
cenu. Nákup pozemků umožnila také dotace z rozpočtu hlavního města Prahy.
„Chceme zde vybudovat dětské hřiště, doplnit zeleň a zpevněné plochy. A protože
půjde o náš majetek, budeme se o tyto pozemky starat jako o ostatní veřejná prostranství,“ přiblížila záměr radnice starostka Alena Samková s tím, že připravovaný revitalizační
program je koncipován tak, aby v rámci realizace dosáhl ma finanční injekci z některého
dotačního titulu Evropské unie.
(šv)

Vstřícná spolupráce je základ úspěchu
Transparentní vztahy mezi samosprávou a podnikatelskými subjekty jsou vždy
ku prospěchu věci. Dokladem toho je
začínající oboustranná spolupráce radnice
a čakovické firmy ADC Systems. Ta za to,
že na budovu mateřské školy „Čtyřlístek“
mohla umístit antény na zabezpečení
bezdrátového připojení internetových služeb věnovala této mateřské škole počítač
i připojení k internetu zdarma. „Takovou
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spolupráci vítáme,“ poděkovala firmě našim
prostřednictvím starostka Alena Samková.
Doplnila, že v budoucnu možná dojde k podobné spolupráci při připojení čakovické
knihovny a dalších budov v majetku radnice. Firma ADC Systems nabízí své služby
na území celé městské části, což může být
zajímavé také pro jiné subjekty, ať už firmy
nebo občany, a to s ohledem na zavádění
datových schránek.
(šv)

