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Iveta Zeithamlová vyhrála soutěž 
Pretty Woman Čechy, str. 21
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2 inzerce

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

UKLÍZEČKA NA DPČ - Hledáte 
snadný přivýdělek k mateřské 

dovolené nebo k důchodu? 
Společnost velkoobchod PAS, s.r.o. 

sídlící v Čakovicích na Praze 9 
hledá zaměstnankyni na pracovní 

pozici uklízečka. Požadujeme 
trestní bezúhonnost, pečlivost, 

zodpovědnost, smysl pro čistotu 
a pořádek. Praxe výhodnou. Jedná 
se o zajištění úklidu v každý všední 

den v hodinách 16:30 – 18:00. 
Další informace ohledně nabízené 

pozice vám poskytneme na telefonu 
286 006 810, 736 620 879, či na 

e-mailu: kesnerova@pas.cz.

KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize, 
opravy. Tel.: 775132921.

Vážení zákazníci, zveme Vás do 
Jídelny Cukrovarky, která má od 

září nového provozovatele. Otevřeno 
máme pondělí až pátek od 11.00 
do 14.00 hodin. Vaříme převážně 
českou kuchyni pro veřejnost, ale 

zajišťujeme i firemní stravování 
formou rozvozů. Možnost vzít si 

jídlo s sebou v zatavené krabičce je 
samozřejmostí. Jídelna se nachází 

v areálu Cukrovaru Čakovice přímo 
u zastávek busů. Bližší informace na 

tel.: 776 175 416 nebo na  
www.cukrovarka.cz.

!! 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

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 26.6.13   13:19

Good Luck
Měníme způsob, jakým se nemovitosti prodávají.Měníme způsob, jakým se nemovitosti prodávají.

KOMPLETNÍ SERVIS A OSOBNÍ PŘÍSTUP 
  odborné realitní poradenství
  prodej nebo pronájem za co nejvyšší možnou cenu
  kompletní realitní servis včetně právních služeb, 

zajištění fi nancování a dalších služeb
  příprava nemovitosti na prodej a poprodejní servis

Regina Husová, certifi kovaná realitní makléřka                                                                                    
     + 420 734 372 496        regina.husova@re-max.cz

Remax_1_9.indd   1 2/21/2017   8:25:06 AM
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realitní kancelář se sídlem v Čakovicích 

KP reality  
tel. : 608958635, 224012838 

Email : kprk@seznam.cz, www.kpreality.cz 
pro svou stávající klientelu či zařazení do nabídky 

hledáme zejména domy, byty a pozemky  
v Praze a okolí na prodej i pronájem 

prodáváme lesní a zemědělské 
pozemky, chaty a chalupy po celé ČR 

řešíme i právní vady, exekuce, věcná břemena či 
jiné narovnání vlastnických vztahů 
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Co se dělo v roce 1918?
V oblíbené rubrice historických perliček se tentokrát podíváme 
na to, co se v naší městské části dělo v roce 1918. Tedy v roce, 
který byl významný a přelomový. Vraťte se s Jarkou Krákorovou 
o 99 let zpět. 

Fotbalové jaro je tu
S nástupem jara začínají také druhé poloviny fotbalových 
soutěží. S kým budou na jaře hrát fotbalisté Čakovic, Třeboradic 
a Miškovic? Nalistujte si stranu 25 a podívejte se na kompletní 
fotbalový přehled.

Zemřela legenda národní házené
Ve věku 51 let zemřel po marném boji se zákeřnou nemocí 
Pavel Ausberger, legenda národní házené a člověk, 
kamarád a parťák, který kolem sebe rozdával obrovskou 
dávku pozitivní nálady a nezkazil žádnou srandu.

Chystají se velké změny územního plánu
Během roku se uskuteční spousta změn územního plánu, 
ale momentálně se řeší dvě velice významné. Tou první 
jsou změny v průmyslovém areálu Avie a tou druhou je jižní 
obchvat Čakovic.

Schvaloval se rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvo městské části schvalovalo rozpočet. "Loni 
jsme plánovali schodek 10 milionů, ale skončili jsme v plusu 
26  milionů," říká místostarosta Michal Motyčka, který má 
finance v gesci.

Iveta Zeithamlová sbírá úspěchy
V Čakovicích máme vítězku soutěže Pretty Women Čechy, která 
bude aspirovat i na vítězství v hlavní celostátní soutěži Pretty 
Women. Jmenuje se Iveta Zeithamlová a vypráví o tom, co tato 
soutěž obnáší.

Z obsahu

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, Dagmar Nová. 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 2017.

Slovo 

starosty

na začátku března jsme schválili rozpočet naší 
městské části pro rok 2017. Tento rozpočet je přes-
to stále provizorní, jelikož čekáme na potvrzení 
ponechání dotací z minulého období z magistrátu 
hlavního města Prahy. To by do našeho rozpočtu 
mělo přinést desítky milionů korun. Poté se bude 
rozpočet dále upravovat a znovu schvalovat.

Toto může znít trochu komplikovaně, ale jde 
o  standardní postup financování městských čás-
tí. Tato rozpočtová metoda funguje již několik let 
a věřím, že magistrát nám nevyčerpané peníze po-
nechá, abychom mohli rozjeté investice dokončit.

Po dlouhých letech spánku se nám probudila Avia. 
Vlastník areálu chce na svém rozsáhlém pozemku 
budovat bytový i nebytový komplex a začíná pro-
jednávat změnu územního plánu. Jedná se o jednu 
z nejvýznamnějších změn, které patří do našeho 
regionu a týká se rozlohy 60 hektarů.

Přesto, že na katastru naší městské části leží pouze 
zhruba deset procent celého území Avie, tak velmi 
bedlivě sledujeme požadavky vlastníka a již jsme 
v rámci prvního projednání zaslali své připomínky. 
Vše najdete uvnitř tohoto čísla časopisu, který prá-
vě držíte v ruce.

Dále jsme jednali o takzvaném jižním obchvatu Ča-
kovic, který je také součástí návrhu změn a který 
jsme taktéž připomínkovali, aby vyhovoval potře-
bám dopravy a zároveň aby měl co nejmenší zásah 
do zeleně.

Přeji vám šťastný vstup do jarních dnů a ať vás roz-
kvétající příroda naladí optimismem!

S úctou Váš starosta
Alexander Lochman

Milí sousedé,

Toto březnové číslo časopisu U nás v Čakovicích jste dostali do schránek s drobným zpožděním z dů-
vodu dvou důležitých událostí pro celou městskou část – schvalování rozpočtu na rok 2017 a změnu 
územního plánu v areálu Avie a na jižním obchvatu Čakovic. Další čísla budou opět směřovaná k za-
čátku jednotlivých měsíců. - Michal Káva, redaktor
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Naše městská část je úspěšná, říká místostarosta Michal Motyčka
 » O vytváření a schvalovacím pro-

cesu rozpočtu jsme si popovídali 
s místostarostou Michalem Motyč-
kou, který má v gesci finance.

Pane Motyčko, přibližte nám ve struč-
nosti, kdo vytváří a schvaluje rozpočet?

Nejdůležitější na schvalování je samo-
zřejmě zastupitelstvo, kolektivně ho 
však vytváří zejména Rada. Starosta, 
jeho zástupci a další členové rady, každý 
vznáší návrhy. Doplníme rovněž inves-
tiční akce, které byly započaty v letech 
minulých a které jsme tedy povinni do-
končit. Běží třeba termíny stavebního ří-
zení, musíme se pustit do akcí, které byly 
v minulosti odkládány, vše je o kompro-
misech. Když se shodneme, že je to v po-
řádku, tak to schválí Rada, předložíme 
to finančnímu výboru a poté rozpočet 
schvaluje zastupitelstvo. Zavedli jsme 
i  to, že před zastupitelstvem probíráme 
podrobně rozpočet i s opozicí. Při přátel-
ském sezení vše podrobně rozebereme, 
což hodně napomůže a zjednoduší při 
schvalování zastupitelstvem. Na něm je 
hlavní schvalovací proces.

Je vytváření rozpočtu každým rokem 
stejné nebo se výrazněji liší?

Výdaje se mění na základě toho, jaké 
máme příjmy. Ty byly relativně dlouho 

statické a vycházely z určitého dotačního 
titulu od magistrátu, který byl vypočítáván 
na obyvatele. Z 2500 korun to bylo násled-
ně zvýšeno na 2600 a po velmi silném lo-
bbingu sdružení starostů městských částí 
to bylo už minulý rok navýšeno na 2900, 
což znamenalo výrazný nárůst oproti mi-
nulým letům. Letos je rozpočet ještě vyšší. 
Magistrát přestal opomínat malé městské 
části, tzv. nečíslované a jde opravdu o ve-
liký nárůst, zhruba 17,5 milionu. Z příjmů 
jsme již schopni pokrýt všechny naše 
mandatorní výdaje, dříve jsme si museli 
vypomáhat  z vedlejší hospodářské čin-
nosti různými převody nebo jsme čerpali 
rezervy z let minulých.U přípravy rozpočtu 
jsem sedmým rokem. Z 24 milionů dotací 
od MHMP jsme dnes na 52. V plánu jsou 
velké výdaje, jako například 25 milionů 
na základní školu, 3,2 na policejní stanici, 
10 na další opravy chodníků a budeme 
také dodělávat investiční akce z let minu-
lých. Výdaje se mění v závislosti na růstu 
naší městské části. Máme i více obyvatel, 
zvětšují se plochy na  údržbu komunikací 
a zeleně, s rozvojem městské části rostou 
rovněž výdaje na školství, protože máme 
více žáků v ZŠ i dětí v MŠ.

Je vůbec možné, aby městské části fun-
govaly pouze se svým rozpočtem, bez 
dotací na investiční akce?

Mandatorní příjmy ve formě dotací od 
MHMP jsou dnes ve výši 50 milionů a ty 
již pokryjí naše nutné výdaje na provoz 
MČ. V minulosti jsme však museli roz-
počet posilovat z rezerv z let minulých 
nebo z vedlejší hospodářské činnosti. 
Avšak bez dalších dotací jsou nemožné 
investiční akce. Což je vidět na rozpočtu 
třeba v loňském roce. Ale i v předešlých 
letech. A dovolím si říci, že naše městská 
část je v této dotační oblasti velmi úspěš-
ná. Například v roce 2016 jsme měli cel-
kové příjmy 120 milionů a skončili jsme 
v plusu 26 milionů. Ačkoliv původně byl 
plánován schodek ve výši cca 10 mil. Kč.

Mluvil jste o navýšení dotací na jed-
noho obyvatele. Spousta občanů zde 
nemá trvalý pobyt, což je pro městskou 
část určitě škoda, že?

