Metro jezdí od ledna jinak

Před poštou se už neparkuje

Je to problém? Ano, říká místostarosta na straně 4

Proč, to se dozvíte na straně 3
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Ten chce to a ta zas‘ tohle

OTÁZKY

V titulku jsme parafrázovali slova ze známé české pohádky Císařův pekař „Ten dělá to a ten
zas‘ tohle“, protože nejlépe vystihují podstatu tohoto článku. Oslovili jsme čakovické radní,
aby nám v duchu novoročních předsevzetí prozradili, o co se chtějí během následujícího roku
v Čakovicích zasadit. Z radních jsme záměrně vynechali starostku Alenu Samkovou. O plánech
radnice na letošek i o svých osobních přáních se s námi podělila už před Vánoci.
Místostarosta Miroslav Krištof
Letos je mým prvořadým osobním cílem
pokusit se sehnat peníze na přístavbu a rekonstrukci mateřské školy v Miškovicích. To
je skutečně priorita číslo jedna, neboť dětí přibývá a rozhodně se nechceme dostat do situace, že nebudeme mít pro děti našich občanů místo v některém z předškolních nebo
školních zařízení. Rozpočet této rekonstrukce
je přibližně 20 milionů korun. Část finančních
prostředků už máme, ale ne všechny. Zbytek
tedy musíme co nejdříve sehnat.
Místostarosta Jiří Vintiška
V rámci rezortu mého zájmu – dopravy
– mi na srdci leží především bezpečnost
chodců na zdejších silnicích. To je v přímé
souvislosti s připravovanou rekonstrukcí
Cukrovarské ulice, ať už vezmeme úsek
od náměstí směrem k městské části Kbely
nebo jiný úsek této frekventované silnice.
Kdy a v jakém rozsahu dojde k rekonstrukci,
však závisí především na správci této komunikace. Městská část tuto pravomoc nemá.

ZDARMA

Kromě tohoto úkolu bych byl rád, kdyby
se mi podařilo napomoci k modernizaci dětských hřišť na našem území. Zvláště dětské
hřiště v Něvské ulici k tomu skýtá značný
potenciál. A myslím si, že spousta rodičů
malých dětí mi v tomto dá jistě za pravdu.
Radní Dana Bossanyiová
Z důvodu plánované výstavby kanalizace byly některé akce odkládány.
Jednalo se zejména o opravy chodníků
a komunikací. Prioritou by tudíž mělo být
dokončení stavby a současně dořešit případné pokládky kabelových sítí tak, aby tyto
akce probíhaly současně a nedocházelo
k následnému kopání v nových chodnících a komunikacích. Považuji za důležité
dořešení dopravy, tj. průjezdnost naší MČ.
Dále vyřešit parkování vozidel, zejména
pak na sídlištích. Také bych byla ráda, aby
se nám podařilo dokončit privatizaci části
bytového fondu. Získané finance následně
využít na opravu, případně celkovou rekonPokračování na straně 3

První lednové dny nás počasí překvapilo pořádnou nadílkou sněhu. Ne však pracovníky technické
správy. Kolem radnice znizel sníh tak rychle, jak jen to bylo možné.
Foto Šárka Vlčková

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.

