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Byl schválen rozpočet
městské části na rok
2018
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Začala očekávaná
revitalizace čakovického
Husova parku
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Začínají jarní části
fotbalových soutěží. Kdo
a kdy s kým hraje?

ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC
březen 2018

U NÁS
V ČAKOVICÍCH
Čakovice mají novou služebnu
městské policie, str. 4 a 5
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inzerce

ÚDRŽBÁŘ - pracoviště Praha
9, zkušenosti s drobnými údržb.
pracemi, výhodou obsl. VZV a ŘP
B. Možnost ubytování v Praze.
ADMIN. PRACOVNÍK/CE - práce
s PC, SŠ, pečlivost, spolehlivost,
samostatnost, pracoviště PRAHA 9
Kontakt: info@pragorent.cz nebo
tel. 731 545 795

Školička U Sparťánka
Pod Návsí 11/2, Praha 9 – Čakovice
Soukromá školička – jesličky
Přijímá dětičky od 1 roku
Volná místa
Těšíme se na Vás a Vaše dětičky
Prohlídku můžete sjednat na
tel. 722 700 268, www.uspartanka.cz,
www.facebook.com/skolickauspartanka
e-mail: sp.ms@seznam.cz

HODINOVÝ MANŽEL-montáže
kuchyní a nábytku, malování,
tapetování, vrtání, el. a instal. práce,
pokládky podlah a mnoho dalšího.
Kvalitně. Tel:723488010.
PEDIKÚRA Miškovice
(170,- Kč, s docházkou 220,- Kč),
tel.: 606 500 867.
Přijímám poukázky seniorů od MČ.

již od 299 Kč za měsíc

vysoká přenosová rychlost 10 - 100 Mbps
kvalitní nepřetržité připojení bez výpadků
instalace zdarma a smlouva bez závazků

AKČNÍ NABÍDKA
NOTEBOOK ZDARMA

Objednejte si týden rychlého internetu
na zkoušku zdarma!
428001-ADC_inzerat[185x90] 06/2013.indd 1
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Milí sousedé,
když píšu tyto řádky, tak se teploměr přehoupl
z mínus dvanácti na plus patnáct stupňů, což nám
všem dává pořádně zabrat. Doufám, že si v tomto
nepříjemném chřipkovém období všichni chráníte
své zdraví co nejlépe.
Vzpomínáte si na kauzu betonárny Letňany?

o
v
o
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o
star

V roce 2011 jsme se tvrdě ohradili proti stavebnímu úřadu Prahy 18, který sídlí v naší budově, jelikož
nás vynechal a nepřipustil nás jako účastníka řízení, když řešil územní rozhodnutí na onu letňanskou
betonárnu. Ta měla být umístěna na hranici našeho
katastru, de facto přímo naproti nádraží.
Stavební úřad Prahy 18 ignoroval naši snahu podat proti tomu námitky a nám tak nezbývalo nic
jiného, než abychom se odvolali na magistrát. Ten
nám také nepomohl a tak jsme se odvolali na soud.
A ejhle... po sedmi letech nám dal soud za pravdu.
Zvítězili jsme!
Soud přiznal, že Městská část Praha - Čakovice
měla být účastníkem správního řízení a že jsme dostatečně konkrétním způsobem specifikovali naše
věcné právo k pozemkům a stavbám nacházejícím
se v blízkosti záměru míchacího centra Letňany.

Aneb když pravda (a možná i láska) zvítězí. Jak je
vidět, nesmíme se vzdávat, i když bitvy jsou občas
tvrdé a výsledek se dostaví až po tolika letech.
Máme schválený rozpočet, který je rekordním.
Naše městská část nikdy nebyla tak bohatá a snad
nikdy neměla tolik rozjetých projektů najednou.
Rozpočet odráží celou řadu investičních projektů,
ať už to jsou školy, zbrojnice, parky, zeleň, komunikace a tak dále. Celkové investice budou tvořit
přes 153 milionů korun. A hlavní položkou je, jako
obvykle, školství.
Konečně můžeme opustit rozpočtové provizorium
a po schválení rozpočtu zastupitelstvem můžeme
začít soutěžit jednotlivé akce.
Jsem rád, že se městské části dlouhodobě daří svůj
rozpočet navyšovat a že jsme se konečně dostali na
důstojnou úroveň investic. Ty začneme vnímat ve
velmi krátkém časovém horizontu.
Chtěl bych poděkovat všem mým kolegům, jak
všichni aktivně pracujeme na těchto společných
projektech a že se nám daří je posouvat dopředu.

S úctou, váš starosta Alexander Lochman

Čakovice mají novou služebnu městské policie

Rozpočet městské části na rok 2018
Zastupitelstvo městské části schválilo rozpočet na letošní
rok. A je rekordní. Ještě nikdy nebyly Čakovice, co se
rozpočtu týče, takto bohaté a ještě nikdy nebyl tak vysoký
počet rozjetých investičních akcí. Jaké to jsou? Čtěte uvnitř.
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Husův park čeká rekonstrukce
V čakovickém Husově parku se brzy začne čile pracovat
a postupně se bude měnit do podoby, která všem
obyvatelům přinese mnohem příjemnější místo na
odpočinek či procházku.
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V ulici Bělomlýnská byla v minulých dnech slavnostně otevřena
nová služebna městské policie, ve které budou strážníci působit
za pár týdnů. Rekonstrukce budovy stála necelých 5 milionů
korun a byla hrazena z dotace od hlavního města Prahy.

Naši podnikatelé: Pneuservis Petr Ševčík
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Z obsahu
V seriálu Naši podnikatelé jsme navštívili čakovický pneuservis
Petra Ševčíka, který na adrese v Ostravické ulici působí již 24
let! Na konci března končí povinnost mít zimní pneumatik,
není-li sníh, takže začíná "přezouvací" sezona.

Historické perličky: Jaký byl rok 1929
V oblíbeném historickém seriálu kronikářky Jarky Krákorové se
tentokrát podíváme, co se na území Čakovic dělo v roce 1929.
Zajímá vás historie? Na stranách 20 a 21 najdete spoustu
zajímavých, vtipných i smutných událostí.

Fotbalové soutěže začínají jarní část
V tomto čísle časopisu na vás čeká rozšířené sportovní
zpravodajství. Začínají totiž jarní části fotbalových soutěží
a tak jsme se podívali, co se stalo přes zimu nového a co čeká
na jaře týmy SK Třeboradice, FC Miškovice a TJ Avia Čakovice.

U nás v Čakovicích – zdarma pro své občany vydává měsíčně MČ Praha – Čakovice, Periodický tisk úzmeního samosprávného
celku, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291 – tel.: 283 061 419, fax: 283 933 497, email:
unas@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za obsahovou a gramatickou správnost příspěvků nesou
odpovědnost autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k otištění.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Redakce: Michal Káva.
Jazyková korektura: Michal Káva. Redakční rada: Miroslava Spoustová. Příjem inzerce: inzerce@cakovice.cz, tel.: 283 061 426.
Evidenční číslo MK ČR E 14335. Sazba: MS-Design, tisk: Vydavatelství MAC, spol. s r. o. Distribuci do všech poštovních
schránek v MČ Praha – Čakovice zajišťuje Úřad MČ – toto číslo vyšlo v březnu 2018.
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Čakovice mají novou služebnu městské policie
»»Strážníci městské policie v Čakovicích, ale vlastně i všichni občané
naší městské části, dostali jako dárek novou služebnu. Zrekonstruoval
se totiž dům na Bělomlýnské ulici
a v minulých dnech byla služebna
slavnostně otevřena.
"Otázka bezpečnosti bude ve 21. století
jednou z nejdůležitějších. Všude okolo nás
vidíme bezpečnostní rizika, která se nebu-

dou vyhýbat ani České republice a je nutné, abychom byli na rizikové situace řádně
připravení. Byť se může zdát otevření nové
služebny městské policie v Čakovicích
v rámci celkové bezpečnostní politiky jako
zcela marginální, jde o součástku puzzle,
která zapadá do veliké skládačky," říká starosta Čakovic Alexander Lochman.

strážníkům nabídnout moderní prostředí, které jim umožní dané úkoly řádně
plnit. Pevně věřím, že pro strážníky bude
nové pracoviště velikou motivací. V příjemnějším prostředí se podávají i lepší
pracovní výkony," dodal k nové služebně, jejíž rekonstrukce vyšla na necelých
5 milionů korun a byla hrazena z dotace
hlavního města Prahy.

"A jelikož budeme po městské policii čím
dál tím více práce, tak je naší povinností

"Jsem rád, že jsme finance v rozpočtu
sehnali. Pro strážníky i dobrovolné hasiče tak budu činit i nadále," přiznal radní
hlavního města Prahy Libor Hadrava.
„Nová služebna městské policie bude
pro naše spoluobčany otevřena od dubna letošního roku. Do konce března sídlí
městská policie na své stávající adrese
v ulici Cukrovarská. Jsem velmi ráda,
že se nám podařilo projekt zrealizovat
a jak řekl pan starosta, tímto investice do
bezpečnosti nekončí. Věřím, že otevření
nové služebny a rozšíření počtu strážníků přinese našim obyvatelům větší pocit bezpečí,“ přeje si Blanka Klimešová,
místostarostka a radní pro bezpečnost
v naší městské části.
Myšlenka na rekonstrukci budovy v Bělomlýnské ulici na služebnu městské policie vznikla už v roce 2014.
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"S velitelem hasičů Michalem Linhartem
jsme se bavili o bezpečnosti a bezpečnostních složkách a jedním z výstupů
byla právě nová služebna. Věděli jsme,
že bychom zabili dvě mouchy jednou
ranou. Revitalizovali bychom zděděný
majetek, který byl ve špatném stavu
a nabídli bychom nové a lepší prostředí
městské policii. Poté proběhly schůzky
s ředitelem městské policie Eduardem
Šustrem a radním pro otázky bezpečnosti Liborem Hadravou. Domluvili
jsme se na akčním plánu a jeho vý-

sledkem je nová služebna. Stejně jsme
postupovali i v rámci nové zbrojnice
pro čakovickou hasičskou jednotku. Ta
bude dokončena v roce 2019," dodává
starosta Lochman.

náct a potřebovali jsme pro ně nalézt
optimální zázemí, kam se vejdou. A to
včetně vozidel a další techniky," těší jej.