Vážení čtenáři, dovolte, abych
se s Vámi v rámci tohoto prázdninového čísla v tomto sloupku podělila
o několik postřehů a dojmů z uplynulého pololetí letošního roku.
Leden
Od Nového
roku byly opět
změněny jízdní
řády MHD. Pro
nás to znamenalo
hlavně omezení
vlakových spojů
metra do konečné stanice Letňany. Situace nevítaná, nicméně z ekonomického hlediska asi nutná. Prahu
sevřel „ledový krunýř“ a na konečné
v Letňanech to hrozně táhlo. Tedy kdo
vymyslel ty přístřešky...
Únor
Na jednání zastupitelstva městské
části byl schválen rozpočet na letošní
rok. V rozpočtu byly mimo jiné vyčleněny prostředky na podporu kulturních
akcí, sportovních klubů, výkup pozemků
v areálu bývalého cukrovaru či rekonstrukci a rozšíření miškovické MŠ. Pro
zajímavost, z rozpočtu je do čakovického školství z 65milionového rozpočtu
vyčleněno 29,8 milionu korun. Tedy více
než 45 %. Zastupitelstvo rovněž schválilo
významný dokument – pravidla hospodaření s byty ve správě městské části.
Rozhodlo, že byty až na jedinou výjimku
budou ponechány v majetku MČ, postupně opraveny a pronajímány v souladu
s potřebami městské části.
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 70. až 73. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice projednala
88 bodů, ke kterým přijala usnesení. Mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků, mimo jiné:
- návrh leasingové smlouvy s firmou VB Leasing spol s r.o.,
Brno na pronájem travní sekačky Rondó K333 AXG2 CAB;
- návrh smlouvy o dílo se spol. Sapros spol. s r. o., Praha
– Třeboradice, která podala ve výběrovém řízení ekonomicky
nejvýhodnější nabídku na dodávku stavby Rekonstrukce,
nástavba a přístavba mateřské školy v Miškovicích;
- návrh smlouvy o dílo se spol. Pragis, a. s., Praha 9 na stavbu
Výměna povrchu chodníku ul. Ke Stadionu a Jizerská.
schválila
- zadání realizace zakázky na opravu střešní krytiny domu
U Nádraží 682 firmě Luboš Lucius, Praha – Čakovice;
- zadání zakázky na úpravu části zahrady MŠ Čakovice III firmě
Imramovský – vegatační úpravy, s. r. o., Praha9-Vinoř;
- zadání zakázky na oplocení pozemku rozšiřujícího zahradu
MŠ Čakovice III společnosti Pilecký, s. r. o., Nový Knín;
- zadání zakázky výměny oken objektu školky na Slaviborském
nám. v Třeboradicích společnosti Okna – dveře Vorel, s. r. o.,
Praha 9 s převedení rezervního fondu ZŠ Dr. E. Beneše ve výši
500 000,- Kč do fondu investičního na zasíťování učeben
ve staré části školy;
- s nákupem pojízdné plošiny na schodiště ZŠ Dr. E. Beneše
pro žáka se sníženou pohyblivostí.
rozhodla
- o vydání mimořádného volebního čísla periodika U nás v Čakovicích, které bude věnováno placené inzerci volebních stran
kandidujících do PS PČR ve volbách 8. a 9. října 2009
Dne 1. července se konalo 16. zasedání zastupitelstva MČ
Praha – Čakovice s tímto programem, např.:
- zvýšení rozpočtu na rok 2009 – finance na volby do EP
- prodej RD s přístavbou Něvská čp. 834, Praha, k. ú. Čakovice
- prodej pozemků parcel. č. 479/25 a 479/4 obec Praha k. ú.
Třeboradice
- žádost o bezúplatný převod pozemku parcel. č. 1186/3 obec
Praha k.ú. Čakovice
- smlouva o smlouvě budoucí darovací pro bezúplatný převod
pozemků – komunikace pro „OS Na Kačence“ obec Praha
k. ú. Miškovice
Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy a k nahlédnutí na úřadu MČ a umístěny na www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Březen
Kulturní událostí měsíce byla bezesporu výstava malířky Jany
Rozkové. Kdo zavítal do obřadní síně čakovické radnice, jistě
nelitoval. Na čakovické radnici opět zavlála Tibetská vlajka jako
symbol solidarity s tímto národem žijícím v okupaci. Snad si ještě
vzpomeneme, že i my jsme tak žili a byla nám milá každá i symbolická podpora.
Duben
Tradiční velikonoční výstava v základní škole, konkurzní řízení
na nového ředitele ZŠ, to jsou dva extrémy týkající se čakovické
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Otázky a odpovědi
základní školy. Studenti gymnázia i žáci základní školy oslavili
Den Země. Velikonoční svátky nás všechny potěšily takřka letním
počasím. Bohužel nově jmenovaná paní ředitelka těsně před
podpisem pracovní smlouvy z konkurzu odstoupila. Bude tedy
vyhlášen konkurz nový a do té doby povede školu zástupce
bývalého ředitele.
Květen
Jednání zastupitelstva schválilo závěrečný účet loňského roku
a zastupitelé schválili účast městské části na dražbě pozemků
ve vnitrobloku v Miškovicích. Čakovický klub seniorů se „propracoval“ na televizní obrazovku. Reportáž z výletu za trojskými
vilami se vysílala 22. 5. v pořadu Barvy života a je možné si ji
v internetovém archivu České televize připomenout.
Červen
Letošní první volby – ty do Evropského parlamentu – v Čakovicích znamenaly kromě jiného i nutnost zřídit nový volební
okrsek. Byl otevřen na zámku v 1. patře a byly do něj zahrnuty
především domy v sídlišti U zámeckého parku. Povodně, které
postihly jih Čech a severní Moravu na konci června daly příležitost ukázat solidaritu obcí. Kdo rychle dává, dvakrát dává, a tak
rada městské části okamžitě nabídla pomoc ve výši 50 000,- Kč
dvěma obcím Zdíkovu a Strunkovicím nad Blanicí. Milionové
škody na majetku obcí tím určitě odstranit nelze, ale pro první
krizové řešení to byla pomoc vítaná.
Červenec
Dražba vnitrobloku v Miškovicích byla úspěšná, a tak jsme
se v červenci stali „šťastnými“ vlastníky území, které bude nutno
revitalizovat. Ve spolupráci s obyvateli miškovického sídliště budeme hledat nejvhodnější využití tohoto vnitrobloku. Začneme
hned po prázdninách, abychom mohli již v rozpočtech příštího
roku hledat prostředky na úpravu. Přišlo dlouho očekávané
rozhodnutí o rozšíření kapacity MŠ Čakovice III. Můžeme tedy
otevřít další třídu ve „Čtyřlístku“ a přestěhovat miškovickou školku. Další maminky si budou moci odechnout, že v září budou
moci nastoupit do práce a jejich ratolest má školku. Několik jich
ale stále zůstává z kapacitních důvodů mimo. Tam je potřeba
vydržet. V průběhu září se většinou podaří umístit i zbývající děti.
Ne všechny přijaté do školky nastoupí, případně po pár dnech
maminky zjistí, že to nejde, a své dítko ze školky odhlásí.
Srpen
Zdánlivě klidné prázdninové měsíce jsou ve znamení usilovných příprav na rozpočet hlavního města Prahy pro příští rok.
Rovněž se rozběhla rekonstrukce a přístavba miškovické mateřské školky. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost SAPROS
s.r.o. z Třeboradic, a tak školku budou stavět vlastně „domácí“.
Termín dokončení je na konci března příštího roku, tak se můžeme těšit na dokončení.
Jako pomyslná červená nit se událostmi v Čakovicích táhla
další stavba kanalizace a postupná rekonstrukce komunikací.
Postupně se daří posunout naší městskou část z hlediska infrastruktury do 21. století. S každým dalším položeným metrem
kanalizace, s každou další dlažební kostkou. Není to zrovna skok,
ale jdeme vytrvale. Děkuji všem vám, kteří jsou těmito stavbami
obtěžováni hlukem, prachem, blátem a neprůjezdností ulic za trpělivost a těším se, až bude vše hotovo, stejně jako vy všichni.
Šťastné vykročení do druhé půli roku 2009 přeje
Alena Samková
starostka
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Módní přehlídka z odpadových materiálů
Na škole ZŠ Dr. E. Beneše to před
koncem prázdnin několik dní vypadalo jako
v království krále Kazisvěta, když si princezna
Lada naporoučela všechny ty zvláštní šaty.
I u nás ve škole se šilo ze zvláštních materiálů – z odpadů. Když byly šaty ušity, vybraly
si třídy své modelky. Ty se učily ladnou
chůzi a trénovaly choreografii. Kromě toho
se na svůj velký den připravovali i moderátoři
– ti si pilovali své texty, kterými svůj třídní
model uvedou. Vydařená akce bude mít své
pokračování zase za rok.
(pb)