Jak je to s úklidem sněhu na chodnících? Je to stále povinností majitele
přilehlé nemovitosti nebo je to povinností obce?
Napadl sníh a v Praze je tradičně
kalamita. Nejen obtížně sjízdné silnice,
ale rovněž chůze po některých
chodnících je občas téměř artistickým výkonem.
Znovu se vynořila
otázka povinnosti
uklízet chodník.
Snad jen pro pořádek připomenu, že povinnost
uklízet chodník od napadaného sněhu
do určité hodiny od začátku sněžení byla
kdysi zakotvená v městské vyhlášce. Ta
již byla zrušena a povinnost vlastně nikdo
nemá. Co ale máme uzákoněno, to je
zodpovědnost za škodu způsobenou
závadou na schůdnosti. Přesné znění
§ 27, odstavce 4, zákona 13/1997 Sb.
přikládám na konci tohoto článku.
Souhlasím s tím, že činit zodpovědným za případný úraz či škodu vlastníka
sousední nemovitosti je špatné. Těžko
můžeme být na více místech najednou.
Argument, že když začne padat sníh v 11
hodin dopoledne, kdy je většina lidí v práci a skutečně nejsou schopni sníh uklidit,
je správný. Jen mám pocit, že se v této
debatě dostáváme do polohy MY a ONI.
My majitelé nemovitostí, kteří mají zodpovědnost za schůdnost chodníku, a ONI, ta
obec či městská část. Co se stane, když
bude zákon změněn a zodpovědnost
za případné škody bude mít pouze majitel
chodníků?
Pokračování na straně 2
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MČ
A ZASTUPITELSTVA MČ
Na 56. a 57. zasedání Rada MČ Praha – Čakovice mimo jiné:
projednala a schválila návrhy smluv či dodatků ke smlouvám
- smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s.,
na pozemky parc. č. 1459, 1493/2, 1494/3, 1495 a 1496 v obci
Praha, k. ú. Čakovice;
- směnné smlouvy na pozemky parcel. č. 337/8 o výměře 169 m2
a ½ o výměře 169 m2 , oba k. ú. Miškovice mezi MČ Praha
Čakovice a J. a M. B.;
- smlouvy o dílo na redaktorskou činnost při tvorbě periodika
U nás v Čakovicích s Šárkou Vlčkovou, IČ 74316095.
schválila
- zaslání výzvy šesti firmám k podání cenové nabídky na zakázku „Výměna vodoměrů v objektech svěřených do správy MČ
Praha – Čakovice“;
- na návrh bytové a sociální komise přidělení volných bytů
z bytového fondu MČ a ukončení několika nájemních smluv.
rada souhlasila
- s pronájmem části pozemku parcel. č. 1272 včetně budovy čp.
678 na pozemku parcel. č. 1273, vše obec Praha k. ú. Čakovice (bývalá autoškola) společnosti GIP Schoellerova, s. r. o.,
na dobu určitou za stanovené roční nájemné a s podmínkou
vybudování 16 veřejných parkovacích míst na pozemku parcel. č. 1272;
- s předáním vozidla Škoda Fabia Praktik ke komisnímu prodeji
firmě Auto Elso.
projednala bez připomínek
- návrh novely přílohy nařízení hl. m. Prahy č. 11/2007 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vymezují oblasti hlavního města, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou s cenovými předpisy;
- návrh usnesení ZHMP k obecně závazné vyhlášce hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.
m. Prahy; ke změně upravující oblast informatiky.
se zabývala
- dalšími žádostmi občanů nebo firem z různých oblastí; celkem bylo projednáno 34 bodů jednání, ke kterým bylo přijato
usnesení.
Tyto a další body jednání jsou uvedeny v zápisech z jednání
RMČ. Zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ jsou uloženy
a k nahlédnutí na Úřadu MČ a jsou také umístěny na stránkách
www.cakovice.cz
Ing. Milena Pekařová, tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

Zveme vás na 13. zasedání
zastupitelstva MČ Praha Čakovice
které se bude konat
25. února 2009
od 18 hodin
v sále čakovického zámku.
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Otázky a odpovědi
Dokončení ze strany 1

Pokud se necháme vmanipulovat do situace MY a ONI, stane
se jen to, že chodníky nebudou uklizeny. Žádná obec, žádné
město nebude fyzicky schopno v případě déletrvajícího sněžení
uklízet kilometry chodníků. Žádná obec, žádné město nemá
tolik lidí, ani strojů na to, aby je takto masivně nasadili do úklidu.
Pokud majitelé rodinných domků a domovníci nevytáhnou hrabla
a košťata a nepůjdou ten „svůj“ chodník uklidit, nebude uklizeno.
Jedině, kdo si přijde na své, budou pojišťovny, protože každá
radnice se dobře pojistí, aby případné náhrady škody nemusela
platit, a věřte, že pojistné bude pěkně vysoké. Ale nebudou to
z rozpočtu platit ONI, ale my všichni, protože na té radnici nesedí
žádní cizinci, ale naši sousedé, a ten rozpočet není jejich, ale
obecní. Takto vyhozené peníze pak budou chybět jinde. Vždyť
je to přeci naše obec, naše město či městská část, a tak bychom
se měli snažit, aby vypadala k světu. Tak, jako v létě samozřejmě sekáme trávu před svým domem, na podzim hrabeme listí,
tak i v zimě uklízíme sníh. A měli bychom v tom pokračovat, ať
se příslušný zákon změní či nikoliv. Neděláme to pro radnici, ale
pro sebe, pro své sousedy a přátele.
Alena Samková

Spletité paragrafy zákonů
zákonů...
...
§ 27, odst. 3 a 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
aktuální znění k 6.1.2009
(3) Vlastník místní komunikace odpovídá s výjimkou případů
uvedených v odstavci 4 za škody, jejichž příčinou byla závada
ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto
závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi
a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným
způsobem upozornit.
(4) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce
hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody,
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku,
která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit;
u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu zmírnit.