Nové a moderní prostory potěšily i samotného ředitele městské policie Eduarda Šustra. "Městská část Praha Čakovice
patří k těm částem, kde se dá očekávat
určitý stavební rozvoj a my zde máme
dislokovaných osm strážníků. Předvídáme, že časem jich bude potřeba až dva-

"Chystáme nový kamerový systém. Ten
bude mít represivní i preventivní účel
a hlavně by měl posílit i snahu, aby naše
městská část zůstala v rámci trestné činnosti na té nejnižší úrovni," přeje si starosta.

Novou služebnou ale investice do bezpečnosti v Čakovicích nekončí.

Text a foto: Michal Káva
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Za osm let se příjmy ztrojnásobily
»»Místostarosta Michal Motyčka, který má v gesci finance, hovoří o tom,
jak se sestavuje rozpočet městské
části pro následující rok. A také o tom,
jak se městské části daří a že jsou příjmy několikanásobně vyšší, než tomu
bylo před osmi lety.
Jak dlouho vůbec trvá proces sestavení
rozpočtu?
Standardní doba je dva měsíce. Započalo to už v listopadu, kdy se řešily dotace
spolkům na sportovní nebo kulturní činnost a také pro ty, které se starají o děti.
Bylo letos sestavování příjemné?
Zvýšily se mandatorní příjmy. Jedná se
o příjmy, které nám schvaluje magistrát,
letos činí necelých 60 milionů korun. Před
osmi lety, kdy jsme začínali, to bylo 24 milionů, dnes jde tedy téměř o trojnásobek.
Po zjištění příjmů přijde druhá část, tedy
dát dohromady všechny výdaje. Na chod
úřadu, technickou správu, rozpočtové organizace jako jsou školy a školky a ostatní
organizační složky úřadu. To jsou běžné
výdaje. Nejsložitější část přijde poté a její
zjištění, co chceme proinvestovat, postavit, zařídit... Každý radní, který má na starosti různé oblasti, jako je třeba školství,
bytovou politiku a další, přinese na stůl
všechny nápady, projekty a studie, které
by chtěl realizovat. Pak vidíme, kolik peněz nám chybí. Vždy jde o vyšší částku,
než jakou tvoří příjmy. Následně přijde to
nejnáročnější - debata o tom, co je prioritou, co je nutné, co je v jaké fázi a zda se
to musí provést, či zda se to zruší úplně
nebo odsune na pozdější dobu.

tace rozpočtu pro zastupitele, zejména
pro opozici. To nebývá standardní, ale je
dobré aby opozice před zastupitelstvem
viděla, co vše rozpočet obsahuje. Poté je
ale na samotném zasedání zastupitelstva,
aby rozpočet schválila či neschválila.
Jaké jsou největší náklady městské části?
Musely se povinně zvedat mzdy, zákonné navýšení je o deset procent a s tím
souvisí také sociální a zdravotní pojištění. Úřad včetně zastupitelů stojí 27 milionů korun ročně, technická správa 19 milionů. Naše příjmy jsou prakticky jen na
pokrytí tohoto. Na další záležitosti potřebujeme zmiňované dotace, vedlejší hospodářskou činnost a volné prostředky.
Jaké budou v letošním roce největší investice?
Letos plánujeme rekordně investovat do
nejrůznějších projektů a studií. Projektů
není nikdy dost, ideální je jich mít deset patnáct v šuplíku, kdyby se objevila
možnost dotace, tak je potřeba mít vše
připravené. V minulém roce jsme na projekty dali 3 miliony, letos to je 9,9 milionu
korun. Například na studii odtokových
poměrů v třeboradickém potoku, projekt na budovu bývalé autoškoly vedle
zámku, nové umístění technické správy,
rekonstrukci bývalé sýpky na kulturní
a komunitní centrum či projekt a následná realizace vstupu do zámeckého parku
ze Schoellerovy ulice.
A konkrétní projekty, do kterých už
bude přímo investováno?
Uvolnili jsme 10 milionů korun na rekonstrukci chodníků a cest. Jde o rekordní

A jak řešíte situaci, kdy potřebujete
více peněz, než jsou příjmy?
Posilujeme to převodem z vedlejší hospodářské činnosti. Jde o peníze, které generují bytové a nebytové prostory a tím
se posiluje hlavní činnost úřadu. Schodek
se tedy kryje převodem z vedlejší hospodářské činnosti a použitím volných prostředků na běžném účtu, tedy přebytku,
který se vytvořil v letech předešlých. Rozpočet musí být vždy vyrovnaný, schodkový rozpočet musí být odsouhlasený
magistrátem. Je-li vyrovnaný, předložíme jej finančnímu výboru, což je ze zákona povinně zřizovaný výbor, dávající
či nedávající doporučení pro schválení
zastupitelstvem. Poté probíhá prezen-

částku na tuto problematiku, zároveň
ještě čekáme na dotace. Výstavba přestupní zastávky PID U Stadionu bude
stát 2,5 milionu, za 2,9 milionu bude vystaven skatepark u Baumitu, vybudování
fit parku a dvou dětských hřišť přijde na
2 miliony. Projekt na výstavbu zdravotnického domu v Petříkově ulici bude
stát 2,4 milionu, vybudování kamerového systému v městské části 4,5 milionu,
rekonstrukce objektu na Polabské na
druhé nízkoprahové centrum 3,5 milionu a druhá etapa rekonstrukce ateliéru
v půdních prostorách zámku 4 miliony.
Co čeká bytový fond?
Objednali jsme studii na jeho celkovou
revitalizaci a ta ukázala, že to vyjde na 62
milionů korun. Zateplení střech, fasády,
střešní krytina a hydroizolace. V první
fázi musíme za 3 miliony objednat vyprojektování této investiční akce.
A co se týče plánovaných nových školních budov?
Letos chceme zahájit jejich výstavbu.
Vyčleněno na to je 102 milionů, což je
rekordní částka. Měla by sloužit na zahájení výstavby nové přístavby školy v ulici
Jizerská, která by měla být dokončena
začátkem roku 2019. Za zhruba 20 milionů korun by měla začít rekonstrukce
budovy internátu, který se adaptuje na
základní školu tak, aby se stihlo pár nových tříd otevřít v září letošního roku.
Dohromady jde o 130 milionů, velká
školní budova se ovšem bude dokončovat až v roce 2019.

Text: Michal Káva

Bilance Příjmů a výdajů
Ukazatel
Úhrn příjmů

Skutečnost 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

317 727 190,33 Kč

84 013 900,00 Kč

97 428 083,43 Kč

72 661 500,00 Kč

z toho:
běžné příjmy
kapitálové příjmy

220 299 106,90 Kč

11 352 400,00 Kč

Úhrn výdajů

183 978 816,13 Kč

225 513 900,00 Kč

z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje
zaměstnanecký fond
Rozdíl příjmů a výdajů
Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků

68 156 838,50 Kč

72 313 900,00 Kč

115 821 977,63 Kč

153 200 000,00 Kč

400 000,00 Kč

800 000,00 Kč

133 748 374,20 Kč

-141 500 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-141 500 000,00 Kč
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NÁVRH
ROZPOČTU
2018- PŘÍJMY
- PŘÍJMY
NÁVRH
ROZPOČTU 2018

tabulka č. 1a
oddíl §

položka

Název položky

Skutečnost 2017

Návrh rozpočtu 2018

Běžné příjmy
3722
3745
3111
3111
3314
3314
3612
6171
6171
6171
6171
6171

6310
6330
6330

6409

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
2111
příjmy z poskytování služeb
2111/2322 příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
04. ŠKOLSTVÍ
2229
vratky transferů
2322
přijaté pojistné náhrady
06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
2111
knihovny
2324
přijaté náhrady
08. HOSPODÁŘSTVÍ
2324
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
09. VNITŘNÍ SPRÁVA
2111
příjmy z poskytování služeb
2212
sankční platby
2321
přijaté neinvestiční dary
2324
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
10. POKLADNÍ SPRÁVA
poplatky za znečišťování ovzduší
1332
1341
poplatek ze psů
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
1344
poplatek ze vstupného
1345
poplatek z ubytovací kapacity
1361
správní poplatky
1511
daň z nemovitosti
2460
splátky půjčených prostředků od obyvatel
2141
příjmy z finančních operací
4131
převod z VHČ
4137
dotace HMP
4137
dotace SR
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - mzdové prostředky PO
převody mezi stat.městy a jejich MČ - Asistenti
4137
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - Šablony pro MŠ a ZŠ
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - zahrada MŠ II.
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - cena pro ZŠ Legend Jeopardy
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - vrácená DPPO
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - VHP
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZZOZ
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - knihovny
4137
převody mezi stat.městy a jejich MČ - hasiči provoz + vybavení
převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby do PS + prezident
4137
2328
ostatní činnosti j.n.
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství tvorba ZF 5% z mezd
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

120 035,00 Kč
52 782,00 Kč

120 000,00 Kč
- Kč

- Kč
80 611,00 Kč

-

46 913,00 Kč
- Kč

50 000,00 Kč
- Kč

-

-

Kč

Kč
Kč

Kč

28 856,00 Kč
118 700,00 Kč
60 000,00 Kč
- Kč
- Kč

29 000,00 Kč
120 000,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč

552,00 Kč
258 616,75 Kč
1 255 784,00 Kč
27 640,00 Kč
670 008,00 Kč
201 450,00 Kč
9 735 057,67 Kč
- Kč
58 778,02 Kč
22 000 000,00 Kč
52 538 000,00 Kč
278 000,00 Kč
701 900,00 Kč
416 700,00 Kč
1 973 423,40 Kč
240 000,00 Kč
175 000,00 Kč
3 659 036,11 Kč
1 977 000,00 Kč
60 000,00 Kč
21 500,00 Kč
439 743,00 Kč
214 400,00 Kč
17 597,48 Kč

500,00 Kč
260 000,00 Kč
400 000,00 Kč
25 000,00 Kč
670 000,00 Kč
200 000,00 Kč
9 700 000,00 Kč
- Kč
50 000,00 Kč
- Kč
59 938 000,00 Kč
299 000,00 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
800 000,00 Kč
72 661 500,00 Kč