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

VOL

BY 2
0

Za výrobu a předvedení šatů z odpadků si modelky a modelové určitě vysloužili jedničku.

ČNP, s. r. o., zabývající se tradicí lidových řemesel a výrobou kosmetiky přijme
skladníka.
Pracoviště Praha 9 – Čakovice, práce na HPP, 1/1 úvazek, nástup možný ihned.
Požadujeme: PC uživatelsky, ŘP skupiny B, praxi v tomto oboru, výpis z RT, vysokou
míru odpovědnosti, spolehlivost a pečlivost.
Nabízíme: pracovní dobu dle rozpisu závozů, pěkný plat + bonusy, zázemí stabilní
firmy, férové jednání.
Kontakt: Jiří Kvěch, tel.: 605 227 171
Životopis prosím zašlete na alena.polakova@cnp.cz
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Před mimořádnými volbami do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, které se budou konat ve dnech
9. a 10. října 2009, vyjde v příštím
čísle časopisu U nás v Čakovicích
mimořádná příloha věnovaná právě
těmto volbám. Uzávěrka inzerce
jednotlivých politických subjektů,
kteří se budou ucházet o přízeň
voličů je 11. září. Bližší informace
získají zájemci o inzerci u tajemnice
úřadu městské části ing. Mileny
Pekařové.