Firma

Zdeněk Petříček
Zaměření, výroba, montáž

➧ žaluzie a rolety všech typů
včetně venkovních
➧ markýzy
➧ sítě proti hmyzu
➧ těsnění do oken a dveří
➧ garnýže
➧ čalounění vstupních dveří
➧ shrnovací lamelové dveře,
vanové a sprchové zástěny
Tel.: 286 884 339
606 350 270
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Malí „Čakovičáčci“ ovládli na chvíli radnici

Celkem na šest desítek malých „Čakovičáčků“ zavítalo v polovině prosince do slavnostních prostor radnice. Coby nové občánky městské části je přivítal jeden z radních – Karel Kubíček. Kromě milého přivítání všech přítomných čekala maminky květina a zápis do pamětní knihy. Po vzoru starodávných
zvyků, kdy se dětem dávaly do peřinky darem mince, věnovala městská část novopečeným občanům zlatý řetízek s přívěskem. Foto: Šárka Vlčková

Ten chce to a ta zas‘ tohle
Dokončení ze strany 1

strukci zbylého bytového fondu a ostatních
nemovitostí v majetku městské části.
Radní Jiří Horáček
Je toho spousta, co je v naší městské
části potřeba udělat a jsem rád, že se rada
zatím vždycky na prioritách dokázala shodnout. Jsem radním pro místní správu, takže
bych měl asi říci, že by se zdejší technická
správa mohla zlepšit, ale neřeknu to, protože si myslím, že pracují velmi dobře a v rámci našich podmínek se snaží vše dělat, jak
nejlépe dovedou. Kde ale cítím pověstný
trn v patě, to je zoufalá situace v dopravě.
Mám tím na mysli především průjezdnost
hlavního tahu Čakovicemi. A to je myslím
náš prvořadý úkol pro letošní rok.
Radní Karel Kubíček
Chci se přičinit o oživení činnosti na fotbalovém stadionu TJ Avia Čakovice. Ten kdysi
býval chloubou Čakovic, nyní je to spíš ostuda.
Je udržovaný jen trávník. Kdybychom měli

dobré podmínky, mohli bychom vychovat řadu
výborných fotbalistů stejně jako v minulosti
tady vyrostli Josef a Zdeněk Jurkaninové, Jiří
Šubrt, Oldřich Urban nebo Jiří Rosický. Zcela
spokojený bych byl, kdyby se nám povedl
zrekonstruovat i areál pro národní házenou,
zvlášť proto, že zdejší házenkáři hrají už 9 let
nejvyšší házenkářskou ligu v ČR. Za Čakovice
hráli např. i nynější mistři národní házené Pavel
Ausberger nebo Tomáš Krejča.
Radní Rudolf Vecka
Prioritou je pro mne vybudování chodníku z Bělomlýnské ulice do Třeboradic
a zasadit se o dokončení cyklostezky mezi
Letňany a Čakovicemi. Rád bych se podílel
i na rozvoji vlakové dopravy. Budu se snažit,
aby se jízdní řád více přiblížil občanům, ale
aby i zdejší lidé více využívali vlaky ke své dopravě. Osobně bych pak chtěl pomoci rozšířit
členskou základnu čakovických skautů a dál
se podílet na dobrém jméně skautského
střediska Athabaska v Čakovicích.
(šv)

Krize zasáhla i odpadové hospodářství
Rozpočet hl. m. Prahy v oblasti odpadového hospodářství je napjatý. Kvůli tomu asi
ubyde i počet velkoobjemových kontejnerů
(VOK), jejichž přistavení organizuje ve spolupráci s městskými částmi právě magistrát. „Přistavení VOK je nutno chápat jako
nadstandardní službu pro občany, která je
limitována uvolněnými finančními prostředky.
Vzhledem k jejich nedostatku není tedy zatím možné přidělit tolik VOK jako v loňském

roce,“ uvedl Jan Winkler, ředitel odboru
ochrany prostředí pražského magistrátu.
„O změnách v přistavení VOK jsme občany
informovali v prosincovém čísle zpravodaje,“
upozornil Jiří Černý, vedoucí technické správy (TS). Pracovníci TS mají za úkol důsledně
kontrolovat, zda do kontejnerů neházejí
občané věci, které tam nepatří, nebo zda
se takto odpadu nezbavují podnikatelé, pro
něž tyto kontejnery nejsou určeny.
(šv)