Přesně tak. Třeba o „zámeckém“ sídlišti 
se někdyhanlivě říká, že je to taková noc-
lehárna. Bydlí tam spousta lidí, co má tr-
valé bydliště mimo Prahu. Kdyby se při-
hlásili k nám, hodně by nám to pomoh-
lo. Momentálně zde máme necelých 11 
tisíc obyvatel a kdyby se to navýšilo na 
skutečný počet bydlících, bylo by opět 
více na další rozvoj Čakovic, Miškovic 
a Třeboradic. (usmívá se)

Text: Michal Káva

Z dotačních fondů by se mohla realizovat například 
již dlouho plánovaná revitalizace Husova parku.
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Ukazatel Návrh rozpočtu na rok 
2016

 Skutečnost   
2016

 Návrh rozpočtu na rok 
2017

Úhrn příjmů 66 061 000,00 Kč 120 550 849,07 Kč 86 125 000,00 Kč

z toho:

běžné příjmy 46 911 000,00 Kč 100 540 191,33 Kč 64 125 000,00 Kč

kapitálové příjmy 19 150 000,00 Kč 20 010 657,74 Kč 22 000 000,00 Kč

Úhrn výdajů 76 661 000,00 Kč 93 706 547,34 Kč 111 125 000,00 Kč

z toho:

běžné výdaje 59 231 000,00 Kč 72 109 153,14 Kč 74 644 500,00 Kč

kapitálové výdaje 17 030 000,00 Kč 21 597 394,20 Kč 36 480 500,00 Kč

zaměstnanecký fond 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů -10 600 000,00 Kč 26 844 301,73 Kč -25 000 000,00 Kč

Financování 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Změna stavu krátkodobých 
prostředků

-10 600 000,00 Kč 26 844 301,73 Kč -25 000 000,00 Kč

Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2016 vs. 2017

Bilance Příjmů a výdajů

-100 000 000,00 Kč

0,00 Kč

100 000 000,00 Kč

200 000 000,00 Kč

Plán 2016  Skutečnost  2016  Návrh rozpočtu na
rok 2017

Úhrn příjmů 66 061 000,00 Kč 120 550 849,07 Kč 86 125 000,00 Kč
Úhrn výdajů 76 661 000,00 Kč 93 706 547,34 Kč 111 125 000,00 Kč
Hospodářský výsledek -10 600 000,00 Kč 26 844 301,73 Kč -25 000 000,00 Kč

Komparace rozpočtu 2016 vs 2017

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Hospodářský výsledek

První sloupce zahrnují návrh rozpočtu na 

rok 2016, druhé sloupce jsou vyjádřením 

skutečnosti v roce 2016 a poslední sloupce 

reprezentují návrh rozpočtu v roce 2017.
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Návrh rozpočtu pro rok 2017 – příjmy
Oddíl § Položka Název položky Skutečnost 

2016
Návrh rozpočtu 

2017
Běžné příjmy

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
3722 2111 příjmy z poskytování služeb  119 010,00 Kč  130 000,00 Kč 
3745 2111/2322 příjmy z péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  30 699,00 Kč  30 000,00 Kč 

04. ŠKOLSTVÍ
3111 2229 vratky transferů  -   Kč  -   Kč 
3113 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  -   Kč  -   Kč 

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
3314 2111 knihovny  41 790,00 Kč  45 000,00 Kč 
3314 2324 přijaté náhrady  178,00 Kč  -   Kč 

07. BEZPEČNOST
5512 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  -   Kč  -   Kč 

08. HOSPODÁŘSTVÍ
3612 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  27 816,00 Kč  -   Kč 

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6171 2111 příjmy z poskytování služeb  11 950,00 Kč  14 000,00 Kč 
6171 2212 sankční platby  71 200,00 Kč  -   Kč 
6171 2321 přijaté neinvestiční dary  70 000,00 Kč  -   Kč 
6171 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  2 980,00 Kč  -   Kč 
6171 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  68 189,00 Kč  -   Kč 

10. POKLADNÍ SPRÁVA
1341 poplatek ze psů  277 927,00 Kč  280 000,00 Kč 
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství  826 718,00 Kč  900 000,00 Kč 
1344 poplatek ze vstupného  3 210,00 Kč  10 000,00 Kč 
1345 poplatek z ubytovací kapacity  638 646,00 Kč  600 000,00 Kč 
1361 správní poplatky  221 680,00 Kč  300 000,00 Kč 
1511 daň z nemovitosti  8 758 593,76 Kč  9 000 000,00 Kč 
2460 splátky půjčených prostředků od obyvatel  20 000,00 Kč  -   Kč 

6330 4137 dotace HMP  34 955 000,00 Kč  52 538 000,00 Kč 
4137 dotace SR  260 000,00 Kč  278 000,00 Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  22 700,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  40 000,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  16 000,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  25 000,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  420 000,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  46 070 000,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  690 300,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  746 000,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  2 483 000,00 Kč  -   Kč 
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  3 600 738,92 Kč  -   Kč 

6330 4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ  10 102,00 Kč  -   Kč 
6409 2328 ostatní činnosti j.n.  10 763,65 Kč  -   Kč 

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM  100 540 191,33 Kč  64 125 000,00 Kč 
Kapitálové příjmy

04. ŠKOLSTVÍ
4221 investice  -   Kč  -   Kč 

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6171 3121 investiční dary  770 000,00 Kč  -   Kč 
6330 4131 převod z VHČ  19 150 000,00 Kč  22 000 000,00 Kč 

10. POKLADNÍ SPRÁVA
6310 2141 příjmy z finančních operací  90 657,74 Kč  -   Kč 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM  20 010 657,74 Kč  22 000 000,00 Kč 
CELKEM PŘÍJMY

celkem příjmy  120 550 849,07 Kč  86 125 000,00 Kč 
změna stavu krátkodobých prostředků  -   Kč 25 000 000,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování  120 550 849,07 Kč  111 125 000,00 Kč 
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Návrh rozpočtu pro rok 2017 – výdaje
Oddíl § Název položky RU 2016 Skutečnost  

2016
Návrh rozpočtu 

2017
Běžné výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13 896 800,00 Kč  13 137 236,51 Kč  14 395 500,00 Kč 
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 853 000,00 Kč  685 217,50 Kč  750 900,00 Kč 
2310 pitná voda 10 000,00 Kč  -   Kč  10 000,00 Kč 
2241 železnice 50 000,00 Kč 52 274,90 Kč  55 000,00 Kč 
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000 000,00 Kč 282 148,00 Kč  3 000 000,00 Kč 
2333 úpravy drobných vodních toků 0,00 Kč  108 900,00 Kč  -   Kč 
2341 vodní díla v zemědělské krajině 0,00 Kč  -   Kč  -   Kč 
2212 silnice 21 051 000,00 Kč 7 332 849,48 Kč  10 608 000,00 Kč 

04. ŠKOLSTVÍ
3113 ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ 7 190 000,00 Kč 7 190 000,00 Kč  7 360 000,00 Kč 
3113 ZŠ školství asistent a odměny (z MHMP) 867 600,00 Kč 883 600,00 Kč  -   Kč 
3113 ZŠ školství opravy,služby na budovách 2 719 700,00 Kč 2 583 258,06 Kč  -   Kč 
3111 MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč  2 000 000,00 Kč 
3111 MŠ I odměny (z MHMP) 0,00 Kč  -   Kč  -   Kč 
3111 MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč  1 500 000,00 Kč 
3111 MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ 1 610 000,00 Kč 1 610 000,00 Kč  1 800 000,00 Kč 
3111 MŠ školství asistent a odměny (z MHMP) 568 700,00 Kč 568 700,00 Kč  -   Kč 
3111 MŠ školství opravy,služby na budovách 1 400 000,00 Kč 1 489 325,57 Kč  1 360 000,00 Kč 
3115 ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 0,00 Kč 149 988,02 Kč  2 200 000,00 Kč 
3119 ostatní záležitosti základního vzdělání 0,00 Kč 2 640,60 Kč  -   Kč 
3233 středisko volného času 0,00 Kč 0,00 Kč  700 000,00 Kč 

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
3314 knihovny 552 700,00 Kč 509 729,06 Kč  530 000,00 Kč 
3412 sportovní zařízení 1 000 000,00 Kč 1 140 157,57 Kč  1 000 000,00 Kč 
3319 ostatní záležitosti kultury (spolky) 1 808 500,00 Kč 844 507,00 Kč  557 000,00 Kč 
3319 akce MČ (posvícení, setkání pedagogů, Advent) 0,00 Kč 0,00 Kč  600 000,00 Kč 
3419 ostatní tělovýchovná činnost 2 146 500,00 Kč 948 884,00 Kč  990 000,00 Kč 
3399 ostatní záležitosti kultury (OOS) 541 600,00 Kč 685 281,00 Kč  537 000,00 Kč 

07. BEZPEČNOST
5512 SDH Miškovice 0,00 Kč 0,00 Kč  -   Kč 
5512 JSDH Čakovice 10 070 100,00 Kč 5 315 242,68 Kč  340 000,00 Kč 
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 6 000 000,00 Kč  1 496 192,00 Kč  -   Kč 

08. HOSPODÁŘSTVÍ
3613 nebytové hospodářství 5 630 000,00 Kč 537 430,97 Kč  500 000,00 Kč 
3612 bytové hospodářství (správa budov) 1 000 000,00 Kč 98 705,00 Kč  -   Kč 

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6171 činnost místní správy 24 145 000,00 Kč 17 145 860,28 Kč  18 781 100,00 Kč 
6112 zastupitelstva obcí 3 433 600,00 Kč 3 608 161,00 Kč  3 700 000,00 Kč 
6114 volby do parlamentu ČR 0,00 Kč 0,00 Kč  30 000,00 Kč 
6171 poskytnuté náhrady 640 000,00 Kč  43 202,00 Kč  50 000,00 Kč 
6171 kostel Čakovice pol.5223 50 000,00 Kč  50 000,00 Kč  50 000,00 Kč 
6171 oprava hlavní budovy  -   Kč  950 000,00 Kč 
6171 oprava zámek - knihovna 150 000,00 Kč  -   Kč  -   Kč 

10. POKLADNÍ SPRÁVA
6310 bankovní poplatky 30 000,00 Kč 136 113,00 Kč  140 000,00 Kč 
6320 povinné ručení 38 000,00 Kč 131 470,00 Kč  150 000,00 Kč 
6330 finanční vypořádání rok 2015 43 900,00 Kč 43 886,14 Kč  -   Kč 
6399 finanční operace 20 000,00 Kč -51 807,20 Kč  -   Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM  72 109 153,14 Kč  74 644 500,00 Kč 
Kapitálové výdaje

02. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
2219 úprava parkových ploch  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
2212 silnice  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
2341 vodní díla v zemědělské krajině  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
2221 provoz veřejné silniční dopravy  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
3745 zeleň  -   Kč  -   Kč  2 200 000,00 Kč 

04. ŠKOLSTVÍ
3113 rekonstrukce nových prostor pro ZŠ  36 198 400,00 Kč  21 597 394,20 Kč  25 000 000,00 Kč 
3111 MŠ  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
3111 Jídelna na ZŠ Jizerská  -   Kč  -   Kč 

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
6322 investiční transfery  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
3419 ostatní tělovýchovná činnost  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
3412 hala, protisněhové zábrany, folie  -   Kč  -   Kč  -   Kč 

07. BEZPEČNOST
5512 hasičské vozidlo, zbrojnice, policejní služebna  3 200 000,00 Kč 

08. HOSPODÁŘSTVÍ
3613 Nebyty  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
3745 budovy, haly, stroje, zařízení  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
3612 Byty  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
3613 zámek  -   Kč  -   Kč  3 000 000,00 Kč 
6171 úřad  -   Kč  -   Kč  -   Kč 
6171 projekty a investice  -   Kč  -   Kč  3 080 500,00 Kč 
6121 pozastávky  -   Kč  -   Kč  -   Kč 

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
 převody vlastním účtům  -   Kč  -   Kč  -   Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM  21 597 394,20 Kč  36 480 500,00 Kč 
Celkem výdaje

celkem výdaje  93 706 547,34 Kč  111 125 000,00 Kč 
zaměstnanecký fond  -   Kč  -   Kč 

PŘÍJMY  120 550 849,07 Kč  111 125 000,00 Kč 
ROZDÍL  26 844 301,73 Kč  -   Kč 
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Chystají se dvě významné změny územního plánu

mĚStSkÁ čÁSt

 » Moudrá encyklopedie nám říká, 
že územní plán je určitým druhem 
plánovací dokumentace, která si 
klade za cíl racionalizaci prostoro-
vého a funkčního uspořádání území 
a jejího využití. Laicky řečeno územ-
ní plán je dokumentem, který v bu-
doucnu umožňuje realizovat zástav-
bu konkrétních typů. A právě dvě 
změny takového územního plánu 
se teď výrazně dotýkají rovněž naší 
městské části. Ta první se týká roz-
lehlého areálu Avie, ta druhá poté 
komunikací okolo lesoparku Ha-
vraňák, kde tzv. jižní obchvat Čako-
vic. Změn územního plánu se dělají 
ročně desítky, ale v tomto případě 
jde o dvě změny svým rozsahem mi-
mořádně významné.

Na následujících stránkách najdete gra-
fické návrhy změn i připomínky, které 
vedení městské části odeslalo na přísluš-
ná místa, tedy pořizovateli této změny, 
kterým je Odbor územního plánování 
Magistrátu hlavního města Prahy.