Na nového ředitele si škola ještě počká
Výběrové řízení na nového ředitele základní školy se nezdařilo.
Ne že by se nikdo nepřihlásil a našli se i vhodní kandidáti. Problém
je ale v tom, že vítězka výběrového řízení se funkce těsně před
nástupem vzdala. Proč, to se nám zjistit nepodařilo.
Radní v roli zástupců zřizovatele tedy byli postaveni před
problém, co dál. Měli dvě možnosti řešení. Nabídnout zmíněnou
funkci druhému v pořadí nebo vyhlásit nové výběrové řízení. Rada
se rozhodla pro druhou možnost. Výběrové řízení je již vyhlášeno
a podle jeho pravidel se do něj mohou znovu přihlásit i neúspěšní
kandidáti prvního konkurzu.

A kdo tedy povede čakovickou základní školu do doby jmenování nového ředitele, to je otázka pro starostku Alenu Samkovou.
„Rada pověřila do ukončení nového výběrového řízení stávajícího
ředitele. Pokud ten nebude chtít nadále setrvat ve funkci, bude
řízením pověřen statutární zástupce,“ vysvětlila.
Na chodu školy by se za současného „bezvládí“ nic měnit nemělo. Školní rok začne tak, jak má. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů, mohl by se nový ředitel nebo ředitelka ujmout
své funkce v prvních měsících nového školního roku (šv)

Rada městské části Praha – Čakovice
vyhlašuje
v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, v platném znění
KONKURS NA MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Základní školy Dr. Edvarda Beneše
se sídlem nám. Jiřího Berana 500
196 00 Praha 9 – Čakovice
Požadavky: odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
znalost práce na PC, řídící a organizační schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce
a dokladů o dalším vzdělání), doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně
uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku
trestů (ne starší tři měsíce – možno doložit až před vznikem pracovněprávního vztahu), originál lékařského potvrzení
o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce), čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými
požadovanými doklady došlé poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději do 15. 9. 2009, 16.00 hod. na adresu:
Městská část Praha – Čakovice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice
Kontakt ing. M. Pekařová, tajemnice ÚMČ,
tel. 283 061 415, pekarova.mc@cakovice.cz
Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ Dr. E,Beneše, Čakovice – NEOTVÍRAT“
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Technické vozidlo a výstroj a výzbroj výjezdového družstva
V současné době Sbor dobrovolných
hasičů Miškovice spravuje a má k dispozici
pouze jediný vůz k potřebám výjezdů. Je jím
dopravní vozidlo DA 12 Avia A 30, které je
vybaveno jako technický vůz. Jelikož výbavou je i přenosná motorová stříkačka PS 12,
je vozidlo určeno i k hašení. Ovšem s nutností blízkého vodního zdroje. Naše využití
má však jiné, funguje totiž jako velice výkonné čerpadlo, které s maximálním průtokem
1200 litrů za minutu velice efektivně odčerpá
vodu ze zatopených prostor. Není to však
jediné čerpadlo v naší výbavě. Disponujeme
dále ještě plovoucím čerpadlem Honda,
přenosným čerpadlem Robin a kalovým
čerpadlem HCP využívaným k odčerpávání
vody z velkých hloubek. K těmto čerpadlům
a zásahům tohoto rázu máme samozřejmě
dostatečný počet hadic různých velikostí
a druhů, spojek a proudnic.
Naše vozidlo je osazeno elektrocentrálou, která je využívána na dodávku elektrické energie pro halogenové svítidla a již zmiňované kalové čerpadlo. Dále motorovým
rozbrusem Partner, motorovou pilou Oleo-mac a ženijním nářadím. To vše je velice
dobrým pomocníkem při likvidaci následků
větrných smrští a jiných pohrom.
Členové naší jednotky určitě nejsou
ošizeni o své ochranné prostředky. Každý
zasahující hasič má k dispozici zásahový
komplet s rukavicemi z nehořlavého materiálu, zásahovou obuv, přilbu Gallet, opa-

sek s úvazkem a sekerkou. Při zásazích
v zakouřeném prostředí využíváme dýchací
techniku Saturn S5, ruční a přilbové svítilny
a ke komunikaci ruční radiostanice Motorola. Pro práci s tímto vybavením a touto
technikou jsme řádně proškoleni a veškerá
osvědčení průběžné obnovujeme.
Jestli i vy máte zájem a chuť stát se dobrovolným hasičem ve výjezdovém družstvu, kontaktujte nás na tel: 605 111 099,
774 517 232, 605 900 246 nebo napište
na email sdhm9@seznam.cz.