Škola zase bude
hledat ředitele
Ředitelská židle čakovické základní
školy bude od nového školního roku
k mání. Dosavadní ředitel Mgr. Miroslav
Terkoš totiž odchází. Radní jeho žádosti
na uvolnění vyhověli. Nyní se připravuje
znění výběrového řízení, které by mělo být
vbrzku zveřejněno.
Pokud zájemci splní všechna kritéria
výběrového řízení, mohou se o tento post
směle ucházet. Nejúspěšnější kandidát by
měl do nové funkce nastoupit už od letních
prázdnin, aby se stihl seznámit s novým
prostředím.
(šv)

Nezodpovědní
řidiči mají smůlu
Parkování před poštou už definitivně
odzvonilo. Vjezdu automobilů před poštu
nyní zatím brání velké kamenné květináče,
brzy už je ale nahradí zábradlí. Radnice
se k tomuto kroku rozhodla po špatných
zkušenostech s nezodpovědnými řidiči,
kteří zde kvůli svému pohodlí ani nerespektovali dopravní značky zakazující
parkování.
V závěru roku byl navíc před poštou dokončen nový chodník, který nebyl dimenzován na takovou zátěž. Parkování, respektive
vyjíždění z tohoto místa je navíc nebezpečné,
a to kvůli přilehlé křižovatce.
(šv)
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Radnici se lednové novinky v provozu metra moc nelíbí
Od ledna došlo ke změně jízdních řádů
městské hromadné dopravy. Obyvatel
Čakovic se týkají především změny v dopravě metrem. Do konečné stanice metra
Letňany totiž zajíždí jen každý druhý spoj.
Ve špičce to pro cestují takový problém
není, ale mimo špičku se doba cestování
značně prodlužuje. Co na to říká místostarosta Jiří Vintiška?

Pane místostarosto, byly tyto změny s radnicí konzultovány nebo šlo o jednostranný
krok dopravního podniku a městská část byla
takříkajíc postavena před hotovou věc?

Naše městská část
a vlaková doprava
Od 14. prosince vstoupil v platnost nový
vlakový jízdní řád. Týká se to samozřejmě
i naší městské části. V železniční stanici Praha – Čakovice, která je před dokončením celkové rekonstrukce, zastavují všechny osobní
vlaky a rychlíky v obou směrech (z Prahy
i do Prahy). V úseku Všetaty – Praha (a naopak) vlaky zastavují v železniční stanici
v pravidelných intervalech a jsou zařazeny
do městské hromadné dopravy a jako linka
S3. Všechny vlaky jsou výchozí (tím i končící) z Prahy – Vršovic a jsou vedeny přes
Prahu – hlavní nádraží a Prahu – Vysočany.
Po otevření tzv. Nového spojení, soustavou
viaduktů a tunelů se zlepšila průjezdnost
vlaků Prahou. Jízdní doba do centra je cca
23 minut a platí zde všechny jízdní doklady
a předplatní kupony MHD. Při použití vlaku
ve směru Turnov a Tanvald jsou návaznosti
v uzlových stanicích do turisticky navštěvovaných oblastí Ústeckého a Libereckého
kraje. Mělo by být v našem zájmu vlakovou
přepravu více používat tak, jak ji běžně používají občané jiných městských částí našeho
hlavního města, a tím si ušetřit čas ve složitých dopravních situacích v hl. m. Praze.
Dovoluji si ještě připomenout, že dnes
platí na ČD několik druhů jízdních dokladů,
tak jako u většiny velkých dopravců. Kam
a „za kolik Kč“, to již ponechám na vás
a pracovnících ČD. Šťastnou cestu!
Rudolf Vecka, člen rady