97 428 083,43 Kč

Kapitálové příjmy
04. ŠKOLSTVÍ

-

Kč

-

Kč

-

Kč

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6330

4131 převod z VHČ

11 352 400,00 Kč

10. POKLADNÍ SPRÁVA
6330

4137

převody mezi stat. městy a jejich MČ - ZŠ Jizerská, Husův park, Zdravotnický dům
Petříkova 112, sociální bydlení Schoellerova 11, Cyklostezka A27, Fitpark,
Vzduchotechnika do ŠJ, veřejné hřiště, výkup pozemků, kompostéry, JSDH zbrojnice

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

220 299 106,90 Kč

-

Kč

220 299 106,90 Kč

11 352 400,00 Kč

celkem příjmy
změna stavu krátkodobých prostředků

317 727 190,33 Kč
- Kč

84 013 900,00 Kč
141 500 000,00 Kč

příjmy po započtení FRR a financování

317 727 190,33 Kč

225 513 900,00 Kč

CELKEM PŘÍJMY
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NÁVRH
ROZPOČTU
2018
- VÝDAJE
NÁVRH
ROZPOČTU 2018
- VÝDAJE
tabulka č. 1b
oddíl §

RU 2017

Název položky

Skutečnost 2017

Návrh rozpočtu 2018

Běžné výdaje
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
1 108 000,00 Kč
0,00 Kč
55 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
750 900,00 Kč
15 543 600,00 Kč

2212
2219
2241
2310
2341
3722
3745

silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
železnice
pitná voda
vodní díla v zemědělské krajině
sběr a svoz komunálního odpadu
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3111
3111
3111
3111
3111
3111

MŠ školství ‐ opravy,služby na budovách, drobný hmotný
MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ
MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ
MŠ Čakovice II rekonstrukce zahrady
MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ
MŠ školství asistent a odměny (z MHMP)

3113
3113
3113

ZŠ školství opravy,služby na budovách, drobný hmotný
ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ
ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP)

3115
3233
3299

ostatní záležitosti předškolního vzdělávání
středisko volného času
ostatní záležitosti vzdělávání

3412
3419

sportovní zařízení v majetku obce
ostatní tělovýchovná činnost ‐ spolky

3312
3314
3319
3399

hudební činnost
knihovny
ostatní záležitosti kultury ‐ spolky
ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ)

5311
5512

bezpečnost a veřejný pořádek
JSDH Čakovice

3612
3613

bytové hospodářství (správa budov)
nebytové hospodářství

6112
6115
6118
6171

zastupitelstva obcí
volby do zastupitelstev
volba prezidenta republiky
místní správa

6310
6320
6330
6399

bankovní poplatky
povinné ručení
finanční vypořádání rok 2017
platby daní a poplatků ‐ finanční operace
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

1 146 215,15 Kč
0,00 Kč
55 567,20 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
698 285,95 Kč
15 241 904,16 Kč

1 155 000,00 Kč
0,00 Kč
60 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
753 000,00 Kč
17 638 500,00 Kč

2 440 600,00 Kč
2 250 000,00 Kč
1 750 000,00 Kč
0,00 Kč
2 150 000,00 Kč
1 284 500,00 Kč

2 295 276,14 Kč
2 250 000,00 Kč
1 750 000,00 Kč
0,00 Kč
2 150 000,00 Kč
1 284 497,20 Kč

3 200 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
2 200 000,00 Kč
0,00 Kč

2 400 000,00 Kč
9 860 000,00 Kč
2 222 500,00 Kč

2 129 872,69 Kč
9 860 000,00 Kč
2 222 526,20 Kč

1 730 000,00 Kč
7 700 000,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
200 000,00 Kč
25 400,00 Kč

0,00 Kč
206 369,00 Kč
22 800,00 Kč

0,00 Kč
300 000,00 Kč
0,00 Kč

1 000 000,00 Kč
1 678 500,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
10 000,00 Kč
551 500,00 Kč
1 316 000,00 Kč
511 600,00 Kč
07. BEZPEČNOST
0,00 Kč
779 700,00 Kč
08. HOSPODÁŘSTVÍ
86 200,00 Kč
500 000,00 Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA
3 700 000,00 Kč
227 400,00 Kč
17 000,00 Kč
19 941 100,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA
140 000,00 Kč
150 000,00 Kč
158 700,00 Kč
0,00 Kč

513 740,35 Kč
952 260,00 Kč

500 000,00 Kč
1 832 000,00 Kč

10 000,00 Kč
509 875,17 Kč
580 337,50 Kč
412 573,00 Kč

0,00 Kč
530 000,00 Kč
628 500,00 Kč
1 442 100,00 Kč

309 818,87 Kč
803 975,85 Kč

0,00 Kč
340 000,00 Kč

47 891,00 Kč
489 061,33 Kč

50 000,00 Kč
0,00 Kč

3 810 352,00 Kč
202 536,87 Kč
17 000,00 Kč
17 919 367,89 Kč

4 240 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
23 537 800,00 Kč

31 769,00 Kč
70 901,00 Kč
158 736,30 Kč
3 328,68 Kč
68 156 838,50 Kč

40 000,00 Kč
72 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
72 313 900,00 Kč

Skutečnost 2017

Návrh rozpočtu 2018

16 040 425,66 Kč
2 791 989,00 Kč
55 000 000,00 Kč
1 556 160,50 Kč
2 429 401,01 Kč

10 000 000,00 Kč
3 100 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 850 000,00 Kč

829 056,58 Kč
500 000,00 Kč
26 013 650,27 Kč
2 331 129,40 Kč
0,00 Kč

300 000,00 Kč
0,00 Kč
102 200 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

300 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

281 930,00 Kč

2 400 000,00 Kč

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT

oddíl §

Název položky

RU 2017

Kapitálové výdaje
2212
2219
3639
3725
3745

silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
komunální služby a územní rozvoj
využívání a zneškodňování komun. odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3111
3111
3113
3233
3412

MŠ ‐ stavby, stroje, zařízení, pozemky
MŠ ‐ investiční transfer ‐ rekonstrukce zahrady
ZŠ ‐ stavby, stroje, zařízení
středisko volného času
sportovní zařízení v majetku obce

3419

ostatní tělovýchovná činnost

3511

všeobecná ambulatní péče

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
16 199 300,00 Kč
2 792 000,00 Kč
55 650 000,00 Kč
1 556 200,00 Kč
21 800 000,00 Kč
04. ŠKOLSTVÍ + SPORT
900 000,00 Kč
500 000,00 Kč
166 425 900,00 Kč
2 337 500,00 Kč
1 500 000,00 Kč
300 000,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
5 000 000,00 Kč
06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

3111
3113
3233
3412

MŠ ‐ investiční transfer ‐ rekonstrukce zahrady
ZŠ ‐ stavby, stroje, zařízení
středisko volného času
sportovní zařízení v majetku obce

3419

ostatní tělovýchovná činnost

3511

všeobecná ambulatní péče

500 000,00 Kč
166 425 900,00 Kč
2 337 500,00 Kč
1 500 000,00 Kč

500 000,00 Kč
26 013 650,27 Kč
2 331 129,40 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
102 200 000,00 Kč
0,00 Kč
mĚStSkÁ čÁSt
0,00 Kč

300 000,00 Kč
05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
5 000 000,00 Kč

300 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU 2018 - VÝDAJE281 930,00 Kč

2 400 000,00 Kč

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
07. BEZPEČNOST
5311
5512

bezpečnost a veřejný pořádek
hasičská zbrojnice

3612
3613

bytové hospodářství
nebytové hospodářství

6171

úřad ‐ projekty a investice

08. HOSPODÁŘSTVÍ

09. VNITŘNÍ SPRÁVA

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
celkem výdaje
zaměstnanecký fond
PŘÍJMY
ROZDÍL

4 503 800,00 Kč
19 789 000,00 Kč

4 247 243,13 Kč
133 000,00 Kč

4 500 000,00 Kč
0,00 Kč

9 750 800,00 Kč
1 000 000,00 Kč

673 588,20 Kč
831 059,00 Kč

6 500 000,00 Kč
5 400 000,00 Kč

1 680 500,00 Kč

1 863 344,88 Kč

9 950 000,00 Kč

115 821 977,63 Kč

153 200 000,00 Kč

183 978 816,13 Kč
400 000,00 Kč
317 727 190,33 Kč
133 748 374,20 Kč

225 513 900,00 Kč
800 000,00 Kč
225 513 900,00 Kč
0,00 Kč

CELKEM VÝDAJE

NÁVRH ROZPOČTU 2018 - VHČ
NÁVRH ROZPOČTU 2018 - VHČ

tabulka č. 2a
Příjmy
nájemné byty 31101
nájemné nebyty 31102
nájemné ostatní 31104,05
úroky běžný účet
privatizace splátky
financování

nahodilé příjmy, pokuty, penále
CELKEM
stav BÚ k 31.12.2017 účet 9021
stav BÚ k 31.12.2017 účet 90018
Výdaje
převod do rozpočtu HČ
mzdy včetně odvodů
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH
pojištění majetku

Skutečnost 2017
Návrh rozpočtu 2018
20 749 286,00 Kč
21 000 000,00 Kč
2 369 561,00 Kč
2 000 000,00 Kč
1 332 519,00 Kč
1 500 000,00 Kč
2 020,00 Kč
2 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

2 005 949,00 Kč
26 459 335,00 Kč

2 000 000,00 Kč
26 502 000,00 Kč

359 150,97 Kč
58 882,81 Kč
Skutečnost 2017
22 000 000,00 Kč
3 324 594,00 Kč
328 439,00 Kč
154 086,00 Kč

Návrh rozpočtu 2018
11 352 400,00 Kč
4 000 000,00 Kč
400 000,00 Kč
200 000,00 Kč

daň z příjmu
opravy BF + drobné NF

3 659 036,00 Kč
3 240 785,00 Kč

3 400 000,00 Kč
7 149 600,00 Kč

CELKEM

32 706 940,00 Kč

26 502 000,00 Kč
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V blízké době začne ohlášená rekonstrukce a revitalizace
Husova parku v Čakovicích
»»V Husově parku se brzy začne čile

pracovat. Odstartuje totiž dlouho
očekávaná revitalizace této oblíbené
části Čakovic.