Na tomto místě ale musíme občany 
uklidnit, protože níže vypsané změ-
ny jsou pouhými návrhy, které vůbec 
nemusí projít. A i kdyby prošly, tak jde 
o běh na několik let. Není to tak, že jsou 
za humny připravené nastartované těž-

ké stroje, které čekají na signál. A nejde 
ani o rok, dva, ale o mnohem delší časo-
vý horizont.

„V lednu proběhlo veřejné projednání 
těchto změn, na které  se mohla dostavit 
široká veřejnost, mezi kterou bylo mož-
né nalézt i mnoho zástupců městských 
částí. Po prezentaci ze strany zástupců 
autorů návrhů změn bylo možné vzná-
šet dotazy k jednotlivým změnám. Za 
naší městskou část jsme sestavili celou 
řadu odborných připomínek, které po-
važujeme za důležité a aby se plánovači i 
investor mohli zamyslet nad jejich zapra-
cováním. Naše připomínky totiž považu-
jeme za naprosto zásadní,“ říká starosta 
Čakovic Alexander Lochman.

Jižní obchvat
"Tato stavba je potřebná, i když na dru-
hou stranu její dopravní význam není 
tak velký, aby dokázal komplexně vy-
řešit všechny naše aktuální problémy 
v  dopravě,“ vysvětluje místostarosta Jiří 
Vintiška, že jižní obchvat by nebyl všelé-
kem, zejména pro problémy na příjezdu 
od Hovorčovic na Kosteleckou. „Radnice 
městské části podporuje stavbu, nicmé-
ně poloha, která je navržena změnou 
Z2809 je pro nás velmi nevhodná, pro-
tože je v přímé kolizi s naším lesoparkem 

Havraňák. Zasáhla by ho a poškodila 
jeho velkou část. Přibyl by velký kus vo-
zovky s cyklostezkou a z celkové rozlohy 
3,5 hektaru vzrostlé zeleně bychom přišli 
skoro o polovinu. To je pro nás naprosto 
nežádoucí řešení,“ dodává.

Důvod této změny je ten, že by Letňa-
ny a Kbely chtěly ochránit přilehlý nově 
vzniklý Letňansko-kbelský lesopark. Ten 
byl postaven dříve, než komunikace, kte-
ré tudy dle platného plánu mají vést a je 
veřejnou poptávkou, aby se nyní nový 
lesopark neničil.

„Chápeme, že obě městské části se sna-
ží najít variantu, jak co nejméně park 
poškodit, ale na druhou stranu návrh 
změny je necitlivý k funkční zeleni 60 
let staré. Navíc je možnost zeleň minout 
a nezasahovat Havraňák a komunikaci 
vést volnou krajinou. S městskými část-
mi jsme připraveni se domluvit na ně-
jakém řešení, jakákoliv varianta je pro 
nás přijatelná, jen ne ta přes Havraňák. 
Na území naší městské části je daleko 
cennější ekosystém, než jaký je v no-
vém lesoparku. Snažíme se již delší dobu 
jednat s  Institutem plánování a rozvoje 
a  vypadá to nadějně. Kolegové naslou-
chají a myslíme, že bychom měli najít 
kompromis,“ vnáší Jiří Vintiška optimis-
mus do této záležitosti.

Areál Avia
Vlastník tohoto areálu plánuje velmi roz-
sáhlou změnu celého bývalého závodu 
Avia. Platný územní plán mu dovoluje 
kdykoliv zahájit tzv. výrobu na celé plo-
še, ale areál by se měl dle úvah transfor-
movat z části do zóny pro bydlení a služ-
by a z části do nerušící výroby.

„Znamená to také to, že počet obyvatel 
díky tomuto areálu naroste o 6 až 10 ti-
síc. To má pochopitelně zásadní dopady 
i na naši městskou část. Je samozřejmé, 
že takový počet lidí nepřijde najednou, 
ale je nutné postupně upravit infrastruk-
turu a další nezbytnosti,“ upozorňuje 
starosta.

„Čakovic se týká pouze menší část are-
álu při Kostelecké ulici, drtivá většina je 
na území Letňan. U čakovického nádra-
ží změna navrhuje zachovat stávající 
územní plochu na výrobu, nově neruší-Foto: Radek Pecák



9mĚStSkÁ čÁSt

Foto: Wikipedia.org /Zirland, Deník

Zástupci městských částí se 
ptají, proč se neplánuje další 
prodloužení metra. Mluví se 
jen o pozemcích pro linku D

Po nových zastávkách volají  
v Čakovicích, Zahradním  
Městě nebo na Dlouhé Míli 
směrem na letiště

Aby se přípravy neprotahovaly, 
chtějí starostové zanést 
projekty do Metropolitního 
plánu         strana 4

Chceme další stanice metra 

KULTURA

Do kin 
vstupuje druhý 
Trainspotting  
i novinka  
Martina  
Scorseseho

PRAHA

SHOWBYZNYS SPORT

strana 3

strana 12 strana 18

Úklid po psech 
stojí miliony  
a radnice situaci 
nezvládají

Klasika Mišíka  
i Lucie či noví J.A.R. 
„Elpíčka“ jsou  
znovu hitem   

Plíživá revoluce.  
Fotbal koketuje 
s videem  

METROPOLE

strana 2

Jaká jsou specifika 
pražského 
masopustu a kam 
za zábavou?

strana 11

SVĚT

strana 9

Péče o Putina.  
V Moskvě má 
vyrůst exkluzivní 
klinika 

Návrh městských částí na rozšíření metra

cí,“ dodává Jiří Vintiška, který má v gesci 
také dopravu a té se tato změna velmi 
výrazně týká. Už nyní zažíváme s dopra-
vou velké problémy a navrhovaný ná-
růst počtu obyvatel by nemohla stávající 
infrastruktura pojmout. „U současných 
komunikací a křižovatek to není možné. 
Pokud by to mělo být schváleno a mělo 
se začít stavět, musela by se vyřešit pro-
pustnost hned na několika křižovatkách 
a musel by se obnovit provoz v ulici Be-
ranových napříč celým areálem. Zátěž 
na nadřazené komunikace musí být co 
nejnižší,“ vysvětluje.

„Celý projekt nese veliké nároky na ve-
řejnou vybavenost. Školy, školky, zdra-
votnické kapacity a také prostory na 
využití volného času, tedy sport a zeleň,“ 
přidává Alexander Lochman.

Ten by tam rád viděl veliký park.

„Bylo by hezké, mít tam něco jako Cen-
tral park v New Yorku, ale to asi nekore-
sponduje s představami vlastníků areá-
lu a teď začne běh na dlouhou trať, při 
kterém bychom měli postupně slaďovat 
naše požadavky. Před rušící výrobou sa-
mozřejmě preferuji bytovou výstavbu. 
Ale i ta musí mít charakter a parametry, 
které odpovídají 21. století a požadav-
kům městské části,“ pokračuje.

Metro Čakovice
Takový nárůst obyvatel by se pochopi-
telně dotkl i větších nároků na městskou 

hromadnou dopravu. V médiích už před 
pár týdny proběhly návrhy na rozšíření 
stávajících linek metra. A to se týkalo 
i Čakovic.

„Plánovaný bytový soubor by musel mít 
vlastní obratiště na další autobusové 
linky, komplexně by měla být vyřešena 
kolejová doprava, a proto jsme navrho-
vali stanici metra. Nečekáme, že bude 
stát za pár let, ale musí vzniknout územ-
ní rezervy pro terminál, parkovací domy 
P+R, aby cestující auty, zejména ze střed-
ních Čech pak mohli přesedat na metro 
a nezatěžovali dále komunikace směrem 
do centra. Metro by pochopitelně bylo 

propojené i s vlakem,“ říká místostarosta 
Vintiška.

„Novou zastávku metra bychom v areálu 
rádi měli. Vidíme jako nezbytnost řešit 
v širších souvislostech veřejnou dopra-
vu. A samotná zastávka metra by měla 
velikou přidanou hodnotu i pro celou 
městskou část,“ upozorňuje starosta Ale-
xander Lochman.

Je možné, že se dočkáme toho, že jed-
nou budeme vstupovat do stanice me-
tra Čakovice. Pravděpodobně si na to 
budeme muset ještě delší čas počkat. 
Vidina je to ale lákavá.  

Text: Michal Káva

Foto: Karel Jakubec
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Návrh změny územního plánu areálu Avia

SoučaSný 
Stav

nÁvrh
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Návrh změny územního plánu jižního obchvatu Čakovic

SoučaSný 
Stav

nÁvrh
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Připomínky Městské části Praha-Čakovice 
MČ Praha-Čakovice uplatňuje u celo-
městsky významných změn vlny IV č. Z 
2808/00 a Z 2809/00 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Pra-
hy tyto připomínky, které považuje za 
zásadní:

Připomínky k návrhu změny 
územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy číslo 
Z 2808/00
Navrhovaná změna se týká více jak 
60  ha, jde o největší zásah na území 
městských částí Praha-Čakovice a Pra-
ha 18. Vlastník areálu podal podnět na 
změnu územního plánu, ve které žádá, 
aby současné pozemky, které jsou dle 
platného územního plánu využitelné na 
výrobu (VS a VN-D), transformoval do 
smíšeného využití (SV) a zároveň zacho-
val nerušící výrobu (VN) na území přileh-
lém k západní hranici naší městské části. 
Je zřejmé, že dojde k výraznému nárůstu 
obyvatel, ve studii se hovoří o 6000 oby-
vatel, avšak kapacitně se jedná 

o nárůst v rozměrech 10000 obyvatel. Ta-
ková změna nese s sebou rizika a ohrože-
ní, které mohou vést ke zhoršení kvality 
života občanů a zároveň potřeby, které 
jsou nutné doplnit (školství, zdravotnic-
tví, sport atp.). Z těchto důvodů Městská 
část Praha-Čakovice podává níže uve-
dené připomínky. Tyto připomínky jsou 
rozdělené do dvou skupin, první je vyu-
žití území a druhá je doprava.

Využití území
1. Kódy míry využití území

V řešeném území jsou změnou navrhovány 
relativně vysoké kódy míry využití území. 

MČ Praha-Čakovice registruje oprávněný 
zájem vlastníka, co nejlépe využít transfor-
mačního potenciálu stávajícího brownfiel-
du. Zejména s ohledem na připomínky tý-
kající se kapacity dopravy a školství poža-
duje MČ Praha-Čakovice takové maximál-
ní kódy míry využití území, které budou re-
spektovat postupný přechod z intenzivně 
obydlené části Letňan do rozvolněnější 
zástavby na území Čakovic.

S ohledem na skutečnost, že dnes jsou 
směrné kódy využití území na úrovni 
kódu D (VN-D), nevidí MČ Praha-Čakovi-
ce důvod jejich navýšení. 

MČ Praha-Čakovice na území, které je 
ohraničeno ulicemi Tupolevova a Kos-
telecká, požaduje, aby směrný kód míry 
využití území byl maximálně „D“ (SV-D).

MČ Praha-Čakovice požaduje, aby v rám-
ci změny č. Z 2808/00 byly proporcionál-
ně sníženy kódy míry využití území tak, 
aby průměrný kód míry využití celého 
území byl kód D.

2. Rozmístění funkčních ploch

V navrhované změně jsou ponechány 
plochy pro rušící (VS) i nerušící výro-
bu (VN) ve východní části areálu, která 
sousedí s katastrem Městské části Pra-
ha - Čakovice. Území, který je navrženo 
pod kódem VN-F, bezprostředně souse-
dí s  železnicí a zároveň se nachází cca 
200  metrů západně od nejbližší byto-
vé zástavby. Jak bude vysvětleno níže 
v bodě 9, městská část požaduje, aby 
vlastník areálu umístil na hranici areálu 
i katastru a naproti vlakovému nádraží 
Praha-Čakovice rezervu pro stanici met-
ra, která bude sloužit širšímu okolí a zá-
roveň vytvoří bariéru mezi funkcí neruší-
cí výroby (VN) a funkcí obytnou (OB) na 
katastru Čakovic. 