Městská část byla bohužel pouze
informována, že dané opatření bude
provedeno, a to přesto, že většina změn,
které se týkají úprav tras či intervalů autobusových linek jezdících na území naší
městské části, jsou s čakovickou radnicí
projednávány.
Smíří se vedení městské části s touto
situací nebo bude iniciovat jednání s dopravním podnikem?
Již jsme v této věci o nesouhlasném
stanovisku informovali odpovědné orgány
a i nadále budeme v tomto smyslu jednat
zejména s organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID). Problém je, že bez
navýšení finančního příspěvku hl. m. Prahy
pro Dopravní podnik hl. m. Prahy k opětovnému zavedení všech spojů v úseku
Ládví-Letňany dojít nemůže. Jednoduše
by nebylo z čeho provoz uhradit. Snažíme se svůj postup v této věci koordinovat
s ostatními městskými částmi, kterých
se opatření také dotklo. Zejména s městskou částí Praha 18 (Letňany), k jejichž

nesouhlasné výzvě s provedením tohoto
omezení metra jsme se jako městská část
v plném rozsahu připojili.
Lze v budoucnu takovýmto změnám
předejít či jsou cestující odkázáni jen
na rozhodnutí dopravního podniku? Pokud
ano, může v tom samospráva sehrát nějakou významnou roli?
Předejít takové změně šlo patrně pouze
jinou konstrukcí rozpočtu hl. m. Prahy. Toto
konkrétní opatření, které z něj vychází, má
negativní dopad na naše občany. Na druhou stranu z jednání, které jsem v této věci
s odpovědnými orgány vedl, vím, že dané
opatření je prováděno především z důvodu
rozpočtových možností a je plánováno
jako dočasné omezení pro naši oblast.
Jak jsem uvedl, zejména ve spolupráci
s letňanskou, případně také kbelskou
a vysočanskou radnicí se budeme snažit
odpovědné instituce hl. m. Prahy přesvědčit, že pásmový provoz metra je potřeba co
nejdříve zrušit.
Děkuji za rozhovor. (šv)

Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100, Praha 9, tel. 283931391

Kurzy češtiny pro cizince - Czech for Foreigners Tiěng séc cho - Êóðñû ÷åøñêîãî ÿçûêà äëÿ èíîñòðàíöåâ
4. února 2009 – 29. dubna 2009
12 x 2 vyučovací hodiny týdně/12 studentů ve skupině
1. termín: 8.00 – 9.30 hod.
2. termín: 16.30 – 18.00 hod.
Vycházíme z Metodiky přípravy ke zkoušce z ČJ pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1).
Znalost latinky nutná. Příprava ke zkoušce dle § 70 odst. 2, písm.h/zák. č. 326/1999 Sb.

Cena: 3000 Kč za celý kurz včetně materiálů
Zápis: v pracovní dny od 8 do 15.30 v kanceláři školy
Info: www.gymcak.cz

Firma Norman spol. s r. o. – největší výrobce zahradních krbů v ČR
příjme pro své pracoviště ve Veleni, okr. Praha – východ
Pracovníka do výrobny zahradních krbů
Požadujeme:
 manuální zručnost a fyzická zdatnost
 nástup možný ihned
 oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku vítáno
Zájemci mohou volat na tel. č. 283 933 408, pí Chalupová /8.00 – 15.30 h/
Vedoucího nově vznikajícího střediska prodeje výrobků z přírodního kamene
Požadujeme:
 SŠ nebo VŠ vzdělání nejlépe stavebního zaměření
 uživatelskou znalost práce na PC
 řidičský průkaz sk. B
 flexibilita
 pracovní nadšení a odhodlání převzít na sebe zodpovědnost
Nabízíme:
 HPP
 zázemí prosperující české firmy
 možnost seberealizace
 finanční ohodnocení závislé na dosažených výsledcích
Své nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte na e-mail:
a.chalupova@norman-cz.cz nebo volejte tel. 283 933 408 (Ing. Jiří Nosek)
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Čakovický bytový projekt Rezidence
Viva: více jak třetina bytů prodána
Uplynul již pl rok ode dne, kdy v Oderské ulici v akovicích zaala vyrstat stavba bytového projektu Rezidence Viva.
Kdo se v uplynulých msících prošel kolem staveništ, mohl
sledovat, jak rychle nabývají nové bytové domy stále konkrétnjších obrys. V krátké dob bude již zcela dokonena
hrubá stavba a zaponou práce na vnitních ástech domu.

Rezidence Viva
Praha 9 – akovice

Oderská ulice

Prodej II. fáze

zahájen!