Výjezdové družstvo: Hrdina Ludvík (velitel), Linhart Michal (zástupce velitele),
Slavík Martin (strojník), Blažků Denny
(strojník), Parva Radomír (strojník), Kolář
Kamil (strojník), Mony Stanislav (hasič),
Ulrich Roman (hasič), Janeš Lukáš (hasič), Jehlář Petr (hasič), Hlinka Přemysl
(hasič), Behenský Vojtěch (hasič)
Starosta SDH Miškovice: Kolář Václav
Náměstek starosty SDH: Kapal Václav

Předávání titulu Ekoškola ve Valdštejnském paláci
Základní škola Dr. Edvarda Beneše
v Praze 9 – Čakovicích se stala jednou
ze 70 škol, které se v České republice mají
možnost pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola. Pro certifikát a vlajku Ekoškoly jsme
24.6. 2009 jeli do Valdštejnského paláce,
do budovy Senátu.
Za naši školu se předávání zúčastnili
pan ředitel M. Terkoš, koordinátorka programu Ekoškola P. Boháčková, zástupci
žákovského Ekotýmu S. Jungová a A. Matysková a protože program Ekoškola není
jen programem probíhajícím uvnitř školy,
ale ovlivňuje i okolní komunitu, doprovodila
nás i paní starostka A. Samková.
Předání titulu se uskutečnilo ve Valdštejnském paláci za účasti PaedDr. Zdeněka Janalíka, Prof. RNDr. Bedřicha Moldana,
RNDr. Jindřicha Kitzbergera, Ing. Tomáše Kažmierského, Mgr. Petra Daniše
a Mgr. Michala Medka.
Během předávání se promítaly fotografie z jednotlivých škol, takže všichni
účastníci mohli zhlédnout naši pěknou

školu. Obě děvčata přednesla asi minutový
projev, ve kterém hovořila o tom, co náš
Ekotým dokázal.
Na vlajku a certifikát, které jsme z Valdštejnského paláce přivezli, se můžete přijít

podívat k nám do školy. Získání titulu je
pro nás velmi zavazující. Musíme ho totiž
za dva roky obnovit.
Mgr. Petra Boháčková
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LETNÍ DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 8.
15,00 – 19,00 hod.

t162 bytových jednotek
t3 cihlové nízkopodlažní
dvojdomy / výtahy /
garáže
t1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2
tceny od 39 000 Kč/m2

tatraktivní architektonické řešení
tfrancouzská okna ve všech bytech
tpřivedena optická síť do všech bytů
t2 dětská hřiště
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Praha 9 – Čakovice, Oderská ulice
developer
prodejce

prodejce

224 934 680

221 511 160

náš partner pro váš volný čas

www.rezidenceviva.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Remi

Koupím garáž, nejlépe ul. Schoellerova. V dobrém stavu. Tel. 724 873 900.

Language School

MC Cirkus, o.s. hledá lektorku pro vedení kroužku zaměřeného na pohybovou a výtvarnou činnost dětí od 3 do 6 let. Tel: 737 444 367 nebo 606 218 743.

KURZY
Nab. k dlouh. pronájmu pěkný byt 3+1/L cihla v Čakovicích, po kompl. nadst.
rekonstrukci, dlažba, parkety, nové vest. skříně, internet. Volný od 11/09, tel.
731 564 996.
e-mailový účet

vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu od

299 Kč / měsíc !!!
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.

2009/2010

E-MAIL

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

webhosting

WEB

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

rychlost 10 / 10 Mbps | max. agregace 1:10

ANGLICKÉHO JAZYKA

IP telefonie

VOIP

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

i Budova Gymnázia akovice,
nám. 25. bezna 100, Praha 9
i Zápis a rozazovací testy
7. a 8. záí v 17 - 20 hodin
i Zahájení výuky od 14. záí
2x2 hodiny týdn

Výuka vedena kvalifikovanými,
zkušenými lektory s VŠ vzdláním.
Možnost pípravy na mezinárodní
zkoušky: PET, FCE, CAE.