„V současné době máme územní rozhodnutí, na jehož podkladech dojde
k úpravě zeleně. Půjde o vykácení nežádoucích, poškozených nebo nebezpečných dřevin. Týká se to tújí v centrální
části parku a na okraji směrem do ulice
Dr. Marodyho, některých bříz v místě bývalých domů, akátů a smrků omorika při
ulici Cukrovarská. Dále dojde k ošetření
stříbrných javorů formou jejich obvodové redukce a odstranění suchých větví.
Jeden z nich, napadený nebezpečnou
houbou, bude pokácen. Keře ve svahu
u ulice Ke Stadionu budou zredukovány
o šedesát procent a nahrazeny jinými.
V projektu se počítá s výsadbou dvou

bosketů, malých sadů s jabloněmi, doplněním dalšími stromy v počtu vyšším
než je kácení. Aby dostal park barvu,
budou vysázeny dva záhony s trvalkami.
Velký v centrální ose parku a menší okolo pomníku Jana Husa,“ přibližuje obsah
rekonstrukce místostarosta Daniel Kajpr,
který má životní prostředí naší městské
části ve své gesci.
Městská část nyní čeká na vydání stavebního povolení. Toho bychom se měli dočkat
do konce března, nejpozději v dubnu.
„Až stavební povolení získáme, vyhlásíme výběrové řízení na realizaci stavebních a uměleckých prací a pokud půjde
vše bez odvolání zúčastněných, v létě by
se začalo se stavebními úpravami,“ dodává Daniel Kajpr.
A z čeho dalšího se v Husově parku budeme moci ještě těšit?

„V parku budou nové cesty, osvětlení,
vodní prvek pro hry, nové lavičky, kterých bude více, herní prvky pro větší
děti – lezecká stěna, průlezy v tzv. Čakovických domcích, hřiště na street
basketbal. Bude opravena zeď oddělující domy v ulici Jizerská a ta bude jako
současný prvek natřena nanonátěrem,
který bude pohlcovat prach a zplodiny
z okolí. Zkrátka park bude sloužit jako
oddechová i aktivní plocha pro všechny.
Jedna třetina na odpočinek a spočinutí
před shonem pod korunami mohutných
javorů a s pohledem na kvetoucí záhony,
vodní hrátky pro menší děti s odpočinkovou zónou pro jejich doprovod a v neposlední řadě zábavný kout pro větší
děti a teenagery. Po sto letech si Husův
park tuto úpravu doopravdy zaslouží,“
těší se Daniel Kajpr na konečnou podobu čakovického parku.

mĚStSkÁ čÁSt 11

Co o nás řeknou naše kosti - antropologie a čakovické
kostry ze Schoellerovy a Theinovy ulice
Úřad městské části Praha Čakovice zve na přednášku
o nejstarší historii obce
Přednáška představí metody a postupy, které se využívají při zpracování lidského kosterního
materiálu z archeologických výzkumů a ukáže konkrétní výsledky zkoumání koster tří jedinců,
které se našly v prosinci roku 2017 při přípravě stavební plochy v ulici Schoellerova a únětické
hroby pravěkých skrčenců z výzkumu v roce 2013 v Theinově ulici.
Archeologické nálezy představí antropoložka Mgr. Marcela Horáková.
Termín pondělí 26.3. od 18. hodin v Schoellerově sále na Čakovickém zámku.
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školství

Již 45 let jsme tu s vámi!
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám představila dámu
v nejlepších letech – základní uměleckou školu Marie Podvalové. Její sídlo je
v nepřehlédnutelné budově v Cukrovarské ulici.
Náš milovaný zámek již 45 let přijímá do
svých prostor malé i velké žáky, shovívavě sleduje jejich první umělecké krůčky, trpělivě naslouchá libým i nelibým
tónům, zvědavě posuzuje vystavená
výtvarná díla a každý den otevírá svoji
náruč adeptům umění hudebního, výtvarného a literárně-dramatického. Ra-

duje se, že jejich počet stále vzrůstá až
na dnešních 770 žáků.
Velkou radost měl z přidělení čestného
názvu po slavné čakovické rodačce, nepřekonatelné představitelce Smetanovy
Libuše, Marii Podvalové.
V roce 2016 byla pro potřeby základní
umělecké školy otevřena další nádherně zrekonstruovaná budova v Praze 9 –
Satalicích a o rok později i nový taneční
obor.
Při příležitosti výročí školy bych chtěla
poděkovat všem zaměstnancům za profesionální, zodpovědný i laskavý přístup,

za vynikající výsledky několika generacím našich absolventů, za to, že svým
uměním tvoří protipól virtuálního světa, ve kterém v dnešní přetechnizované
době trávíme stále více času.
Blahopřeji Ti základní umělecká školo
v zámku! K tomu, že se učitelé i většina
žáků těší do všech Tvých prostor, protože jak řekl německý filozof a lékař Albert
Schweitzer: „Štěstí je klíčem k úspěchu.
Pokud svou práci milujete, budete v ní
úspěšní.“

Ivana Heřmánková
ředitelka ZUŠ Marie Podvalové

Kultura 13

4. 4. 2018

Základní umělecká škola Marie Podvalové
zve na

Slavnostní
Host:
KONCERT ŽÁKŮ
K VÝROČÍ ŠKOLY

Základní umělecká šk
Ľudovíta Rajtera, Bra�

4. 4. 2018

Host:
Základní umělecká škola
Ľudovíta Rajtera, Bra�slava

sál školy v Čakovicích
začátek v 18,00 hodin

sál školy v Čakovicích
začátek v 18,00 hodin
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Žáci střední školy SOŠ a SOU Praha –
Čakovice prožili mrazivý týden
»»Skvělé sněhové podmínky, které
v průběhu letošní zimy panovaly na
českých horách, byly jako stvořené
pro lyžaře a snowboardisty. Mezi
jejich řady se v týdnu od 26. 2.
do 2. 3. 2018 zařadili i žáci SOŠ
a SOU, Praha – Čakovice, kteří strávili krásný týden v srdci Šumavy v Železné Rudě. Základnou pro 30
žáků a učitelů se stal hotel Kolibřík,
který se nachází jen několik metrů
od lyžařského areálu Špičák.
Lyžařský kurz byl zahájen netradičně srazem na pražském Hlavním nádraží,
odkud se žáci a učitelé vydali na čtyřho-

dinovou cestu vlakem směrem Železná
Ruda. Cesta byla dlouhá, ale plná společenských her a zpěvu.
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje byly připraveny v již zmiňovaném hotelu Kolibřík, jehož služby, vybavení a pohostinnost se lyžařské výpravě z Čakovic moc
líbila.
Skiareál Špičák nabídl žákům skvělé
podmínky pro lyžování i jízdu na snowboardu. V areálu byla sedačková lanovka
kotva i poma a několik typů dokonale
upravených sjezdovek, na své si tak přišli
jak začátečníci, tak i zdatní lyžaři či snowboardisté.

Letos se žáci nemuseli potýkat s deštěm,
jako v minulém roce, po celý týden panovalo mrazivé počasí, kdy teploty sestoupily až k mínus 15-ti stupňům, ale
sluníčko, které svítilo každý den, veškeré
mrazivé chmury zahnalo do pozadí.
Poslední den lyžovaní měli žáci možnost
vyzkoušet si měřený slalom, ve kterém
změřili síly lyžaři i snowboardisté.
Díky dokonalé přípravě kurzu si všichni
jeho účastníci přivezli do Prahy příjemné vzpomínky a mnozí i nové sportovní
dovednosti.

Mgr. Kristína Morávková
učitelka TV
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Dění v městské části na you tube kanále
Hledáte rádi novinky na internetu a máte v
oblibě videozpravodajství. Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně
přispívá reportážemi z naší městské části.
Za poslední týdny přibyla videa z následujících akcí:
Výstavba nových školních budov
Reportáž o kapacitě čakovické Základní školy Dr. Edvarda Beneše a o nových
budovách, který mají tento palčivý problém vyřešit.
Městská policie má novou služebnu

Husův park čeká revitalizace

Přednášky o dětech v MŠ Čakovice I.

Nízkoprahové centrum aktivit Čakovice

Kam s ním?

Aby bylo kde si zakopat...
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mĚStSkÁ čÁSt

Městká část Praha - Čakovice
a agentura

Velká dobrodružství
vás srdečně zvou na

V neděli 8. dubna 2018 od13:00 do16:00
V Zámeckém parku ( ul. Cukrovarnická)
Vstup 70 Kč

pro děti od 2 let * v cíli dáreček * tr asa 2 km

více informací a registrace na: www.veldo.cz

naši podnikatelé 17

Naši podnikatelé: Pneuservis Petra Ševčíka
»»V aktuálním čísle časopisu U nás

v Čakovicích jsme do rubriky Naši
podnikatelé zařadili činnost, která
je v těchto dnech velmi aktuální –
přezouvání pneumatik. Zavítali jsme
totiž do pneuservisu Petra Ševčíka,
kterého zná v Čakovicích téměř každý. Aby také ne, když se v garáži
v ulici Ostravická stará o to, aby se
nám dobře jezdilo, již 24 let!

„Je to už dlouho, od roku 1994,“ vzpomíná usměvavý Petr Ševčík, ke kterému se
lidé rádi vracejí právě pro jeho maximální vstřícnost. „Byl to vlastně nápad táty.
Já jsem chtěl živnostničit a vymyslel tohle,“ říká.
Na konci března končí povinnost mít
zimní pneumatiky, ale vzhledem k tomu,

že zákon nenařizuje použití zimních
pneu, není-li na komunikacích sněhová
pokrývka, tak se pomalu začíná plnit kalendář a začíná období, kdy mají pneuservisy spoustu práce.

„Podrobné informace najdou zájemci na
našich internetových stránkách, ale jde
prostě o vše s pneumatikami. Přezouvání a opravy pneumatik, prodej litých kol,
ráfků i pneumatik,“ vysvětluje.

„Sezona začíná zhruba okolo 15. března a přes celý duben trvá až do května.
Podzimní sezona je o hodně hektičtější,
jaro je poměrně volnější. Podzim je totiž daný zákonem, ale jestli na zimních
pneumatikách budete jezdit o nějaký
ten týden déle, tak to nevadí,“ říká Petr
Ševčík a dodává, že pamatuje i divoké
počasí, kdy jednomu autu přezouval
pneumatiky ze zimních na letní a krátce
poté zpět na zimní.

Text a foto: Michal Káva

Jeho firma nabízí klasické služby, které
se týkají pneumatik, žádný doplňkový
autoservis u něj nehledejte.