Rezidence Viva rozvíjí svým urbanistickým ešením a dispoziním uspoádáním
stávající akovickou bytovou zástavbu,
která je cenná zejména rozvolnnou
koncepcí a množstvím již vzrostlé zelen. Nové objekty Rezidence Viva budou
mít prakticky charakter viladom, nebudou chybt ani nkteré prvky nadstandardního vnitního vybavení, a projekt
tak poskytne pocit komfortního bydlení.
mezi akovicemi, Letany a Kbely. Ten
nepochybn ješt pispje ke klidnému
charakteru lokality.

Pro spokojené bydlení však jist není
dležitý jenom samotný bytový dm,
ale i jeho okolí, dopravní komunikace
apod. Pístupové komunikace k Rezidenci Viva nejsou díky její poloze zatíženy v dopravních špikách, ale po ruce
je pesto vše, co je teba k pohodlnému životu ve mst – školy, obchody,
restaurace i sportovišt. Pro relaxaci
ve volném ase navíc nebude chybt
ani obrovský lesopark, který se buduje

Byty v tomto areálu, mezi kterými najdeme jak nejmenší jednopokojové, tak
nejvtší typokojové, jsou pehledn
a úeln dispozin ešené, vzdušné a prosvtlené. U menších byt jsou
na omezené plošné výme vytvoeny
„univerzální“ dispozice, vyhovující maximálnímu potu možných uživatel.
Uritá výjimenost byt v tomto projektu tedy vzniká kombinací úsporných,
ale pehledných a „skladných“ dispozic,
bohatého prosvtlení obytných místností, kvalitních materiálových standard a technického vybavení a prostedí
s množstvím zelen i vlastními dtskými
hišti.

 162 bytových jednotek
 dispozice 1+kk – 4+kk / 39 – 100 m2
 balkony, terasy, sklepní kóje
 podzemní garáže
 6 bytových dom / výtahy
 atraktivní architektonické ešení
 dtská hišt
 klidné místo v zeleni
 metro B Palmovka 15 – 20 min.
 stanice metra Letany jen 5 minut
 Hypermarket Globus
 Tesco Letany
developer

prodejce

www.rezidenceviva.cz
tel. 224 934 680
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Objevte
svět
dřeva

Palubky
obkladové,
podlahové,
fasádní profily
ze dřeva
SEVERSKÝ SMRK
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
BOROVICE

který nabízí současné
né architektonické trendy!

Přírodní produkt ve výborné kvalitě
čeká na Vaše

kreativní realizace!
Přijďte se inspirovat do vzorkovny AU-MEX, Vážská 845, Praha 9 – Čakovice
a získejte zákaznickou kartu na trvalé slevy !

www.au-mex.cz
185x136_palubky_1.indd 1

Vážská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: 283 933 452, 283 933 472, 283 931 808,
283 930 309, fax: 283 933 406

GSM: 608 052 452, 777 052 497,
777 052 456
e-mail: info@au-mex.cz
4.12.2008 11:08:48
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vysokorychlostní trvalé připojení k Internetu
za cenu

550 Kč / měsíc !!!
rychlost 8.192 / 8.192 kbps | max. agregace 1:10
ADC Systems s.r.o.
Všetatská 64, 19600 Praha 9 - Miškovice
t: 222 728 882, internet@adc.cz, www.adc.cz/internet
Cena uvedena bez DPH. Pokrytí Miškovice, Třeboradice a okolí.

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

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Miškovice – pedikúra – nízké ceny i docházím. tel. 606 500 867, 283 932 971.
Spolehlivá účetní – zpracuje účetnictví,
DPH, mzdy, daňová přiznání pro podnikatele a pro obecní (městské) úřady.
Tel. 603 591 186

Brusírna ELPIS
•
•
•
•

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

Katalogový prodej kotoučových pil a příslušenství
Sběrny zakázek:
Krystalová 7
Praha 9 – Čakovice

Kubelíkova 59
Praha 3 – Žižkov

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

NEJLEVNĚJŠÍ

NOVÉ BYTY V PRAZE?
CANABA ČAKOVICE

světlé byty 2+kk 70m2 a 4+kk 90m2
• bezkonkurenční cena 33.990,- Kč/m2
• 10 minut na stanici metra Letňany
• k nastěhování na podzim 2009
• prostorné

www.canaba.cz

e-mail: dispecink@elpis.cz

9 b posle
y
dn
tel tů
ích
.2
34 vol
n
09
6 2 ýc
22
-4 h
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Tématická a přednášková odpoledne
v klubu seniorů na únor
11. února

14.00 hod.