Městská část požaduje, aby v rámci změ-
ny č. Z 2808/00 žádná část nerušící vý-
roby (VN) přímo nepřiléhala ke katastru 
Čakovic, tedy aby tato část byla odděle-
ná dostatečnou izolační zelení (IZ) a to 
s výjimkou rezervy pro budoucí stanici 
metra.

3. Kapacita PČOV Miškovice

Hlavní město Praha v současné době do-
končuje svou investici na zkapacitnění 
pobočné čistírny odpadních vod v  Miš-
kovicích, která řeší odpadní vody z pře-
vážné části území MČ Praha-Čakovice 
a části MČ Praha 18. Dle názoru MČ Pra-
ha-Čakovice není žádoucí zasahovat 
do kapacity této čistírny výstavbou dle 
změny č. Z 2808/00. 

MČ Praha-Čakovice požaduje, aby v rám-
ci změny č. Z 2808/00 byla řešena likvi-
dace odpadních vod mimo rozsah PČOV 
Miškovice.

4. Kapacita školství

S ohledem na rozsah lokality je nezbyt-
né řešit v území problematiku kapacit 
pro školství. 

To sice návrh změny připouští, nicmé-
ně nepracuje s příslušností obyvatel 
do jednotlivých městských částí, resp. 
se spádovostí škol, kterou tvoří hrani-
ce jednotlivých městských částí, a tak 
pozitivně řeší potřeby školství pouze 
v MČ Praha 18. Požadavek na vytvoření 
kapacit pro školství je tedy nutno řešit 
izolovaně pro jednotlivé městské části 
(Praha-Čakovice a Praha 18), například 
plovoucí značkou v adekvátním po-
měru k podílu výstavby v jednotlivých 
městských částech.

MČ Praha-Čakovice požaduje, aby v rám-
ci změny č. Z 2808/00 byla vytvořena 
na území MČ Praha-Čakovice plovoucí 
značka, která stavebníkovi uloží povin-
nost vybudovat na území MČ Praha-Ča-
kovice mateřskou školu o kapacitě min. 
112 dětí a zároveň povinnost vyřešit ná-
růst kapacity základního školství, které 
tato investice vyvolá.

5. Kapacita zdravotnictví

Nárůst obyvatel povede automaticky 
k  navýšení poptávky po zdravotních 
službách. S ohledem na nedostatečnou 
kapacitu zdravotních zařízení, nedo-
statečnému počtu doktorů na území 
MČ a vyčerpanosti spádové nemocnice 
Bulovka, je bezpodmínečně nutné, aby 
vlastník areálu pokryl budoucí, ale i sou-
časnou, nedostatečnou nabídku zdra-
votnických služeb. 

MČ Praha-Čakovice požaduje, aby v rám-
ci změny č. Z 2808/00 vybudoval vlastník 
areálu nové zdravotnické zařízení, které 
by kapacitně odpovídalo budoucím po-
třebám uvedené změny a zároveň i po-
třebám širší spádové oblasti městských 
částí Praha-Čakovice, Praha 18, Praha 19 
a Praha-Ďáblice.

6. Kapacita volného času a sportu

Nárůst obyvatel klade nároky na prosto-
ry pro trávení volného času. Dle názoru 
MČ Praha-Čakovice nepřihlíží navrhova-
ná změna na tyto skutečnosti. Kromě pár 
skromných pásů zeleně, postrádá návrh 
úpravy parky a sportoviště. 

MČ Praha-Čakovice požaduje, aby v rám-
ci změny č. Z 2808/00 byly vytvořené 
parky a sportoviště, resp. zapracované 
do návrhu plochy ZP a SP, a to nejméně 
na 15 % řešeného území. 
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DOPRAVA
7. Doprava v širším okolí

V sousedství areálu bývalého průmyslo-
vého areálu AVIA, který je předmětem 
změny, se nacházejí nadřazené komuni-
kace Kostelecká, Tupolevova a Veselská. 
Na těchto komunikacích dochází při sou-
časné úrovni zastavěnosti k pravidelným 
dopravním problémům. Jedná se o mís-
ta s trvalým výskytem dopravních kolon 
(Kostelecká v úseku mezi křižovatkami 
s  komunikacemi Za Tratí a  Tupolevova 
a Tupolevova v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Kostelecká a Veselská). Konges-
ce v těchto úsecích jsou způsobovány 
nedostatečnou propustností křižovatky 
Veselská x Tupolevova na území MČ Pra-
ha 18 a křižovatky Tupolevova x Koste-
lecká na území MČ Praha-Čakovice.

Z tohoto důvodu MČ Praha-Čakovice 
požaduje doložení dopravního modelu 
s aktuálními dopravními daty a provede-
ní úprav nadřazených dopravních staveb 
tak, aby dopady změny č. Z 2808/00 na 
dopravní situaci byly v souladu s  dlou-
hodobě udržitelným rozvojem MČ Pra-
ha-Čakovice.

8. Řešení stykových komunikací s nad-
řazenými komunikacemi

S ohledem na připomínku číslo 7 je ne-
zbytné vhodným a dostatečně kapacit-
ním způsobem řešit napojení nových 
komunikací z řešeného areálu na nadřa-
zené komunikace Tupolevova, Kostelec-
ká a Veselská.

MČ Praha-Čakovice požaduje, aby v rám-
ci změny č. Z 2808/00 byla vytvořena 
studie pracující s aktuálními daty, která 
navrhne a kapacitně ověří napojení no-
vých komunikací z území řešeného změ-
nou č. Z 2808/00 na nadřazené komuni-
kace Tupolevova, Kostelecká a Veselská.

9. Průjezd areálem AVIA

MČ Praha-Čakovice je v současné době 
propojena urbanisticky a funkčně s těs-
ně přiléhajícím územím MČ Praha 18 
pouze jednou funkční komunikací pro 
automobilovou dopravu a dvěma mo-
rálně zastaralými komunikacemi pro 
pěší a  cyklistickou dopravu. Z tohoto 
důvodu je žádoucí vznik dalších komu-
nikačních propojení mezi MČ Praha-Ča-
kovice a MČ Praha 18. Zejména se jedná 
o možnost obnovení původního komu-
nikačního propojení na té části komuni-
kace Beranových, která je nyní součástí 

uzavřeného areálu, a která byla do kon-
ce 80. let používána pro všechny druhy 
dopravy (vč. trolejbusové dopravy v 50. 
a 60. letech 20. století). Pro MČ Praha-Ča-
kovice je klíčové urychlené otevření této 
komunikace.

MČ Praha-Čakovice požaduje otevření 
páteřní vnitroareálové komunikace (dří-
ve ulice Beranových) pro všechny dru-
hy dopravy vč. PID s výjimkou nákladní 
dopravy nad 3,5 tuny, a to do 1 roku po 
schválení změny č. Z 2808/00 Zastupitel-
stvem hl. m. Prahy. 

10. Vyřešení kapacitní veřejné dopravy 

Městské části Praha 18 a Praha-Čakovice 
patří mezi dynamicky se rozvíjející ob-
lasti Prahy. Současný počet obyvatel této 
oblasti je cca 30.000 obyvatel. V nejbliž-
ších letech vzroste počet obyvatel této 
lokality na cca 35.000 obyvatel. V hori-
zontu, kdy by mělo dojít k plné saturaci 
výstavbou v rozsahu navrhovaném změ-
nou č. Z 2808/00, vzroste počet obyvatel 
až na 50.000. V lokalitě přesto současný 
územní plán, ani změna č. Z 2808/00, ne-
vytváří rezervu pro kolejovou dopravu. 

MČ Praha - Čakovice požaduje, aby 
v rámci změny č. Z 2808/00 byla řešena 
územní rezerva pro prodloužení metra 
C ze stanice Letňany přes území sídliště 
Letňany do řešeného území tak, aby zde 
vznikla rezerva na konečnou zastávku 
metra C s potřebným zázemím (tj. ze-
jména terminál PID a kapacitní parko-
viště P+R) a zároveň, aby vznikl vestibul 
metra, který by ústil přímo do prostor 
vlakového nádraží Praha-Čakovice.

Tyto připomínky v žádném případě ne-
vylučují právo Městské části Praha-Čako-
vice uzavřít plánovací smlouvu s vlastní-
kem areálu, ve které budou opakované 
a konkrétně definované kompenzační 
požadavky, které si Městská část Praha - 
Čakovice bude nárokovat.

Městská část Praha-Čakovice považuje 
revitalizaci areálu za vhodnou, filozo-
ficky podporuje myšlenku transformaci 
brownfieldů. Nicméně vzhledem k výše 
uvedeným připomínkám nemůže Měst-
ská část Praha-Čakovice souhlasit s na-
vrhovanou změnou, dokud nebudou 
tyto připomínky vypořádané a dokud 
nebude s Městskou částí Praha-Čakovice 
uzavřena plánovací smlouva.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.

Připomínky k návrhu změny 
územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy číslo 
Z 2809/00
MČ Praha-Čakovice si je vědoma důleži-
tosti a potřebnosti dopravních staveb ve 
smyslu návrhu změny. Důležitost těchto 
staveb je podpořena vazbou na změnu č. 
2808/00, která je projednávána paralelně.

1. Kolize s krajinným prvkem lesopark 
Havraňák

V lokalitě na jihovýchod od železniční-
ho přejezdu na ulici K Sedlišti se nachází 
ekologicky i esteticky cenný krajinný pr-
vek lesopark Havraňák. Jedná se o úze-
mí, které vzniklo po přeložce železniční 
trati po 2. světové válce, a které, přestože 
je původně navážkou, získalo díky mini-
málním zásahům člověka velmi cennou 
ekologickou hodnotu. Jedná se 

o cca 60 let starý lesní porost, kde jsou 
zastoupeny dřeviny: habr, lípa, javor, 
topol bílý, dub, olše, hloh, trnka, slivoň, 
třešeň, jabloň a křoviny: pámelník, ptačí 
zob, svída krvavá, růže šípková, bezinka 
obecná, brslen. V lesním porostu se vy-
skytují tito živočichové: srnčí zvěř, zajíc, 
divoký králík, bažanti, koroptve, zpěvné 
ptactvo, dravci.

V současné době probíhá úprava lesa 
na náklady Městské části Praha-Čakovi-
ce, která je nájemcem souvisejících po-
zemků od SŽDC. Při této úpravě lesního 
porostu je důraz kladen zejména na zvý-
šení jeho rekreačního potenciálu, ovšem 
v přísné vazbě na zachování jeho cenné 
ekologické hodnoty. Vedení silniční ko-
munikace tímto lesem je tak zcela v roz-
poru se záměry MČ Praha-Čakovice na 
tomto území a není v zájmu obyvatel 
zejména MČ Praha-Čakovice a MČ Praha 
18, kteří mohou využít rekreační poten-
ciál tohoto území. Zároveň by realizací 
komunikace došlo k podstatně vyšší 
ekologické újmě, než uvažují odborné 
podkladové materiály, které jsou pod-
kladem k této změně. Je proto zcela žá-
doucí vést komunikaci, tzv. jižní obchvat 
Čakovic, jižněji od tohoto území, nejlépe 
ve stopě naznačené na grafickém sché-
matu v příloze.

MČ Praha-Čakovice požaduje, aby tzv. 
jižní obchvat Čakovic vedl v dostatečné 
vzdálenosti jižně od krajinného prvku 
Havraňák.