Pneuservis
Petr Ševčík
Ostravická 188/13
Tel. 283 932 362, 608 530 522
www.pneuservis-sevcik.cz
Otevírací doba:
9 – 12.00, 13 – 16.00
v sezoně až do 19.00

Kde jinde můžete ještě přezout pneumatiky?
Pneu Procházka
Adresa: Kostelecká 884/79
Telefon: 283 932 643

Roman Maule
Adresa: Cukrovarská 366/71
Telefon: 602 875 274

Autobazar Špaček
Adresa: Kostelecká 933/77a
Telefon: 266 312 653

Autoslužby Kukelka
Adresa: Oderská 333/5
Telefon: 602 643 469

Autoslužby M. R.
Adresa: Cukrovarská 33/21
Telefon: 725 796 897

Sršeň a Brož
Adresa: Řepová 679/39
Telefon: 777 099 724

Automotoservis.com
Adresa: Za Cukrovarem 976
Telefon: 724 998 571

Jiří Holický
Adresa: náměstí Jiřího Berana 191/2
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Mladí hasiči odstartovali sezonu sadou medailí za uzlování
»»Na

konci února vyrazili mladí
hasiči z SDH Miškovice na první
závody roku 2018. Odcestovali do
Horních Měcholup na 34. Pražský
zimní pohár v uzlování. Miškovický
oddíl vyslal tři pětičlenná soutěžní
družstva mladších žáků, tři mladší jednotlivce a jednu jednotlivkyni
v kategorii starší.
"Hlavním úkolem všech soutěžních pětičlenných hlídek a jednotlivců v obou
kategoriích je co v nejkratším čase uvázat pět vylosovaných uzlů. Mladší hlídka
A ve složení Hrubeš, Karan, Pončíková,
Slavíková a Šedivý opravdu zabojovala
a umístila se na první příčce z celkového
počtu 25 soutěžních hlídek. Mladší hlídka B ve složení Aišman, Janča, Kafková,
Smíšek a Vancová odvedla velmi dobrou
práci a umístila se celkově na osmém
místě. Mladší hlídka C ve složení Čítko-

vá, Kočík, Prášilová, Smeták a doplněna
hostujícím kolegou z Horních Měcholup
také nezklamala, zabojovala a umístila
se na šestnácté pozici," přibližuje úspěchy vedoucí oddílu mladých hasičů SDH
Miškovice Lukáš Horský.
Zaváleli ti mladší z výpravy, kteří dosáhli
skvělých výsledků.
"V mladších jednotlivcích jsme letos
opravdu ukázali, co umíme a obsadili
medailové příčky. Mistrem Prahy v uzlování se stal Šimon Šedivý, stříbrné druhé
místo obsadila Soňa Pončíková a krásné
sedmé pak Kateřina Slavíková z celkem
34 jednotlivců z celé Prahy. Ve starších
jednotlivcích se blýskla třetím místem
Tereza Dvořáková, z celkem 44 starších
jednotlivců z celé Prahy," dodává k dalším úspěchům Lukáš Horský.
Činnost mladých hasičů má řadu podporovatelů.

"Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme a v neposlední řadě je také potřeba poděkovat všem vedoucím za velmi
dobrou a někdy i vyčerpávající práci při
trénincích našich mladých hasičů. Dále
pak městské části Praha Čakovice za
podporu. A samozřejmě také rodičům
malých závodníků, kteří dětem pomáhali a podporovali je," děkuje.
Stále probíhá nábor nových členů
do Oddílu mladých hasičů (7-17 let)
Jednotka požární ochrany městské
části Praha Čakovice pořádá nábor
nových členů starších 18 let. Zájemci se mohou přijít podívat každé
pondělí od 16 do 18 hodin do hasičské zbrojnice v Miškovicích. Případně
mohou získat informace na stránkách
www.sdhprahamiskovice.cz nebo
na facebooku Hasiči Praha Miškovice.

Klub seniorů
Přednášky na měsíc duben
4.4. od 14.00 h. Dana Butkovičová – Staletími s paní módou
11.4. Vycházka s Evou Sokolovou Karlovem od Faustova domu do muzea PČR, sraz v 9.00 hodin u Tesco Čakovice
18.4. od 14.00 h. Pavla Lešovská – Život a nejdůležitější rozhodnutí Karla IV.
25.4. od 14.00 h. MgA. Darina Ničová, DiS. – Horská Indie a Nepál
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Kronikářské perličky – rok 1929
Leden
Policejní ředitelství uvádí statistiku nevěstek. V Praze přibylo během roku
384 nevěstky, z těch 1=14 let, 2=15 let
…70=25letých …40letých je již jen 8,
50leté ještě 2. U zadržených byly 323 případy pohlavních chorob. Mužů bylo policejně zadrženo 5 110 a k soudu dodáno 1 406. Stále sněží. Lidé i povozy brodí
se obtížně sněhem. Mráz -11 až -22 st..
Hostinští a řezníci svážejí led. Čerpadla
a studny zamrzají. Lodní doprava na Labi
zastavena. Do obecní revisní komise nastoupí Ing. Křídlo, na místo obvodního
lékaře nastoupí MUDr. Václavek. Obecním tajemníkem se služným 12.000 Kč
jmenován Ludvík Kuděj, 30letý z Kostelce n. Černými lesy.

Únor
Kruté mrazy trvají v celé Evropě, všude leží veliké vrstvy sněhu. Na silnici
je proházena pouze 1 kolej a po obou
stranách jsou vysoké sněhové hráze.
Podle některých chodníků jsou hráze až
2 m vysoké. Zvěře již mnoho pohynulo.
Mrazy až -28st. Kdo nutně nemusí, nevychází z domu. Z kolen byly vytaženy
sáně a nyní doprava saněmi je věc běžná. Zimou zpožďují se vlaky až o 8 hodin,
mnoho vlaků nejezdí vůbec. Nastává

uhelná a vodní kalamita. Na ulicích mnoho lidí chodí v bačkorách, opět vytažen
byl nemoderní rukávník. Sněží. Na tovární cestě je našlapaná sněhová vrstva ½
m. Bílý příkrov nenachází obdivovatele
a ani básníci již neopěvují krásy zimy.
Z jihu hlášeny jsou sněhové bouře. V Itálii, na Balkáně, v Alexandrii i v Palestině
leží sníh. 18. Zemská školní rada nařídila
prázdniny po celé zemi pro nedostatek
uhlí, necesty a onemocnění. 24. Slavná
první pražská pouť u sv. Matěje se nekonala a byly tam závody na lyžích.

Březen
Počátkem měsíce stále trvají mrazy až
-24st. Konal se pohřeb bývalého rolníka,
starosty a hodnostáře obecního Josefa
Samohrda. Obecní rada konstatuje značné vydání při odklízení sněhu a prohazování cest. Je nutno zaměstnávati 6-8
dělníků denně, kterým se platí po 30 Kč.
Sníh je nakupen ve všech ulicích, kanály
jsou zamrzlé. 10. nastává pozvolná obleva, sníh v polích slehl na 20 cm, ale naházené zledovatělé hráze velmi zvolna se
ztrácejí. Zamítnuto zřízení druhého biografu místní odbočce legionářů. Sokol
uvolil se dávati jim z výtěžků bia 1500 Kč
ročně. Hostinský Pokora rozšiřuje šenkovnu v č. p. 144. Příprava kanalisování
dalších ulic, náklady jeví se značné – asi

72 tisíc pouze za roury. Dozor při stavbách svěřen staviteli p. Záběhlickému.

Duben
Bilance škod způsobených mrazem:
ořešáky zahynuly všude, švestkové aleje podél cest vyhynuly většinou. Chvojky, buxusy v zahradách a na hřbitovech
vzaly za své. Poměrně nejlépe přezimovaly jabloně a višně. Celá jarní perioda
je o měsíc zpožděna. Počátkem dubna
dosud mrzne. U domu vysloužilců na
miškovické silnici srazily se dva nákladní
automobily. Jeden s pivem a druhý s vodou. Oba vehikly se rozbily. Jely nepřiměřenou rychlostí. Naše koruna stanovena na 44.58 miligr. zlata a její hodnota
vyjadřuje se poměrem k dollaru.

Květen
Svátek práce svěcen všeobecně. Konány
tábory lidu, průvody s hudbou, ale účast
ač byla dosti četná, nebyla taková, jako
bývala. Stromy teprve vyráží pupeny.
Světící biskup Dr. Sedlák udělal v zdejším chrámu biřmování. Špalírem družiček vcházel do kostela a účastenství
biřmovanců bylo značné tak, že kostel
sotva stačil. V sokolovně hráli ochotníci
Strakonického dudáka a rekruti měli taneční zábavu U Trykalů. Při bouřce byl
zabit bleskem Emanuel Žalud, zahradník, který zakrýval okna v pařeništi. Byl
to přičinlivý a hodný člověk. Stromoví
již v plném květu. Počíná se okopávati
řepa. Schváleny další stavby domů. Rovněž práce kanalisační postupují rychle,
roury jsou od Vlčka a Hradce z Počernic
à 20 Kč.

Červen
2. Pouť. Krámů a kramářů tolik, že jich
více býti nemohlo. Houpačky a kolotoče
umístily se na projektovaném náměstí
v hořejší obci. Mezi krámy proudí zástupy. Je zde i mnoho lidí cizích a výletníků
pražských. Kanalisace družstevní části
pozemků je již hotova. U nádraží pokládají roury o průměru 1 m a výšce 60 cm.
Přípojky se hned přikládají a majitelé je
zaplatí. Na zkoušku objedná se 1 vagon
trub mramorových. Chudinská komise
žádá, aby pro místní almužníky vymožena byla podpora pro přestárlé. Obec-

Obyvatele Bílého Mlýnku
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Ochotníci
ním strážníkům se nařizuje bezodkladné
trestání rychlé jízdy různými vehikly. Motocyklů užívají nejčastěji mladíci do 20
roků, kterým se dobře vede, poněvadž
cena dosahuje až 20.000 Kč. Vzdělávací
komise svolává místní korporace k poradě o tom, jak urychliti stavbu Husova pomníku. Usneseno konati sbírky. Uvažuje
se o stavbě nové školní budovy. Podpůrný spolek Rovnost slaví své 30leté trvání
za účasti všech místních korporací. Konal se průvod obcí s hudbami a prapory.
Místní klub turistů byl na výstavě v Táboře. Sokolští Orlové měli cvičení v Praze.