19. února (čtvrtek) 14.00 hod.

25. února

14.00 hod.

RNDr. Pavel Mrázek
téma: „Krajem kamení a křížů aneb virtuální výlet
do kraje MANDERSCHEID.“ (Že nevíte kde to je?
Nechte se překvapit.)
Eva Sokolová
téma: „Vyprávění o Národním divadle.“ (Nepamatujete si kdy byl položen základní kámen, kdy proběhla
rozsáhlá rekonstrukce...? Přijďte a dozvíte se to.)
Vlasta Veselá
téma: „Jak na jarní úklid.“
(Pro každého malý dárek, cena pro vylosované.)

Projekt na získání počítačové gramotnosti
usnadní rodičům návrat do práce
Od 26. ledna po dobu 10 týdnů budou
v prostorách SPŠ na Proseku – Domově
mládeže Čakovice probíhat rekvalifikační
počítačové kurzy pro rodiče na rodičovské
dovolené a osoby pečující o děti do 15 let
či závislého člena rodiny. Připravila je pro
ně obecně prospěšná společnost Attavena
v rámci projektu „V práci jako doma“. Cílem
je podpořit u této skupiny návrat do práce
při současném zachování dostatečné
péče o děti a rodinu. Kurzy jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem
a rozpočtem hlavního města Prahy a pro
účastníky jsou bezplatné.
Výuka bude probíhat v tříhodinových
blocích vždy dva dny v týdnu v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Kurz

nese název Základy obsluhy osobního počítače a v jeho průběhu si účastníci osvojí
práci se soubory a složkami, textem a tabulkami, internetem a emailem. Součástí
kurzu je také lekce Orientace na trhu práce.
Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci platné pro celou ČR.
Výukou bude účastníky provázet lektor. Jako pomocník bude navíc přítomen
asistent výuky, který sleduje dění na výuce
a v případě potřeby účastníkům kurzu
poradí. Pro rodiče, kteří nemají možnost zajistit si hlídání svých dětí sami, je zajištěno
hlídání jejich ratolestí v blízkosti výuky.
Více informací můžete získat na tel.
777 991 742 nebo na www.attavena.cz.
Jitka Šimková

CO, KDY, KDE?

Veselí na výstavišti
V Letňanech bude veselo. Alespoň to
předpokládají pořadatelé akce s názvem
Valentýnský ples na Výstavišti připravovaný
na 14. února od 19 hodin. Hrát, zpívat a bavit
návštěvníky plesu si vzala za své hned dvě
seskupení – Pražský taneční orchestr Jindry
Váchy a Boney M Revival. O předtančení
se postará Taneční klub ASTER a Stepařské duo Oppose the Illusion. K vidění bude
i ukázka fitness a sportovního aerobicu,
vystoupí s ní členové sportklubu ČASPV
Kladno. Na šťastlivce čeká i bohatá tombola.
Doprava na ples bude zajištěna mimořádnými autobusy MHD. Vstupenky je možné si
rezervovat na čísle 284 028 190.
(šv)

Nastal čas karnevalů
Tělocvična sportovní haly TJ Avia Čakovice se 21. února od 14. hodiny zaplní
karnevalovými maskami. Ta nejhezčí se
stane královnou odpoledne. Na děti čeká
i celá řada soutěží.
(šv)

Zápis nových školáčků

Počítačové kurzy jsou poměrně hojně navštěvované. Nepromarněte možnost zapojit se do nich i vy.
Foto archiv společnosti Attavena

Ve dnech 3. a 4. února se bude v Základní škole Dr. E. Beneše konat v době
od 13.30 do 17.30 hodin zápis dětí do
1. tříd pro školní rok 2009/2010. K zápisu by
měli přijít rodiče s dětmi narozenými v období
od 1. 9. 2002 do 31. 12. 2003. Kromě dobré
nálady je nutné vzít s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče. A co může základní škola svým žákům nabídnout? Například
výuku angličtiny už od 1. třídy, vyučování
v odborných učebnách, plavecký výcvik, školy v přírodě, výlety, exkurze a mnoho dalšího.
Více informací na www.zscakovice.cz. (šv)
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