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
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V letošním roce končí nejvíce řidičských průkazů v historii 
proto nezapomeňte na jeho výměnu. Řidičské průkazy pro 
žadatele s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy 
vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH 
ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Výměna řidičského průkazu

Uvedenou agendu vyřizuje pracoviště registru řidičů takto:
Na Pankráci 1685/17,19, budova Business Centrum Vyšehrad
Praha 4 - Nusle
telefon: 12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny: Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin
Pátek 7.00 - 11.00 hodin

Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov

Sjednaný druh práce: referent – předpis nájmu

Místo výkonu práce: Praha - Čakovice 

V platové třídě: 8 - 9 podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění 

Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu neurčitou, 
zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný ihned, dohodou

Náplň práce: Předpis nájmů bytů a nebytových prostor ve 
správě MČ, zálohování, vyúčtování všech služeb, příprava 

vyhlašuje dne 22.2.2012
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

referent 

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce, oddělení investiční

Sjednaný druh práce: referent investiční výstavby

Místo výkonu práce: Praha - Čakovice 

V platové třídě: 9 podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník prá-
ce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění 

Pracovněprávní vztah: 40 hod. týdně, na dobu neurčitou, 
zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný ihned, dohodou

Náplň práce: Příprava investičních akcí, zpracování inves-
tičních záměrů podle zadání, projektové přípravy apod., 
příprava a zajištění průběhu výběrových řízení na inves-
tiční, popř. neinvestiční akce, příprava podkladů pro RMČ 
k posuzování projektů vlastních i cizích investorů, zajišťo-
vání realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu 
realizace investic, výkon technického dozoru investora 
u vybraných akcí, účast na kontrolních dnech, průběžná 
kontrola čerpání finančních prostředků apod. 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, v platném znění.

Požadované vzdělání: vysokoškolské min. v bakalářském 
studijním programu, popř. středoškolské ukončené maturi-
tou, obor stavební, praxe min. 5 let

Požadované znalosti: znalost přípravy a zajišťování pro-
jektové dokumentace pro územní a stavební řízení, znalost 
přípravy zadávacích řízení veřejných zakázek podle plat-
ných zákon. norem, znalost práce s výpočetní technikou, 
znalost provádění technického dozoru investora, základní 
orientace v majetkoprávních záležitostech

Obálku označte slovy  
– NEOTVÍRAT – VŘ  referent investiční výstavby

vyhlašuje dne 22. 2. 2017 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
vedoucí odboru rozvoje a údržby obce 

Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce

Sjednaný druh práce: Vedoucí odboru

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha – Čakovice 
se sídlem Nám. 25. března 121, Praha - Čakovice

V platové třídě: 10. – podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše 
v platném znění 

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týd-
ně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Nástup do zaměstnání: možný ihned, dohodou

Základní činnost odboru: Oddělení údržby – práce souvi-
sející s údržbou obce, údržba zeleně, místních komunikací, 
atd.
 Oddělení investiční – příprava investičních akcí, veřejných 
zakázek, výkon technického dozoru investora
Oddělení místních poplatků a správy vybrané části majet-
ku, příprava výběrových řízení na opravy apod., předpis 
a výběr  poplatků, správa hřbitova a hřbitovních míst 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, v platném znění.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vysokoškolské v ba-
kalářském studijním programu, vyšší odborné popř. stře-
doškolské technického směru, nejlépe stavební zaměření, 
ukončené maturitou, praxe min. 5 let

Požadované znalosti: praxe v řízení pracovního kolektivu, 
v oboru výhodou, znalost práce na PC, znalost ekonomic-
kých programů, spisové služby atd. výhodou, schopnost 
průběžného samovzdělání, zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti výhodou, znalost zákonných norem a předpisů 
týkajících se chodu úřadu a odboru výhodou

Obálku označte slovy  
– NEOTVÍRAT – VŘ  vedoucí ORUO

Městská část Praha – Čakovice
Úřad městské části, zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha  - Čakovice

Podrobnější informace na ÚMČ: tajemnice ÚMČ  
ing. Milena Pekařová  tel. 283 061 415 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji 
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15.3.2017, do 17:00 hod.,  
do podatelny úřadu na adresu:

Úřad městské části Praha – Čakovice
Ing. Milena Pekařová – tajemnice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice

vyhlašuje dne 22.2.2017 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

referent 

a evidence nájemních smluv, fakturace, ostatní účetní a eko-
nomické úkony, příprava podklady pro jednání RMČ, další 
administrativní činnosti dle potřeby odboru 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, v platném znění.

Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou, obor ekonomický výhodou, praxe min. 2 roky 

Požadované znalosti: znalost a praxe na úseku ekonomiky 
a účetnictví, znalost daňových předpisů, zkušenost s admi-
nistrativní prací, znalost práce s výpočetní technikou

Obálku označte slovy  
– NEOTVÍRAT – VŘ  referent – předpis nájmu
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prostředí v MČ v samostatné a přenesené působnosti dle 
Statutu hl. m. Prahy, evidence, inventarizace a správa ma-
jetku MČ, ostatní činnosti dle Organizačního řádu a poky-
nů vedení ÚMČ

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, v platném znění.

Požadované vzdělání: vysokoškolské v bakalářském 
studijním programu, vyšší odborné popř. středoškolské 
ukončené maturitou,  nejlépe ekonomického nebo příro-
dovědného směru, praxe min. 5 let

Požadované znalosti: praxe v řízení pracovního kolektivu, 
v oboru výhodou, znalost práce na PC, znalost ekonomic-
kých programů, spisové služby atd. výhodou, schopnost 
průběžného samovzdělání, zkoušky zvláštní odborné způ-
sobilosti výhodou, znalost zákonných norem a předpisů 
týkajících se chodu úřadu a odboru výhodou 

Obálku označte slovy – 
NEOTVÍRAT – VŘ  vedoucí OŽPaMp

vyhlašuje dne 7.3.2017
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

vedoucí odboru životního prostředí a majetkoprávního

Odbor: Odbor životního prostředí a majetkoprávní

Sjednaný druh práce: Vedoucí odboru životního prostředí 
a majetkoprávního

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha – Čakovice 
se sídlem Nám. 25. března 121, Praha - Čakovice

V platové třídě: 10. – podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše 
v platném znění

Pracovněprávní vztah: plný pracovní úvazek 40 hod. týd-
ně, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu: předpoklad duben 
2017, popř. dohodou

Základní činnost odboru: Agenda pro oblast životního 

Zprávy z naší městské části
Finanční gramotnost pod lupou 
a jinak
Nevšední přednáška Ing. Patrika Na-
chera, autora knihy „Konec finančních 
negramotů v Čechách“ a provozovate-
le stránek www.bankovnipoplatky.com, 
o  financích, dluzích, úvěrech, bankách, 
finančních poradcích a dalších aspek-
tech dnešní konzumní doby.

Kdy: pondělí 3.4.2017

Místo: Schoellerův sál, Čakovický zámek

Čas: 13.00 – 14.30

zprÁvy z obce

Výměna řidičského průkazu
V letošním roce končí nejvíce řidičských průkazů v historii proto nezapomeňte na 
jeho výměnu. Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem na území hlavního 
města Prahy  vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ‚ 
MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Uvedenou agendu vyřizuje pracoviště registru řidičů:
Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad

Telefon: 12444, 236 005 490 (informace)
Návštěvní dny: Pondělí - Čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin

Pátek 7.00 - 11.00 hodin

K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti 
a jednou průkazovou fotografii a současným řidičským průkazem. Pořídit fotografii 
je možné i v budově Business Centrum Vyšehrad.

Chcete, aby se vaše děti krásně bály? 
Aby pomohly strašné čarodějnici z truhly 
plné brouků vytáhnout kouzelná slůvka 
a princovi zase zasytit strašlivého draka?  
Vezměte  je s sebou v neděli 14.5. 2017 
do Pohádkového lesa  v zámeckém par-
ku v Čakovicích. Společnost Velká dob-
rodružství  pro vás připravila les plný 
strašidel, vodníků, draků a rusalek. Děti 
v něm budou plnit zcela originální úkoly. 
Dvoukilometrovou trasu, která povede 
parkem mohou děti  a rodiče projít od 
13 -17 hodin.

Na startu (vstup z ulice  Cukrovarská) 
dostanou malí poutníci průvodní dopis 
s popisem trasy a namalovanými pohád-
kovými postavami, které cestou potkají. 
U každé postavy pak dostanou zapeklitý 
úkol, za jehož splnění získají do dopisu 
razítko. Pokud splní všechny úkoly, čeká 

Kdo zachrání princeznu a čerta?
je v cíli u Víly Jasmínky a Stromu splně-
ných přání královský poklad.  

Pokud chcete být přednostně posláni na 
cestu v čase, který vám vyhovuje, zare-
gistrujte se týden před akcí na www.vel-
kadobrodruzstvi.cz  do formuláře  v rub-

rice Pohádkový les. Přijít můžete ovšem 
i bez registrace. Vstupné je 50 Kč.

Doražte v jakémkoliv počasí. Budete se 
dobře bavit!  Více informací denně na FB 
Velká dobrodružství.
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Zprávy z naší městské části

zprÁvy z obce

Vážení rodiče, 

MŠ Čakovice I požádala a byla jí poskytnuta dotace na projekt s názvem „MŠ Čakovice I šablony“ (Evropské strukturální a inves-
tiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Projekt je zaměřen:
1. Usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
2. Společné vzdělávání dětí  
3. Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
4. Spolupráce s rodiči 

Na základě 4. bodu se v MŠ uskuteční 6 schůzek s rodiči. Budeme se snažit, aby besedy, přednášky apod. byly přínosné hlavně 
pro vás, rodiče. Naší snahou bude zvát zajímavé přednášející, kteří se budou věnovat problematice předškolního dítěte, výcho-
vě, logopedické péči, inkluzi, popř. tématu, které si vy, rodiče, navrhnete. 

Jako první se uskuteční schůzka s PhDr. Ivanou Halíkovou a Mgr. Terezou Berákovu dne 21.3.2017 od 16,00 hod., stará budova 
MŠ - Mikado, třída Veverky, týkající se odkladů školní docházky, připravenosti dítěte na vstup do prvních tříd ZŠ apod. 

Pouze pro rodiče dětí z MŠ Čakovice I

1.3.2017 - Mgr. Bc. Martina Buderová, ředitelka školy

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Technická pomoc
Fond soudržnosti

EVROPSKÁ UNIE

OP Technická pomoc
Fond soudržnosti

EUROPEAN UNION

Operational Programme Technical Assistance
Cohesion Fund

x = 3,5 a

x = 2 a

x = 4 a

Česká verze

Česká verze - zkrácený text

Anglická verze

A

B

C

EVROPSKÁ UNIE

OP Technická pomoc
Fond soudržnosti

D

Vertikální verze x = 2 a

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské strukturální a investiční fondy

EVROPSKÁ UNIE

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské strukturální a investiční fondy

EUROPEAN UNION

Development and Education

European Structural and Investing Funds
Operational Programme Research,

x = 3,5 a

x = 3,5 a

x = 3,5 a

Česká verze

Česká verze - zkrácený text

Anglická verze

A

B

C

EVROPSKÁ UNIE

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské strukturální a investiční fondy

D

Vertikální verze x = 3,5 a

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ 
A VZDĚLÁVÁNÍ

31

haSiči

 » V sobotu 25. února jsme vyrazi-
li na naše letošní první závody a to 
na Pražský zimní pohár v uzlování, 
který se konal na základní škole Ve-
ronské náměstí v pPražských Hor-
ních Měcholupech. Oddíl mladých 
hasičů Miškovice vyslal pětičlenná 
soutěžní družstva a to dvě hlídky 
mladších žáků (do 11 let), jednu 
hlídku starších žáků, dva mladší 
jednotlivce a dvě jednotlivkyně v ka-
tegorii starší ( 11-15 let).

Hlavním úkolem všech soutěžících, pěti-
členných hlídek a jednotlivců v obou ka-
tegoriích, je co v nejkratším čase uvázat 
pět vylosovaných uzlů. Mladší hlídka A 
ve složení Pončíková, Slavíková, Šedivý, 

Mladí hasiči odstartovali závodní sezonu soutěží v uzlování
Karan a Hrubeš letos určitě nepatřila 
mezi nováčky a bylo to znát i na jejich 
výsledných časech. Hlídka se umístila na 
úžasném medailovém 3. místě z celko-
vého počtu 30 soutěžních hlídek. Mlad-
ší hlídka B ve složení Kafková, Aišman, 
Janča, Niv, Smíšek, také předvedla velmi 
dobrou práci a umístila se na 13. místě 
z celkového počtu 30 soutěžních hlídek. 
V  mladších jednotlivcích se umístili 
Soňa Pončíková na skvělém 6. místě a 
Šimon Šedivý na 7. místě z 29 jednotliv-
ců z celé Prahy. Starší hlídka ve složení 
Koubová, Dvořáková, Krnáč, Nekvasil se 
umístila na 20. místě. Ve starších jed-
notlivcích obsadily 13. místo Tereza 
Koubová a 21. místo Tereza Dvořáková 
z celkového počtu 40 jednotlivců.