Červenec
Okrskové cvičení hasičů v Třeboradicích
vylákalo mnoho lidí z Čakovic. Panují
tropická vedra.

Srpen
Konáno zde svěcení nových zvonů. Svěceny byly dva zvony. Větší o váze 343 kg
zasvěcen Srdci Ježíšovu, menší o váze
241 kg zasvěcen památce sv. Václava.
Před kostelem přednášely dívky básně,
slečna Dvořáková zapěla píseň. Slavnost
zakončena hymnou papežskou a národní. Velkostatek sklízí poslední pšenici.
V cukrovaru byl zápis dělníků na novou
kampaň. Již od rána byl vchod do cukrovaru obléhán. Vzducholoď Graf Zeppelin

obeplula zeměkouli. Let trval 282 hodin
a cesta se zastávkami 21 dní.

Nejvíce hlasů odevzdáno Českým socialistům (do sněmovny 648, do senátu 539).

Září

Listopad

Neobyčejná a trvalá vedra stávají se již
nepříjemnými. Přišly do obce první stříbrné pětikoruny. Korunovační klenoty
vystaveny byly v chrámu sv. Víta. Denní
návštěva dosahovala až 11 500 návštěvníků. Svátek sv. Václava někdo světí, někdo ne. V cukrovaru se pracuje, v továrně
na počítadla se nepracuje. 29. Zde posvícení. Plno krámků, houpačky, kolotoče,
střelnice. Krásné počasí přilákalo i mnoho lidí přespolních a Pražanů. Mládež
i dospělí vesele kupovali mlsky a hračky.

Na Všech svatých prší, dráhy přeplněny
cestujícími na hřbitovy. Na cestách potkávají se ženy a dívky nesoucí v náručí
květiny, nejčastěji bílé chryzantémy. Marii Kindlové povoleno zříditi krám v jejím
domě. Pro školu zakoupena dvoje nová
kamna. Legionáři svolali schůzi spolků
k Sládkům, v které bylo zvoleno komité, jež by pečovalo o postavení pomníku padlým vojínům. Předsedou zvolen
Ant. Hliňák. Sdružení vládne jměním cca
8.000 Kč. Ceny: maso hovězí zadní 14-18,
podřadné 8-10, svíčková 18-30, vepřové
zadní s přívažkem 16-18, zajíc v kůži 1 kg
10-13, husa krmná 1 kg 14-16, sádelná
16-22… Cena kaprů 16-18 Kč.

Říjen
Vlaštovky se denně sletují a usazují se
k večeru na drátech elektrického vedení.
Bývá jedna vedle druhé a je jich ke třem
stům. Řepa sváží se již do kanálů. 6. večer
vlak od Neratovic narazil do 4 stojících
vagonů s uhlím následkem špatně položené výhybky. V osobáku vznikla panika,
všechno prchalo z vlaku. V nádražní čekárně obvázal místní lékař 27 raněných.
Výhybkář Kořínek tvrdí, že výhybku postavil správně. 27. Den nových voleb do
sněmovny a senátu. U nás v seznamu voličském zapsáno je 898 mužů a 951 žen,
celkem pak odevzdáno bylo 1714 hlasů.

Prosinec
Pan president jmenoval novou vládu,
ministerským předsedou jmenován dosavadní premiér Frant. Udržal (republ.)
zahraničí podržel Dr. Ed. Beneš, … Osvětová komise pořádá přednášku Pod jižním nebem se světelnými obrazy. Účast
hojná. V cukrovaru se opařila dělnice
Tyrnová a následkem téhož dne zemřela. Na tržišti plno vánočních stromků. Konec roku pošmourno, vítr a sněží.

Připravila Jarka Krákorová
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Třeboradice mají jasný plán: Udržet první místo
»»Čtyřbodový

náskok na prvním
místě mají Třeboradice v polovině
Pražská teplárenská přeboru. Žádné
spaní na vavřínech se ale nekoná.
Tým pod vedením trenéra Jiřího Tesaře tvrdě pracuje, aby si své výsadní postavení udržel. A nejen to, rád
by připojil i triumf v pohárové soutěži. „Cíl je jasný, chceme vyhrávat
a půjdeme si za tím,“ neskrývá ambice kouč přeborového lídra.

Ještě co se týče toho pozdějšího začátku:
my jsme si i v prosinci chodili zatrénovat.
Kdybychom začali s přípravou hned na
začátku ledna, zima by pak byla zbytečně dlouhá. Prostě jsme se rozhodli udělat něco jinak. Před rokem jsme odehráli
devět, deset zápasů proti týmům ze třetí
ligy a divize. Zápasů jsme měli moc.

S přípravou jste začali poměrně pozdě,
až 18. ledna. To byla součást odměny
za to, že přezimujete první?

My nezkoušíme nové hráče, pokud nějaké změny děláme, tak hráče zkoušíme
na jiných postech. Hrajeme dlouhodobě pohromadě, vím, co od kluků můžu
čekat. Vlastně se vrátil ze zahraničí jen
Votava, který už u nás působil. A ještě
máme jednoho nového hráče.

Tohle rozhodnutí mělo určitě víc důvodů. Tak třeba ten, že hráči chodí do práce, nejsme profesionálové. Loni jsme
začali dřív, hráli jsme turnaj na Meteoru,
který začínal brzy. No a pak se stalo, že
v soutěžních zápasech tomu už někdy
chyběla trochu šťáva. Takže, když jste se
na to ptal, tak třeba ta delší pauza byla
i trochu za odměnu.
Rozhodli jste se jít cestou přípravných
zápasů, kde si skladbu a termíny určují
Třeboradice?

Teď jste se rozhodli hrát během zimy
jen pět utkání, to je možná nejméně
ze všech přeborových týmů. Co vás
k tomu vedlo?

Tipnu si, bude do obrany?
Ne, ne. Jde o brankáře Václava Krcha, působil ve Středočeském přeboru a prošel
i Mladou Boleslaví. Chvíli snad byl i ve
Štěchovicích.
Tak to je pro mě překvapení. Hrozí, že
Peter Bartalský bude pracovně více vytížený?

On teď dělá dorosty ve Spartě, je u nároďáku žen, i u žen Sparty. Na tuhle situaci jsme museli reagovat. Nemůžeme si
dovolit riskovat, že bychom šli třeba do
zápasu jen s jedním gólmanem.
To je pravda. Nicméně na podzim jste
byli nejlepší. Našel jste nějaké kazy na
podzimním vysvědčení Třeboradic?
Mrzí mě porážka s Horními Měcholupy,
ta byla hloupá. Ten zápas se neměl hrát,
hřiště nemělo být uznáno. Když už se
pak hrálo, tak jsme to nezvládli. A pak
jsme tam měli některé zbytečné remízy.
Jako třeba na Tempu. Oni mají sice kvalitu, ale my jsme vedli 2:0 a přes naše zkušené mužstvo jsme je nechali vyrovnat.
Mám si to všechno překládat tak, že
chcete během zimy zapracovat hlavně
na defenzivě?
Na tu bychom se rádi zaměřili, stačí se
podívat, kolik branek dostaly týmy, co
jsou v tabulce kolem nás – daleko méně.
Dostali jsme na podzim 21 gólů, to je na
můj vkus docela dost a my se na to musíme zaměřit. Jasně, když budeme dávat
hodně gólů a nějaké při tom dostaneme,
taky to vezmu. Náš hlavní cíl je vyhrávat.
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Prozraďte, jak zatím vypadá zimní příprava Třeboradic?
Je to taková klasika. Jsme docela spokojení, i když jsem čekal, že budeme mít
větší náskok než současné čtyři body.
Ale udělali jsme pár hloupých chyb
a body ztratili. Pořád to ale máme ve
svých rukách a do jara můžeme jít s čistou hlavou. Jedeme bez soustředění,
klasicky jako v sezoně. Žádné běhání do
kopců nebo po oválech, pracuje se s míčem. Ale připravení být musíme. Věřím,
že nás čeká patnáct zápasů v přeboru
a pak ještě další tři. Doufám, že jich bude
přesně tolik.
Jak si zatím mužstvo vede?

Měl jsem z těch výsledků trochu strach.
Víte, jaké je pravidlo, když se týmu hodně daří v přípravě? Že to pak nepůjde
v soutěži. A my jsme na Střížkově porazili
3:0 Úvaly a pak 5:1 Louny. K tomu jsme
vyhráli nad dorostem Motorletu 2:0, ale
tady jsme čekali, že přijede áčko a oni
přijeli s dorostem.
To je tedy každopádně slušný válec,
kde se zastaví?
Už se stalo, teď jsme prohráli 2:6 s Brandýsem. Vím, že výsledky jsou během
zimy všelijaké. Trenéři zkoušejí nové hráče, nebo hráče na různých postech. Ale
já věřím, že máme dostatečně zkušený
tým, aby situaci, v jaké jsme, zvládl.

Z toho mi jasně plyne, že cílem Třeboradic je double. Je to tak?
Jdeme hrát fotbal a chceme vyhrávat, ne
za každou cenu, ale za sportovní cenu.
Děláme fotbal pro to, abychom vyhrávali
a náš cíl je jasný. Půjdeme si za ním.
Pak se ale logicky nabízí otázka, zda
Třeboradice uvažují i o případném posunu do divize...
V tuhle chvíli můžu říct jediné, že když
bychom měli uvažovat o posunu výš, tak
jedině ve chvíli, kdy skončíme na prvním
místě. Ze druhé pozice nikam nepůjdeme, tu šanci už jsme měli po minulé sezoně a nevyužili jsme ji. Uvidíme, jak to
celé dopadne. Ještě jsme nic nevyhráli,
a to si vážně nedělám nějaké alibi.