Pihlášky a informace:
tel. 737633206
remils@seznam.cz
www.remils.ic.cz

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

U NÁS V ČAKOVICÍCH • červenec/srpen 2009

strana 7

Po prázdninách čekají hasiče oslavy – cvičení i zábava

),1(678',2ZZZILQHVWXGLRZ]F]
- Masérské,rekondiþní a regeneraþní služby
- Kosmetika (základní ošetĜení + jednotlivé úkony)
- Nehtová modeláž a manikĤra - PROVOZNÍ DOBA - RECEPýNÍ SLUŽBA PO,ýT: 13 – 17h ÚT,ST: 10 - 17h
ZÁKLADNÍ PROCEDURY – NABÍDKA MASÁŽE - Klasická zdravotní masáž , Masáž
hlavy + lifting obliþeje , Masáž lávovými kameny ( MAGIC HOT STONES THERAPY) ,
Zábalové terapie + infrasauna .... Aplikace ušní svíce

LipomasážČ – NOVINKA – ZavádČcí ceny !!! … Lymfodrenáže
OBJEDNÁVKY PěIJÍMÁME - OsobnČ v provozní dobČ ve studiu na adrese
Dr.Marodyho 912/10 (Stará náves), Praha 9 – ýakovice - Telefonicky – pevná linka: 266 313 506 , mobil:607 937 934 -

Nastal čas prázdnin a dovolených,
a proto bychom vám rádi touto cestou popřáli krásné prožití léta a budeme se těšit
po prázdninách nashledanou na námětovém cvičení, které se bude konat při příležitosti 85. výročí založení SDH Miškovice
19. září. O týden později – 26. září – pořádáme „hasičskou zábavu“ v restauraci
Maximum v Třeboradicích, na kterou vás
též srdečně zveme.
Z nedostatku místa zatím nebylo otištěno v žádném z předešlých čakovických
listů poděkování všem sponzorům, díky
kterým jsme mohli uspořádat tak bohatou
a pestrou tombolu. Tímto tedy dodatečně
děkujeme firmě: Made Groupe, Pekařství
Krejča a Vesecký, Slezák – Maso základ
života spol. s r. o., Tabák – Miroslava Lněničková, Jafra – Studio Visage, Nehtové
studio – Jana Matrasová, Restaurace Nad
pekárnou – Čakovice, Dakuma spol. s r. o.
pneu servis Letňany, Hurikan Rekords
– Dalibor Janda, TSM Sokol Vysočany,
PNEU - HRU Pavel Hruška, Vinařské družstvo Sv. Václav, Praha 9 Prosek, Vin – agro,
EURODELTA – Václav Duchač, PORSCHE
Praha – Prosek, Potraviny u Jarušky – Miškovice a členové SDH Miškovice.
Martin Slavík, SDH Miškovice
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Po letním odpočinku Tématická a přednášková odpoledne
opět na vycházku
v klubu seniorů na září
Léto se pomalu chýlí ke konci a my
se s Klubem seniorů opět vydáváme
na řadu vlastivědných vycházek. S Evou
Sokolovou se tentokráte vydáme do jedné
z nejkrásnějších pražských zahrad uprostřed města – Valdštejnské zahrady. Celá
zahrada se skládá ze dvou celků. Větší část
je tvořena salou terrenou, voliérou a umělou krápníkovou stěnou. Menší část tvoří
velké jezírko s umělým ostrůvkem, skleník
a jízdárna. Dále se podíváme na kulturní
památku UNESCO – Vrtbovskou zahradu
(počítejte s menším vstupným) – která je
v majetku hlavního města Prahy. Vrtbovská
zahrada leží spolu s dalšími třemi barokními
zahradami – Vratislavskou, Schönbornskou
a Lobkowickou – na svahu Petřína a je
považována za jednu z nejvýznamnějších
a nejkrásnějších barokních zahrad.
Pokud máte chuť a elán, přijďte 17. září
ve 12.30 hod. na konečnou autobusů v Čakovicích (před Hotelem Janoušek). Odjezd
všech účastníků vycházky bude autobusem č. 140 směr Palmovka. Na vycházku
není nutné se předem hlásit!
(js)

9. září

14.00 hod.