Na závěr je potřeba poděkovat všem čle-
nům našeho sboru, kteří pomáhali při tré-
nincích našich mladých hasičů, městské 
části Praha Čakovice za podporu. A samo-
zřejmě také rodičům malých závodníků, 
kteří dětem pomáhali a podporovali je.

Pozvánka: Rádi bychom pozvali čtenáře 
na akci pro veřejnost, zaměřenou hlavně 
pro děti s názvem Den s hasiči, který se 
bude konat pod záštitou MČ Prahy 9 a to 
22. dubna od 10h do 18h v pražské Libni 
v ulici Nad Kolčavkou. K vidění bude ne-
jen moderní a historická hasičská techni-
ka, otevřeno bude muzeum Hasičské jed-
noty, ale také bude plno zajímavých uká-
zek z činnosti hasičů a plno her pro děti.

Text: Lukáš Horský
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v roce 2017 budou pro potřeby občanů MČ Praha - Čakovice 
přistavovány kontejnery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP a tím i  stanovuje  podmínky výbě-
ru odpadu a druhu odpadu, který do VOK patří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je zakázáno odkládat ne-
bezpečný odpad, (tj. televize, lednice, pneumatiky, chemiká-
lie, zářivky, autobaterie), dále odpad stavební a živnostenský 
a také bioodpad (na ten jsou přistavovány speciální VOK jen 
na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovoce atd.).

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2017  14 ks VOK. 
březen 29.03.
duben 12.04.,   26.04.
květen 10.05.,   24.05.
červen 07.06.,   21.06.

Kontejnery budou přistavovány ve středu ve 14.00 hod. a od-
voz bude ten samý den v 18.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice - Na Kačence 1 ks

VOK (na objemný odpad)

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 2017

VOK na bioodpad
V roce 2017 budou pro potřeby občanů přistavovány kontej-
nery na bioodpad. Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně 
kuchyňský bioodpad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

Připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro obča-
ny městské části Praha – Čakovice.

VOK na bioodpad zajišťuje a financuje MHMP.

Z MHMP máme přiděleno na období 1 – 6/2017  12 ks VOK 
na bioodpad.
březen 25.03.
duben 22.04.
květen 13.05.,  27.05.
červen 10.06.,  24.06.

Kontejnery budou přistavovány v neděli mezi  9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště těchto kontejnerů jsou následující:
Třeboradice - parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice - Na Kačence 1 ks

Mimo tyto dny je možné využít  stanoviště VOK Na Bahnech k odložení velkoobjemového odpadu  
a sutě do přistavených kontejneru.

Datum – den Zastávka Čas od – do

po – pá so

07. 3. - út
10. 6. - so
29. 7. - so
05. 9. - út

1. křižovatka ul. Schoellerova - V Pačátkách 15.00 - 15.20 800 - 820

2. křižovatka ul. Schoellerova - U Hřbitovů 1530 - 1550 830 - 850

3. křižovatka ul. Bělomlýnská - U Bílého Mlýnku (u garáží) 1600 - 1620 900 - 920

4. křižovatka ul. Schoellerova - Cukerní 1630 - 1650 930 - 950

5. křižovatka ul. Ke stadionu - Jizerská 1700 - 1720 1000 - 1020

6. ul. Něvská (MŠ 120 - parkoviště) 1730 - 1750 1030 - 1050

7. křižovatka ul. Cukrovarská - Vyhlídkova 1800 - 1820 1100 - 1120

8. křižovatka ul. Polabská - Krčmářovská 1840 - 1900 1140 - 1200

Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní město Praha.

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy nebezpečného odpadu: rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, fotochemikálie, pesticidy, olej a tuk (kromě jedlého), baterie a akumulátory, nepoužitelná léčiva a cytostatika, zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)

Není možné odložit vyřazená elektrozařízení, např.: lednice, TV a PC monitory, tiskárny, mobily, rádia, videa. 

Nejbližší stabilní sběrny nebezpečného odpadu:
- Jilemnická, Praha 19 - Kbely tel.: 731 626 416
- Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany tel.: 284 098 581
- Voctářova 622/1, Praha 8 - Libeň tel.: 266 007 299

mĚStSkÁ čÁSt
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Za Čakovice krásnější, NAČOS se letos rozhodně nudit nebude

mĚStSkÁ čÁSt

 » NAČOS - Náš čakovický okrašlo-
vací spolek se chystá na novou se-
zonu. "Máme připravenou spoustu 
akcí a každý měsíc nás bude mož-
né po Čakovicích najít.Sledujte náš 
web www.nacos.cz a facebook," 
říká usměvavá šéfka spolku Micha-
ela Kubernatová. A k jednotlivým 
měsícům komentuje:

Březen/duben

"Chystáme akci Jarní truhlíky, při které 
půjde o úpravu truhlíků, záhonů a výsad-
bu jarních květin. Poslední březnový den 
za námi může veřejnost přijít od 17 ho-
din na půdu čakovického zámku. Chce-
te se dozvědět více o našich plánech? 
Zapojit se? Rádi byste založili záhonek 
nebo máte nějaký nápad? Přijďte!“

Duben

"8. dubna je na programu veliká akce 
Ukliďme Česko, druhý ročník dobrovol-

nického úklidu, při které budeme uklízet 
v Čakovicích, Miškovicích i Třeboradi-
cích. Registrovat se je možné na webu 
www.uklidmecesko.cz nebo na mailu 
info@nacos.cz. Bližší informace je možné 
získat také na setkání, které proběhne 
31. března nebo na našem webu."

Květen

"To se vrhneme na letní truhlíky a záho-
ny, zároveň budeme tipovat nové loka-
lity."

Červen

"V tento měsíc se koná Spolkový den 
v Čakovicích, na našem stánku se setká-
me s příznivci a nadšenými zahradníky, 
připravíme tradičně také soutěže pro 
děti."

Červenec/srpen

"Na letní měsíce hledáme dobrovolníky 
na zalévání. Máte naše truhlíky či záhony 

blízko svého bydliště a mohli byste nám 
pomoct se zaléváním? Prosím, napište 
nám na mail info@nacos.cz."

Září/říjen

"Budeme zakládat trvalkové záhony 
a těšit se můžete na akci Cibule se školá-
ky i širokou veřejností, při které budeme 
sázet jarní cibuloviny a dělat podzimní 
úpravu truhlíků a záhonů."

Listopad

"V listopadu budeme připravovat krmít-
ka pro ptáčky po celém území naší měst-
ské části."
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Klub seniorů

Přednášky na měsíc březen

15.3.2017 od 14.00 h. Hana 
Dvořáková - „Trénuj hlavu, trénuj 
tělo, aby zdraví vydrželo“

22.3.2017 od 14.00 h. E. Sokolová 
- „Slavné hospody, kavárny a bary 
staré Prahy“

29.3.2017 od 14.00 hod. M. Husová 
- „Velikonoční vazby“

Přednášky na měsíc duben

5.4. od 14.00 hod. Pavla Lešovská 
- „Hrad Landštejn – romantická 
pevnost v lesích České Kanady“

12.4. od 14.00 hod. Dana 
Butkovičová - „Velikonoční filcové 
kraslice a zajíčci“

19.4. Eva Sokolová - „Vycházka 
ulicemi a uličkami Starého Města“ 
– sraz účastníků vycházky v 10.15 
hodin na konečné busu u Tesca 
v Čakovicích

26.4. od 14.00 hod. PaedDr. Mgr. 
Hana Čechová – Zdraví životní styl 
seniorů – Pitný režim (Praktická 
ukázka přípravy nápojů, využití 
přírodních ochucovadel)

Senioři

Preventivní program "Senior Akademie" 
Od 21. března 2017 proběhne Cyklus vzdělávacích programů prevence krimina-
lity zaměřený na vzdělávání občanů náležejícím zejména k seniorské generaci 
a handicapovaných spoluobčanů prostřednictvím přednášek na konkrétní téma-
ta vztahující se k ochraně života, zdraví a majetku před kriminalitou, domácí nási-
lí, základy právního vědomí, požární ochrana a to moderní alternativní metodou 
na principu univerzity třetího věku. Senior Akademie bude probíhat vždy v úterý 
v čakovickém senior klubu ( při zvýšeném zájmu účastníků na zámku v Schoelle-
rově sále) od 14.00 - 16.00 hod. 

Součástí Senior Akademie bude i např. návštěva Muzea PČR, psího útulku v Tróji 
a Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy. Pro účastníky Senior akade-
mie je připraven 5-ti denní pobyt v Poustkách u Žihle dne 18. 9. 2017 (předpoklá-
daný termín), kde bude v rámci pobytu ubytování, strava, doprava, výlety a zába-
va zdarma. Pobyt je kombinací sportovních a kulturních aktivit.  

Ve spolupráci s městskou policií se pokusíme prostřednictvím kurzů ukázat, jak se 
chránit a vyhnout se nebezpečným situacím. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo 
akademii opět připravit, a všem účastníkům přeji, aby získali co nejvíce užiteč-
ných informací.

Případní zájemci se prosím hlaste pí. Sorokové na tel. 777 482 981, 283 061 427 
nebo osobně v klubu seniorů, nejdéle však do pátku 17. března 2017.

Smutnou zprávu přinesl 11. únor le-
tošního roku. Stálý návštěvník Klubu 
seniorů Ing. Jan Janich zemřel ve věku 
nedožitých 78 let.

„Pro své vrstevníky připravil  před-
nášku ze svého oboru cukrovarnictví 
a chemie. Pomáhal mi s prezentacemi 
na naše výlety a radil v mnoha oblas-
tech, co se přednášek týče. Byl to milý 
a inteligentní člověk, který mi tu bude 
chybět. Zanechal něco v mém srdci,“ 
říká se smutkem v hlase Ina Soroková, 
která má Klub seniorů na starosti.

U příležitosti 25. výročí městské policie 
vyhlašuje Libor Hadrava, pražský radní 
pro bezpečnost a prevencí kriminali-
ty, výtvarnou soutěž „Městská policie 
očima dětí“. Soutěž je určena pro žáky 
4. a  5.  tříd základních škol, kteří se v ní 
pokusí zpracovat témata vztahující se 
k práci a službě pražského strážníka.

„Nechat práci městských strážníků vol-
ně ztvárnit dětmi, které, na rozdíl od nás 
dospělých, se umí na svět dívat ještě ne-
zaujatýma očima, nám přišlo podnětné. 
Možná je to dokonce ten nejčistší způ-
sob, jak práci strážníků zhodnotit zase 
trochu jinak a zcela nezávisle. Na výsled-
ky soutěže jsem proto už teď upřímně 
zvědavý a doufám, že si to malí tvůrci 
rovněž užijí,“ uvedl Libor Hadrava.

Dětská výtvarnáu soutěž k 25. výročí Městské policie hl. m. Prahy
Soutěže se budou moci adepti účastnit až 
do poloviny června. Její vítěze pak radní 
Hadrava osobně odměnění na slavnost-
ním vyhlášení výsledků 7. září na praž-
ském Žofíně. Ocenění proběhne v rám-
ci akce pro veřejnost u příležitosti Dne 
Městské policie hl. m. Prahy. Během do-
provodného programu pro děti strážníci 
představí svou činnost a ukáží techniku.

Z nejlepších prací vznikne i nástěnný ka-
lendář. Práce budou také představeny na 
prosincové výstavě v budově Magistrátu 
hl. m. Prahy ve Škodově paláci.