Text a foto: René Machálek a Michal Káva

Kádr pro jarní část
Brankáři: Bartalský Peter, Krch Václav, Prebsl Jakub – Obránci: Hruška David, Votava Michal, Fajtl Ivan, Červenka Pavel, Farkaš
Radek, Kvapil Pavel – Záložníci: Janda Petr ml., Viktorín Petr, Čáp Milan, Kadlec Tomáš, Grznár Pavel, Grábner Filip, Brunclík
David, Benda Jakub – Útočníci: Junek Petr, Kadeřábek Lukáš – Trenér: Tesař Jiří – Vedoucí mužstva: Klouček Radek
Odešli: Janda st., Richter, Molčák, Shpylchak, Todt – Přišli: Krch Václav

Jarní rozlosování přeboru
16. kolo, 11. března
14.30: Admira B - Třeboradice
17. kolo, 17. března
10.15: ČAFC - Třeboradice
18. kolo, 25. března
15.00: Třeboradice - Ďáblice
19. kolo, 30. března
10.15: Přední Kopanina - Třeboradice
20. kolo, 7. dubna
10.30: Třeboradice - Královice
21. kolo, 14. dubna
17.00: Dolní Chabry - Třeboradice
22. kolo, 22. dubna
17.00: Třeboradice - Vršovice
23. kolo, 28. dubna
10.30: Dukla JM - Třeboradice
24. kolo, 6. května
17.00: Třeboradice - Braník
25. kolo, 12. května
10.30: Třeboradice - Uhelné sklady
26. kolo, 20. května
17.00: Třeboradice - Újezd nad Lesy
27. kolo, 26. května
10.15: Horní Měcholupy - Třeboradice
28. kolo, 2. června
10.30: Třeboradice - Motorlet B
29. kolo, 9. června
10.30: Třeboradice - Tempo
30. kolo, 17. června
17.00: Zbraslav - Třeboradice

Jarní los třeboradického
béčka v 1. B třídě
14. kolo, 25. března
16.00: ČAFC B - Třeboradice B
15. kolo, 2. dubna
16.30: Třeboradice B - ČZU
16. kolo, 7. dubna
16.30: Chodov - Třeboradice B
17. kolo, 15. dubna
17.00: Třeboradice B - Xaverov
18. kolo, 22. dubna
17.00: Braník B - Třeboradice B
19. kolo, 29. dubna
17.00: Třeboradice B - Tempo B
20. kolo, 5. května
17.00: Kbely - Třeboradice B
21. kolo, 13. května
17.00: Třeboradice B - Ďáblice B
22. kolo, 20. května
17.00: Háje B - Třeboradice B
23. kolo, 27. května
17.00: Třeboradice B - Kyje
24. kolo, 2. června
17.00: Dolní Počernice - Třeboradice B
25. kolo, 10. června
17.00: Vršovice B - Třeboradice B
26. kolo, 16. června
15.00: Třeboradice B - Hrdlořezy
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Čakovice chtějí zpátky do 1. B třídy
»»Fotbalisté TJ Avia Čakovice se po

dvou letech v 1. B třídě vrátili do
2. třídy, ale podzimní část napověděla, že by se o soutěž výš mohli
rychle vrátit. Jejich bilance? Druhé
místo tabulky a pouhé dva body
ztráty na vedoucí Partisan.

A jaké budou jarní ambice a plány?
Chtěli bychom na jaře hrát o první místo
a pokusit se postoupit. Budeme hrát, jak
to půjde a uvidíme, jak se to vyvine.
Po podzimu jste skončili druzí. Mohlo
to být i ještě o ten jeden stupeň lepší?

"Mohlo to být i lepší, kdybychom se
scházeli ve větším počtu hráčů," říká Petr
Rosenhofer. Ten předal trenérské žezlo
Milanu Štefečkovi a v klubu působí jako
jeho manažer.

Kdybychom se scházeli kompletní, tak
máme tak o čtyři body více a jsme první. Bohužel se to ale nepovedlo, kolikrát
jsme se scházeli jen v jedenácti. Být vždy
v kompletní sestavě, jsme s přehledem
první.

Jaká byla v Čakovicích zimní příprava?

Kdo byl na podzim hlavním tahounem?

Vlastně ještě probíhá. Spokojení jsme
tak napůl. Každý se potýká s nevalnou
účastí na trénincích. Jednou se nás sejde
osm, jednou dvanáct, je to škoda... Přitom podmínky máme perfektní. Trénujeme na umělce na Střížkově.

Podávali jsme kolektivní výkon, nikdo
nějak nevyčníval. Hodně nás držel mladý
brankář Dan Koutek, který přišel ze Střížkova. Od brankáře to vždy začíná.

Jak se oproti podzimu změnil kádr?
V podstatě se nezměnil. Doplnili jsme ho
o druhého brankáře a v jednání je ještě
jeden hráč. Uvidí se, do prvního mistráku
je ještě čas.

Jaká je hlavní síla čakovického fotbalu?
Právě v tom kolektivním výkonu. Máme
několik individualit, hráče, kteří působili
ve vyšších soutěžích, ale tam už hrát nechtějí a jsou u nás. I tímto soupeře přehráváme. Čakovický klub má celkově velikou výhodu oproti ostatním i v tom, že

chceme pořád pracovat a zkvalitňovat
mládež. Ta se nám rozrůstá a máme už
devět kategorií. Z okolních provinčních
klubů to je nejvíce.
Postup A týmu je tedy na jaře ve hře?
Ano, určitě bychom chtěli postoupit.
Uvidíme, jak to dopadne.
Dva roky jste hráli v 1. B třídě, ale pak
spadli. Co je potřeba k tomu, aby se
tam Čakovice udržely déle? Větší počet
hráčů?
Bylo nás málo, nescházelo se to. Vždy,
když se postoupí, tak by se mělo do
každé řady posílit o jednoho kvalitního
hráče. Většinou se to nedá hrát pouze
s kádrem, který postup o soutěž výš vybojoval.
Na co byste nalákali diváky, aby se na
vás přišli podívat?
Na atraktivní fotbal. Dáváme hodně
gólů, někdy tedy i dostáváme, ale na
2. třídu hrajeme pěkný fotbal.

Text: Michal Káva
Foto: facebook

Jarní los TJ Avia Čakovice
12. kolo, 25. března
15.00: Vinoř - Čakovice
13. kolo, 30. března
10.30: Čakovice - Žižkov
14. kolo, 8. dubna
16.30: Troja B - Čakovice
15. kolo, 14. dubna
10.30: Čakovice - Kačerov
16. kolo, 22. dubna
17.00: Březiněves B - Čakovice
17. kolo, 29. dubna
17.00: Šeberov B - Čakovice
18. kolo, 5. května
10.30: Čakovice - Spoje
19. kolo, 13. května
18.15: Partisan - Čakovice
20. kolo, 20. května
17.00: Praga B - Čakovice
21. kolo, 26. května
17.00: Dolní Počernice B - Čakovice
22. kolo, 2. června
10.30: Čakovice - Strašnice B

sport 25

V týmu FC Miškovice jsou spokojeni s hrou i s výsledky
»»Hodně příjemným překvapením
byly v podzimní části výsledky fotbalistů FC Miškovice ve skupině A
1. B třídy. Čtvrté místo podzimní
tabulky a minimální odstup na nejvyšší příčky je skvělým výsledkem,
přiznává trenér Petr Seidel.

Kdo byl hlavním tahounem týmu?
Hlavním tahounem je psychická připravenost do každého zápasu a tu má na
starosti trenér. Pak může být na hřišti
hned jedenáct tahounů a pokud budou
táhnout za jeden provaz, dostaví se dobrý výsledek.

Trenére, jaká byla zimní příprava?

Co je hlavní silou Miškovic?

Přípravu jsme zahájili v duchu individuálního přístupu. V porovnání s minulými
lety je to nová metoda, která se dosud
nepoužívá v žádné soutěži, natož pak
v těch nižších, jako je ta naše. Někdo by
si tak mohl říci, že to není správný krok
dopředu. Ale i v nižších soutěžích jde
o to, abychom hráče na sezónu připravili
spíše psychicky než fyzicky.

Moc hezká otázka. Hlavní silou týmu je
dobrá parta, jak už jsem předestřel v minulé odpovědi.

Jak se změnil kádr oproti podzimu?
Kádr se nám nezměnil až tak moc, spíše
se jedná o to, aby hráči byli zdraví a mohli si fotbal užívat. Spíše zkoušíme nové
hráče, kteří mají zájem si zahrát fotbal
v nižší soutěži.
Jaké jsou plány do jara?
Velké plány rozhodně nemáme. Chceme, aby hráči měli dobrý pocit z toho, že
hrají tam, kde hrají. Pokud bych měl konkretizovat otázku, tak plán je hrát klidný
prostředek tabulky.
Podzim se výborně vydařil. Mohl být
ještě lepší?
Vždycky to může být lepší. Z mého pohledu jsem spokojený jak s předváděnou hrou, tak i s dosaženými výsledky.

Vyhovuje současná soutěž nebo byste
chtěli zkusit i vyšší?
Vyšší soutěž by byla určitě velká výzva.
To je spíš otázka na hráče, zda by chtěli hrát výše. Já jako trenér a celé vedení
Miškovického fotbalu se snažíme dělat
pro hráče maximum, aby byli spokojení
jak na hřišti, tak i mimo něj.
V jakém stavu je hřiště a kabiny? Potřebovali byste finanční injekci na rekonstrukci?
Jsem přesvědčen o tom, že finanční injekci by uvítalo sto procent klubů, a to nejen v těch nižších patrech.
I my v Miškovicích bychom určitě rádi
dělali pro fotbal víc, ale děláme to,
na co máme. Pro naši soutěž, kterou
momentálně hrajeme, je hřiště určitě
ucházející. Pro vyšší soutěž by byla
potřeba částečná rekonstrukce našeho hřiště.
Na co byste nalákali diváky, aby se na
jaře chodili dívat?

Cesta fanouška do ochozů v nižších soutěžích je dosti specifická. Z velké části
jde spíše o kamarády nebo rodinné příslušníky hráčů a za tyto fanoušky jsme
samozřejmě rádi. Tvoří totiž nedílnou
součást celé komunity miškovického
fotbalu, jsou to opravdoví srdcaři.