17. září

14.00 hod.

23. září

14.00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek
téma: „ Kultovní místa Iráku.“ (Přijďte a dozvíte se něco o konfliktech křesťanských a islámských sekt
a o uctívačích ďábla – jezídech. Dataprojekce.)
Eva Sokolová
téma: „Malostranské zahrady – Valdštejnská a Vrtbovská.“
IC Creative – Z. Zelenková, R. Horvátová
téma: „Scrapbooking.“ (Že nevíte co to je? Scrapbooking je metoda pro zachycení osobních a rodinných
vzpomínek v podobě fotografií, textů a dekorací
ve zdobeném albu. S sebou si vezměte 2 – 3 fotografie s vnoučaty, z dovolené nebo výletu...a nůžky.)

Vůně a krása naplnily klub seniorů

Den s Cirkusem můžete
strávit již potřetí
Na sobotu 3. října chystáme již třetí
ročník akce Den s Cirkusem. I tentokrát
bude připravena dopolední hra pro děti
v parku, odpolední divadelní představení
pro děti i rodiče a podvečerní opékání
buřtů na zahradě mateřského centra.
V úterý 3. listopadu od 9.30 hodin
k nám s pohádkou O hodném Jankovi
a líném Vaškovi přijede divadelní společnost Koňmo. A na úterý 15. prosince
vás od 15.30 hodin zveme na divadelní
představení Pohádka z vánočního kabátu
v podání divadla Anima Candida.
Po prázdninách se v mateřském centru
ve středu 2. září od 9 do 11 hodin a v úterý
8. září od 9 do 11 hodin a od 15 do 16 hodin
uskuteční zápis do námi pořádaných kroužků. I v příštím školním roce bude probíhat
cvičení pro nejmenší, hudební kroužek, angličtina pro nejmenší a další aktivity. Přesný
seznam kroužků a jejich rozvrh naleznete
včas na našich internetových stránkách.
Pravidelný program začne 14. září.
Kateřina Arnotová, MC Cirkus

Foto Jindra Soroková

Příznivci lilií a nádherné vůně si přišli
na své ve dnech 29. – 30. června, kdy ÚMČ
Praha – Čakovice ve spolupráci s liliářskou
organizací SZO ČZS Martagon uspořádali
opět velkolepou výstavu lilií. A bylo se opravdu na co koukat, protože zde vystavovalo
své exponáty celkem 7 vystavovatelů a bylo
k vidění 89 odrůd lilií.
Všichni vystavovatelé Vratislav Novák,
Čakovice – předseda Martagonu (16 exponátů), K. Utratil - Třeboradice (40 exponátů), B. Reisová – Praha 3 (1 exponát),
Ing. K. Schejbal – Liberec (1 exponát),
J. Pošvecová – Tábor (5 exponátů), J. Basík – Chýnov (12 exponátů) a J. Hloušek
– Rakovník (14 exponátů) se s návštěvníky
podělili o opravdové liliové skvosty.

Během celé výstavy probíhalo hodnocení nejkrásnější lilie. Každý návštěvník
mohl na anketní lístek dát svůj hlas dle
jeho úsudku nejkrásnější lilii. V takové
škále barev a odrůd bylo opravdu hodně
těžké vybrat tu nejhezčí. Hlasovalo celkem
114 návštěvníků. Celkem s 15 hlasy vyhrál
exponát K. Utratila Color Essence, dále
mezi velkými konkurenty a favority byla
lilie Tiger Play (V. Novák) a lilie Tiny Orange
Sensation (J. Basík). Gratulujeme!
Více informací o Martagonu a foto
z výstavy naleznete na www.martagon.cz
a www.cakovice.cz ve fotogalerii Klubu
seniorů.
Jindra Soroková, Klub seniorů
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