Informace k výtvarné soutěži: pro žáky 
4. a 5. tříd pražských základních škol /
kresba či malba libovolnou malířskou 
technikou o velikosti formátu A3 (na 
šířku) na téma Městská policie hlavního 

města Prahy / na zadní stranu kresby 
autor uvede své jméno a příjmení, svůj 
skutečný věk a název školy (práce, které 
nebudou takto signovány, nemohou být 
do soutěže zařazeny)  / vypracovaná vý-
tvarná díla bude posuzovat a následně 
ocení hodnotící komise v čele s radním 
hlavního města Prahy pro bezpečnost 
a prevenci kriminality

Uzávěrka soutěže: 15. 6. 2017

Adresa pro zasílání - doručení výtvar-
ných prací: Kancelář ředitele Městské po-
licie hl. m. Prahy, Korunní 2456/98, 101 00 
Praha 10, Vinohrady. Do levého horního 
rohu uveďte heslo: „Výtvarná soutěž“.

Bc. Libor Hadrava – radní hl. m. Prahy (ANO)
Oblasti bezpečnosti a prevence kriminality
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Populární Epoque Quartet v Čakovicích  
 » Za kvalitní hudbou a interprety nemusíte cestovat do 

koncertních síní v centru Prahy. Například 27. března 
máte skvělou příležitost poslechnout si vystoupení po-
pulárního Epoque Quartetu v našem zámku v Čakovi-
cích. Své nástroje rozezní v Schoellerově sále.

Epoque Quartet jsem poprvé viděla v divadle Hybernia. Bylo 
to v loňském roce na zvukové zkoušce před koncertem zpě-
vačky Dashi. Tito hudebníci jen tak cvičně pro zvukaře za mi-
xážním pultem zahráli upravený jazzový standard. Tuším, že to 
byl „Stín tvého úsměvu“ od Johnyho Mandela a v tu chvíli mi 
problesklo hlavou: “Perfektně frázují, skvěle jim to ladí, má to 
šmrnc a ještě k tomu dobře vypadají. Tuto čtveřici bych chtěla 
vidět na jejich sólovém koncertě.“

Teď mám tedy příležitost nejen já, ale i všichni z Čakovic a okolí.

Pánové si pro nás připravili skutečně bohatý program. Od skla-
deb F. X. Richtera, rodáka z Holešova, který byl známý po celé 
barokní Evropě, přes moderní tanga Argentince Astora Piazzo-
ly, úpravy skladeb Pata Methenyho nebo Django Reinhardta 
až po kompozici současného skladatele vážné hudby Jana Ku-
čery.

Jak mi řekl violoncellista Vít Petrášek, multižánrový Epoque 
Quartet letos oslaví už 18 let od svého založení. Během té 
doby si našel pevné místo na české a evropské hudební scéně 
a stal se špičkovým a vyhledávaným souborem.

„Spojilo nás především nadšení pro žánry jako je jazz, rock 
a funk. Procestovali jsme celou Evropu a máme za sebou účin-
kování v Izraeli, USA, Kanadě, Brazílii a v Japonsku. Své zkuše-
nosti s kvartetní hrou předáváme také na hudebních worksho-
pech,“ prozradil Petrášek.

„Teď na jaře nás čekají např. koncerty v  Lucerně s Dagmar 
Peckovou nebo na festivalu Pražské jaro ve Dvořákově síni 
Rudolfina.“

Výsledkem spolupráce Epoque Quartetu s významnými zpě-
váky, kapelami a světově proslulými hudebníky je také pěkná 
řádka nahrávek na hudebních nosičích.

Já jsem však přesvědčená, že vystoupení, které můžete vidět 
a slyšet naživo je stejně nejlepším zážitkem.

Text: Dáša Nová

KONCERT UČITELŮ 
ZUŠ Marie Podvalové

29.3. 2017 od 18,00 hod. v sále školy v Čakovicích
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 » Veselá, optimistická žena, která 
nezkazí žádnou legraci a pro níž je 
rodina cenný poklad. Ale také hod-
ná manželka, milující dcera, fajn 
kamarádka a vtipná maminka dvou 
dětí (5 a půl a 3 roky). To vše je 
Iveta Zeithamlová, která žije u nás 
v Čakovicích. 

Vyrůstala v Heřmanově Městci u Chru-
dimi, ale nyní žije s manželem a dětmi 
v Praze a jak sama říká: „Mám to tady vel-
mi ráda. Je zde veselo a živo. Děti mají 
možnost si hrát na hřištích, chodit do 
parku, navštěvovat kroužky, masopusty 
a podobně. A lidé jsou tu velmi milí.“

A právě tato „holka z Čakovic“ je čerstvou 
vítězkou soutěže Pretty Woman Čechy a 
tím i nadějnou finalistkou Pretty Woman 
ČR, jejíž finálový večer proběhne 1.dubna.

Iveto, co je vlastně soutěž Pretty Wo-
man a co vás přimělo přihlásit se na 
casting? 

Pretty Woman je soutěž pro ženy nad 25 
let a není jen o kráse ale i o tom, co člověk 
vyzařuje zevnitř. Není to soutěž výhrad-
ně o mírách 90/60/90, a to mě zaujalo. 
Běží mi poslední rok na mateřské dovo-
lené a ve volném čase radím ženám, jak 
se starat o pleť, líčit se a jak v sobě pro-
budit krásu a radost. Jsem přesvědčená, 
že každá žena může být krásná. Když 
se bude cítit krásně, bude krásná i pro 
okolí. Radím ženám, jak se cítit dobře. 
No a jednoho dne jsem si řekla: Jdi těm 

ženám příkladem. Žij každý den naplno, 
jak jim kolikrát radíš a neboj se zkoušet 
nové věci. Vystup z řady! Takže když na 
mě vykoukla na internetu upoutávka na 
castingy soutěže Pretty Woman, šla jsem 
tam s tím, že to bude zkušenost a že 
s  otevřenýma očima budu sledovat, co 
mi taková zkušenost do života přinese. 

Když jste na casting šla, věřila jste, 
nebo doufala, že byste se mohla dostat 
tak daleko? 

Dostat se tam, kde jsem teď, v to jsem 
doufala, ale nevěřila. Velmi jsem si přála 
dostat se do finále, abych zažila přímý 
přenos v televizi a vše, co s tím souvisí. 
To, že vyhraji semifinálové kolo a získám 
titul Pretty Woman Čechy jsem nečekala. 
Ani jsem nad tím nepřemýšlela. Potěšilo 
mě to. 

Kolik měla soutěž Pretty Woman kol? 

Soutěž běží od podzimu 2016. Začala 
castingy po celé České republice. Čtyři-
cet vybraných žen cestovalo na týden-
ní soustředění do hotelu Resort Stein 
v Chebu, kde probíhal nácvik dabingu, 
tance a modelingové chůze. Poslední 
den soustředění bylo vybráno 20 žen, 
které se rozdělily na dvě desítky. Jedna 
desítka soutěžila v Karlových Varech, 
tam jsem soutěžila já a druhá desítka 
v  Brně. Z těchto semifinálových kol se 
vybralo už jen 10 žen. Nyní čeká finálo-
vou desítku další týdenní soustředění na 
Kanárských ostrovech a nácvik choreo-

grafie a jednotlivých disciplín na finálo-
vý večer. 

Ten se bude konat 1. dubna a bude vy-
sílán v televizi. Znáte už podrobnosti? 

Úplně ještě ne. Ráda prostřednictvím 
časopisu sdělím více v příštím vydání. 
Jisté ale je, že vítězný titul Pretty Woman 
ČR volí porota v sále. Lidé budou vybírat 
Pretty Woman Sympatie a to zasláním 
SMS. Zatím nemáme přiřazená hlasovací 
čísla, ráda vám jej prozradím, až budou 
známá. Nebo je najdete na internetových 
stránkách www.prettywoman.cz. Každý 
hlas se počítá, budu za něj velmi vděčná. 
Slibuji, že na vás mrknu z podia. Pokud 
mi to nervy dovolí. (směje se)

Kde všude vás můžeme v Praze potkat?

Potkat mne můžete určitě často v Čakovi-
cích s dětmi na hřišti či parku nebo v Let-
ňanech v Ice Aréně. Nebo při nákupech na 
Harfě. (směje se) Ale nabízí se příležitost, jak 
mne potkat trochu jinak, než na procházce 
s dětmi. Dne 25. března od 14 hodin pořá-
dáme s kamarádkami v čakovickém zámeč-
ku akci Den s Pretty woman. Tam mě po-
tkáte a i poznáte takovou, jaká jsem. Bude 
to den krásy a zdraví. Líčení, výživa, rychlé 
úpravy vlasů, občerstvení a podobně. Brzy 
najdete více informací na mém facebooku 
(Iveta Zeithamlová) a také vyvěsíme letáky. 
Příjďte, ráda vás uvidím.

Text: Michal Káva,  
foto: archiv Ivety Zeithamlové

Iveta Zeithamlová z Čakovic je ve finále soutěže Pretty Woman ČR

naši občané
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Kronikářské perličky – rok 1918

hiStorie

 » Milí čtenáři stoletých kronikář-
ských perliček, po dohodě s panem 
šéfredaktorem jsme se rozhodli dát 
v novém roce 2017 novou tvář také 
stránce popisující místní historii. 
V roce 2016 jsme vás postupně se-
znamovali s životem před sto lety, 
s válečnými událostmi, které hýba-
ly dějinami, i strádáním a bolestmi 
místních lidiček. Doufám, že si při 
této četbě všichni srovnali a uvědo-
mili, jak komfortní je naše součas-
nost, a že válka je to nejhorší, co do 
osudů lidí může zasáhnout. V minu-
lém čísle jsme prožili s našimi před-
ky celý rok 1917 a při našem dalším 
putování historií prodloužíme vzpo-
mínkové kroky z měsíčních na roční. 
Následuje rok 1918 - rok významný 
a přelomový. Nahlédněme tedy do 
kronik, jakými slohovými perličkami 
ho zdokumentoval Jan Urban, řídící 
učitel čakovické školy obecné. 

Leden 
Wilson ve svém poselství kongresu na-
značuje válečné cíle takto: Aby všechny 
mírové smlouvy byly veřejné …Úplná 
svoboda plavby na moři … Zbrojení 
národů omezuje se na míru nejnižší … 
Celé francouzské území osvobozeno … 
Národům Rakousko-Uherským má býti 
poskytnuta příležitost k autonomnímu 
rozvoji … Národům Turecka autonomní 
svoboda … Polský stát má býti zřízen … 

Musí býti založen obecný spolek náro-
dů, atd... V Rusku se šíří občanská válka. 
Politika bolševíků směřuje ke světové 
revoluci. Němci veškerou naději skláda-
jí v nový vynález otravných plynů. Sou-
částkou jsou kyanové sloučeniny. Kdo 
vdechne tento plyn, nepozoruje zpo-
čátku ničeho, ale za nějakou dobu hyne 
bezpodmínečně. Pumy takto naplněné 
lze vrhati i dělem. U nás každá rodina 
i nejchudší čte nějaký časopis. Nejrozší-
řenější zde je Večerník a Národní Politi-
ka. Veškerý hovor vyplněn je steskem do 
svízelného zásobování. Park za továrnou 
je již zcela vylámán i s kořeny, hradební 
ploty u dráhy jsou odneseny a láme se 
všude, kde je nějaké topivo. Život v hos-
tincích utuchl. Není co k pití a je-li má to 
takovou cenu, že se zdržuje každý. Metr 
látky na kalhoty je za 120-200K. Mnoho 
lidí bez vzdělání a kapitálu zbohatlo tím, 
že těžili z bídy a nedostatku lidí chudých.

Únor
Před asylem zvířat ve Vídni bývá fronta 
na psy, kteří stoupli v ceně. Dobrman je 
za 1000K, stájový pinč za 200K, foxteriér 
za 100K. Bolševici ukončili válku prohlá-
šením okamžité a úplné demobilizace na 
jednání v Brestu. Váleční zajatci budou 
propuštěni a mnozí již skutečně odešli. 
Francie přísahá při svých mrtvých a před 
vojáky od Marny a Verdunu, že nesloží 
zbraně. U nás odebrány byly ze zdejšího 
chrámu cínové píšťaly pro účely válečné. 
Bylo jich 12q. Nastupovali branci ročníku 
1900. Šli tiše vyprovázeni pouze rodiči. 