Text: Michal Káva, Foto: facebook FCM

Los Ligy gentlemanů
nad 40 let
7. kolo, 26. dubna
18.00: Miškovice - Braník
8. kolo, 23. dubna
19.00: Radotín - Miškovice
9. kolo, 3. května
18.30: Miškovice - Dolní Počernice
10. kolo, 13. května
11.30: Braník - Miškovice
11. kolo, 31. května
18.30: Miškovice - Radotín
12. kolo, 1. června
18.15: Dolní Počernice - Miškovice

Jarní los FC Miškovice
v 1. B třídě
14. kolo, 24. března
15.00: Miškovice - Řeporyje
15. kolo, 2. dubna
16.30: Střešovice B - Miškovice
16. kolo, 8. dubna
16.30: Miškovice - Radotín B
17. kolo, 15. dubna
17.00: Aritma - Miškovice
18. kolo, 21. dubna
10.45: Miškovice - Malešice
19. kolo, 1. května
17.00: Bohnice B - Miškovice
20. kolo, 5. května
10.45: Miškovice - Zličín B
21. kolo, 12. května
17.00: Stodůlky B - Miškovice
22. kolo, 19.května
10.45: Miškovice - Podolí B
23. kolo, 26. května
10.45: Miškovice - Satalice
24. kolo, 2. června
17.00: Smíchov - Miškovice
25. kolo, 9. června
14.00: Miškovice - Přední Kopanina B
26. kolo, 16. června
17.00: Nebušice - Miškovice
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Konference odložila reorganizaci nohejbalových soutěží
»»Za účasti 29 delegátů proběhla
v Nymburce Konference Českého
nohejbalového svazu, tedy zasedání
druhého nejvyššího orgánu celého
hnutí. Mezi hlavní body programu
patřilo schválení rozpočtu ČNS na
letošní rok, změny soutěžního a disciplinárního řádu a změna rozpisu
dlouhodobých soutěží v oblasti vazeb na reorganizaci soutěží v roce
2019.
Ze strany VV a HK bylo vysvětleno, že
současný tok příjmů zejména od MŠMT
je komplikovaný a vyžadoval by opakované svolávání konference. „Rozhodnutí
o uspořádání mistrovství světa juniorů
a žen na podzim 2017, bylo učiněno po
dlouhém zkoumání všech možných variant. V situaci, kdy ČNS neobdržel finanční podporu z programu VI MŠMT ČR pro
podporu pořádání významných mezinárodních akcí, nakonec VV našel prostředky ve vlastním rozpočtu. Část z nich ve
zvýšených dotacích programu V - všeobecná činnost a I - sportovní reprezentace oproti rozpočtu předloženého konferenci a zbývající část v úspoře některých
rozvojových komisí. Nedotklo se to svazových soutěží, výdajů na mládež nebo
činnosti výkonných orgánů jako jsou
rozhodčí, STK a další. Varianta neuskutečnit v roce 2017 žádné MS těchto kategorií tak byla naštěstí zažehnána. De-

legáti konference toto vysvětlení přijali
bez negativních komentářů a myslím,
že se s takovým rozhodnutím ztotožnili,“
konstatoval prezident ČNS Kamil Kleník.
Návrhů na změn v rozpočtu ČNS bylo
poměrně málo. Týkaly se zejména zvětšení objemu finančních prostředků do
oblasti mládeže. Jako celek byl rozpočet
schválen.
Jedním z klíčových bodů konference
byla změna navrženého soutěžního
modelu na rok 2019, jež byla VV zapracována do rozpisu dlouhodobých soutěží letošního roku. Zastánci ponechání
VV navrženého a schváleného modelu
poukazovali zejména na možnou retroaktivitu případné změny a její možné
dopady a výsledky posledního semináře ligových družstev. Naopak odpůrci
argumentovali blízkými termíny vydání
rozpisu a přihlášek do soutěže, neumožňujícími korekci vydaného rozpisu vyšším orgánem před uzávěrkou přihlášek
a nejasnou odobou pravidel pro organizování seminářů.
Schválením prošlo usnesení konference, týkající se návrhu na změnu nového
soutěžního modelu ligových soutěží
mužů na rok 2019, které zavazuje Richarda Beneše z TJ Sokol I Prostějov předložit
do 31.5.2018 návrh nového soutěžního
modelu na rok 2019. Druhé usnesení
pak zavazuje VV vydat rozpis soutěžního

modelu na rok 2019 nejpozději dva měsíce (do 30.11.2018) před uzávěrkou přihlášek do soutěží. „S návrhem na změnu
jsme přišli z důvodu, že navržený model
ligových soutěží mužů v roce 2019 považujeme za špatný a neperspektivní. Problém je i se zachováním kvality soutěží
a omezením dalšího růstu oddílů. Chci
proto poděkovat delegátům, že svou výraznou podporou pomohli zabrzdit stav,
který by v příštím roce nastal. Výsledek
dává silný mandát pro přípravu nového
návrhu a já mohu slíbit, že se vynasnažím, aby to byl návrh ve prospěch nohejbalu,“ řekl předkladatel Richard Beneš.
„Diskutované téma reorganizace ligových soutěží bylo nakonec na úrovni
druhého nejvyššího orgánu posunuto
o krok dále. Z mého pohledu tím správným směrem a já pevně věřím, že nyní
již nezůstane jen u řečnění a diskuzí. Pan
Richard Beneš ze Sokola I Prostějov se
sám nabídl jako vůdčí osoba, která sestaví zvláštní skupinku za účelem přípravy
uceleného materiálu pro předložení VV
a stanovení vyhovujícího modelu pro
rok 2019. Trochu mne mrzí, že někteří
členové ČNS neudrželi své emoce a v posledních měsících se na toto téma vyjadřovali k mé osobě až příliš podrážděně.
Tím ztrácejí především vlastní tvář a důstojnost,“ uvedl prezident ČNS a předseda STK ČNS Kamil Kleník.
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Vážená paní, vážený pane,
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v Čakovicích
- rámování a paspartování na míru
- široká nabídka rámů a paspart
- rámování a výroba zrcadel
- prodej kliprámů a fotorámečků
- prodej obrazových reprodukcí

www.ramovani-cvancara.cz
tel. 283 931 351, 602 235 081

nyní akce:

na rámování - sleva 10%

Řidič sk. C, C+E.

Přijmeme zaměstnance na chladírenská vozidla. Cesty převážně do zahraničí,
víkendy volné. Praxe výhodou. Potřebné doklady pro výkon povolání a znalost
nařízení ES č. 561 podmínkou. Nástupní mzda 33.000,- Kč hrubého + diety.
Vše na výplatní pásce. Nástup možný ihned.
Kontakt: Jiří Rys – 605296500
www.aryja.cz * aryja@aryja.cz

VO hutním materiálem v Praze 9
přijme ŘIDIČE-SKLADNÍKA.
Požadujeme profesní ŘP-C,
karta řidiče, výhodou VZV, jeř.,
palič., vazač. průkaz, mzda 30 - 35 tis.
Kč/měs. Tel: 731 545 839,
knourek@technimat.cz

Kapatex s.r.o. hledá paní na
obsluhu vyšívacího stroje.
Zaučíme. Požadujeme spolehlivost
a pracovitost.
Kontakt: lokvencova@kapatex.cz,
Praha Čakovice

Žaluzie, rolety, garážová vrata,
plisé, sítě proti hmyzu, markýzy,
garnýže, šití záclon, shrnovací dveře,
čalounění dveří, silikonová těsnění úspora 30% tepla. Petříček,
tel: 606 350 270, 286 884 339,
www.zaluzie-rolety-praha8.cz

Přijmeme pracovnice kompletace
papírenského zboží, modelů,
elektroniky. Provozovna
Praha 9 - Čakovice.
Informace po - pá od 8:00 do 16:00 na
emailu: cakovice.eurodelta@volny.cz,
tel.č. 724776102, 724776103.

INZERCE

přirozená strava zdravá výživa psů

Dne 24.3.2018 oslaví�ve�výborné
fyzické�kondici�a�naprosté�duševní
pohodì své osmdesátiny náš
man�el,�otec,�tchán,�strýc,�dìda��a
pradìdeèek,�èakovický�patriot,�pan

Pavel

Dohnal

.
Mnoho��dalších�radostných��let�mu
ze�celého�srdce�pøeje�nejen�široká
a�rozvìtvená�rodina,�ale�i�pøátelé�a
kolegové�z�práce. Hezkou oslavu.

Za účelem zdejšího bydlení mé
rodiny KOUPÍME pozemek nebo
dům v Čakovicích, či blízkém okolí.
Cena rychle, dle kvality, možno stav
k rekonstrukci, demoliční i nový RD.
Děkuji za nabídky 603801499.
Odvoz starého nábytku na skládku
Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056
MANIKÚRA - PEDIKÚRA - ČAKOVICE
HROŇKOVÁ LENKA –Tel. 605 217 055
www.manikura-pedikura-lenka.cz
Manikúra, pedikúra-mokrá, suchá
Shellac CND, modeláž nehtu
Vchod společný s krejčovstvím
Ul. Dr. Marodyho 177 Čakovice
KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,
opravy. Tel.: 775132921.

Zájemci o inzerci ve zpravodaji „U nás v Čakovicích“
mohou dle ceníku inzerce vyplnit formulář „Objednávka inzerce“
(ke stažení na www.cakovice.cz)
a zaslat ho na adresu: inzerce@cakovice.cz

INZERCE

po-pá 8:00 - 16:30, Na Barikádách 755/28

ČAKOVICKÝ FESTIVAL
SBOROVÉHO
ZPĚVU
2018

20.
Čtvrtek

22.3.
17:00

Čtvrtek

5.4.
19:00

Čtvrtek

12.4.
17:00

Neděle

15.4.
17:00

Slůňata, ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L.
Coloreton, ZUŠ I.Hurníka Praha
Kamarádi a Shamwari, Praha

Schoellerův sál
Čakovický zámek
Praha 9 - Čakovice

SHOkteto, kom. sbor Praha
Boleslav, Mladá Boleslav
Adlibitum, kom.sbor Praha
Camerata Praha

Schoellerův sál
Čakovický zámek
Praha 9 - Čakovice

H(r)oši, ZUŠ J.Kličky Klatovy
Mariella, 15. ZŠ Plzeň
Shamwari, Praha

Schoellerův sál
Čakovický zámek
Praha 9 - Čakovice

Adlibitum, kom.sbor Praha
Camerata Praha
Komorní orchestr ZUŠ Hronov

Kostel sv. Remigia
Cukrovarská ul.
Praha 9 - Čakovice

20. Čakovický festival sborového zpěvu pořádá Camerata Praha, z.s.
za finanční podpory městských částí Praha 19 a Praha - Čakovice.
Vstupné na festivalové koncerty je dobrovolné.
Více informací najdete na www.cameratapraha.cz