I zde se koncem masopustu tančilo ve 
dvou hostincích, o pořádání zábav nej-
více se přičiňovaly ženy a dívky. Mouka 
a tuky prodávají se pokoutně za ceny 
neslýchané. 

Březen
Mírová smlouva s Ruskem byla v Brestu 
podepsána. Německo s Ruskem zasta-
vilo všeliké operace. Japonsko prozatím 
obsadí Sibiř. Francouzští letci útočili na 
Trevír a jiná města bavorská. Němečtí 
letci útočili na Paříž a Londýn. Její Veli-
čenstvo císařovna povila prince, jemuž 
bude jméno Karel Ludvík Maria Franti-
šek Josef. Vznešená rodička i princ jsou 
zdrávi. V přeplněném sále pražské měš-
ťanské besedy ujednán veliký projev 
mládeže české, jihoslovanské a polské 
na sebeurčení potlačovaných národů. 
Válka na východě je ukončena. Němec-
ko přesunulo svá vojska na západ. Na 
západě začíná nový obrovský zápas. Na 
400 divizí stojí připraveno proti sobě. 
Začala německá ofenzíva. Předvádí se 
tu nejnovější tajuplný pokrok dělostře-
lecké techniky, dělo střílející na 120 km. 
Zde nahromaděno je vůbec největší 
množství dělostřelectva jaké kdy bylo 
a prorývá celou francouzskou frontu. Na 
Paříž střílí se tímto novým dělem, za dva 
dny padlo 330 granátů. Dosud asi 20.000 
osob opustilo Paříž. Německo používá 
rovněž tanků a nového otravného plynu 
neobyčejné účinnosti. U nás začíná setí 
a polní práce vůbec. Do Miškovic vráti-
li se první zajatci z Ruska. Rekvíruje se 
veškerá dosud zbylá řepa cukrová i krm-
ná. 14.  března obec zasílá blahopřejný 
projev ke stupňům nejvyššího trůnu za 
příčinou narození prince. Téhož dne za-
ložen byl sad, v  němž má státi pomník 
padlým vojínům. Veškerá školní mládež 
v počtu 500 dětí šla čtyřstupem pro 64 
stromky na místní nádraží, kam přiveze-
ny byly ze Kbel. Vždy 2 hoši nesli 1 stro-
mek a  průvodem šli z nádraží kolem 
dvora do sadu. Tam zapělo žactvo „Če-
chy krásné“ a ředitel promluvil o význa-
mu tohoto místa posvěceného památce 
padlých hrdinů. Kladl dětem na srdce 
lásku a  úctu ku stromu, keři i květině, 
jimiž obec snaží se zachovati památku 
těch, kteří pro vlast, krále a říši obětovali 
svůj život. Zpěvem hymny byla slavnost 
ukončena ihned přikročeno k sázení. 
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Duben
Jeho Veličensto císař zasílá císaři němec-
kému telegram, který náleží k nejvrouc-
nějším projevům spolkové věrnosti. Cel-
kové válečné ztráty na životech lidských 
jsou na 10 milionů, počet mrzáků na 20 
mil. V obecním domě pražském stal se 
slavnostní projev při ohromné schůzi 
zástupců všech stran našeho národa. 
Schůze zahájena chorálem Kdož jste boží 
bojovníci. U nás třešně v plném květu. Ku-
pují se jen nezbytnosti, ale i ty nesnadno. 

Květen
Na 1. máje imposantní manifestace za 
československý stát, všeobecný mír a so-
ciální rovnost. Všechny vrstvy národa ma-
nifestovaly s dělnictvem. Účastníků bylo 
na 120 tisíc. U nás 20. května biřmování. 
Domy, fara, kostel ozdobeny na uvítání 
biskupa. Není co vařiti. Mnozí dojíždějí až 
do okolí Němec. Brodu pro brambory.

Červen
Na západní frontě kruté boje. U nás je 
pouť. V obci několik prodavačů, většinou 
starých žen. Ve dvou hostincích taneční 
zábavy. Vstup pro pány 5K, pro dámy 
3K. Výtěžek náleží fondu na postavení 
pomníku. Každý týden stane se nějaká 
krádež. V domě pana Rumla lupiči vypla-
šeni a vzali pouze kvočnu. Prodloubány 
značné plochy bramborů, ač tyto dosa-
hují teprve velikosti ořechů. 

Červenec
Ve větších městech celé západní Evropy 
vystupuje nová nemoc zachvacující hlav-
ně dýchadla španělská chřipka. U nás míst-
ní ochotníci hrají opět divadlo ve prospěch 
pomníku. Jsou žně v plném proudu, všu-
de plno hlídačů, kteří nepostačují uhlídat 
úrody. U polí čekají značné davy lidu, aby 
se vrhly na sbírku, jakmile se obilí odveze. 
Místní velkostatek je nucen převážeti obilí 
přes obec za vojenské asistence. 

Srpen
Bolševická vláda přestěhovala se do 
Kronštatu. Lenin stal se prý obětí aten-
tátu. Rusko od ostatního světa úplně 
odtrženo. Na západní frontě zápasí 3 mi-
liony bojovníků. Francouzi a Angličané 
pokračují v rozlícených útocích na ně-
mecké linie. Němci ustupují plánovitě. 
Američané dívají se na Německo jako na 
viníka, který musí býti potrestán. Z Ame-
riky se potvrzuje, že po zavraždění cáře, 

zavražděn bolševíky i carevič. U nás na 
drahách stále velký nával, plošiny plné, 
jízda nepříjemná. Všude panuje neurva-
lost a  brutalita. Vlaky jsou plny vojska. 
Konal se sňatek sl. Rosy ze Schoellerů 
s bar. Ing. Ottou z Doblhoffenu. 

Září
Němci ustupují plánovitě a vzorně. Dr. 
Masaryk uznán za zástupce Čechoslo-
váků ve Washingtoně. Želená hráz na 
západě prolomena, Německo nepoleze 
ke kříži a doufá, že se s americkým voj-
skem vypořádá. U nás nařízeny bezmasé 
3 dny, ale v obci naší i okolí jsou již celé 
bezmasé týdny. Na drahách trvalý nával, 
všude samý pytel, koš, ranec. Do místní 
školy zapsáno 512 žáků. Posvícení opět 
bez koláčů a bez hus. Na stanici vojenská 
hlídka brání krádežím uhlí. 

Říjen
Turci v Palestině kapitulovali. Ústřední 
mocnosti prostřednictvím Rakouska se 
obracejí na Wilsona s žádostí o příměří. 
Vladařská rada varšavská prohlásila ne-
závislost celého Polska. Španělská chřip-
ka řádí po celé Evropě. Němci při svém 
ústupu svévolně vše ničí a plení nelid-
sky. Praha z popudu dělnictva protestu-
je proti vývozu potravin ze země. Nikde 
se nepracuje. Závody, banky, úřady za-
vřeny. Tramvay nejezdí a v krámech se 
neprodává. Na pražských ulicích táboří 
vojsko, celé kolony s nasazenými bodá-
ky. Stojíme na revoluční půdě. Maďaři 
rozvázali svazek s Rakouskem, Němci 
nevědí kam se obrátit, jejich císař zba-
ven velitelství v armádě. 28.října vzniká 
Československý stát! Národní výbor vy-
dává provolání, v němž praví, aby si byl 
každý vědom, že je občanem nového 
státu se všemi právy i povinnostmi. Pra-
ha a s ní ostatní města i vísky zachvíva-
jí se nesmírným radostným vzrušením 
i  jásotem. Není pamětníka, aby viděl 
tolik štěstí! Proudy lidu v Praze valily se 
ze všech stran, domy zdobeny prapo-
ry. Vojenské kokardy strhány a nahra-

zeny stužkami červenobílými. Řečnilo 
se u Muzea, z pomníků, balkonů i oken 
Národního divadla. Vojáci většinou jdou 
prostě domů. Z vlaků slyšeti zpěv a jásot. 
Celá maďarská armáda složila zbraně, 
zajatci propuštěni. Ve Vídni obrovské 
demonstrace, černožluté prapory str-
hány za volání: Pryč s Habsburky. U nás 
ruští zajatci odcházejí domů. Chřipka se 
šíří, je málo rodin, kde nikdo nestůně. 
28. odpoledne rozlétla se po vsi zpráva, 
že je utvořen český stát a že je mír. Všude 
stojí skupiny živě rokující, o noviny tla-
čenice. Propuká jásání, večer průvod po 
vsi za zpěvu národních písní. Domy se 
ozdobují prapory, prsa se zdobí stuhami 
a mnoho lidí odjíždí do Prahy. 

Listopad-prosinec
Velký průvod v Praze na Bílou horu. Při 
zpáteční cestě porážen mariánský sloup 
na Staroměstském náměstí. Sděleno, 
že presidentem české republiky je prof. 
Masaryk. Válečné loďstvo americké plu-
je do Evropy. Německo přijímá zničující 
podmínky, Vilém zřekl se trůnu, spolkové 
státy mění se v republiky. Francie se radu-
je z vítězství. Nepřátelství na všech fron-
tách zastaveno. Rakousko prohlášeno 
republikou. Maďaři prohlašují republiku. 
21. prosince Praha uvítala hymnou svých 
zvonů, duněním děl svých mladých ar-
mád, pestrou básní praporů a vlnami čes-
kého lidu příjezd presidenta Masaryka. U 
nás poprvé zpívána v místním chrámu po 
mši hymna Kde domov můj a zpíváno s 
nadšením. Místní sokolstvo koná službu 
bezpečnostní. Poměry životní jsou dosud 
těžké, nedostatek a drahota. O svátcích v 
kostele velmi malá návštěva.

Je po válce. Jsme samostatni. Přišla doba, 
o které ani naši největší muži nesnili. City 
radosti uchvátily celý národ český od Šu-
mavy do Tater. Bohužel nastupují na ob-
zoru chmůry třídních bojů. Bují namno-
ze bezcitnost a nedůvěra, plody to 400 
letého přetvařování, k němuž jsme byli 
vládnoucím režimem nuceni. 
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Žákům čakovické gastronomické školy není sport cizí

školStví

 » Od 20. 2. do 24. 2. 2017 se 
23 žáků čakovické gastronomické 
školy zúčastnilo lyžařského kurzu 
v krkonošských Horních Albeřicích. 
Na kurzu byli převážně žáci prvních 
ročníků, ale i několik žáků vyšších 
ročníků, kteří ve škole a na odbor-
ném výcviku dosahují velmi dob-
rých výsledků – těmto žákům ředi-
telka školy výjimečně a za odměnu 
povolila se kurzu zúčastnit.

Dočasný domov žákům poskytl hotel 
Vápenka, který mimo bezvadného uby-
tování ve dvou až tří lůžkových pokojích 
s  příslušenstvím, nabídl i mnoho mož-

ností využití volného času po celoden-
ním pobytu na horském vzduchu – stol-
ní fotbálek, stolní tenis, kulečník, vířivku 
a saunu. Samostatnou kapitolou bylo 
stravování – bohatá snídaně formou 
švédských stolů, oběd a večeře na velmi 
dobré úrovni.

Své lyžařské a snowboardové umění si 
žáci zdokonalovali pod vedením instruk-
torů z řad učitelů školy na sjezdovce, 
která se nacházela v těsné blízkosti ho-
telu, ale také ve skiareálu Mladé Buky, 
do kterého celou školní skupinu odvezl 
skibus. Odměnou pro žáky za zakoupení 
permanentky v tomto areálu byla mož-
nost využití zdejší bobové dráhy zdarma 

– nutno říci, že se jednalo o poměrně 
adrenalinový zážitek, ale s dobrým kon-
cem. I když počasí, v průběhu pěti dnů, 
po které kurz probíhal, nebylo ideální, 
žáci i učitelé využili každou chvíli k lyžo-
vání či snowboardingu.

Za hladký průběh kurzu, který proběhl 
bez jakéhokoliv vážnénějšího problému, 
patří dík všem, co kurz připravili, ale i žá-
kům, kteří ukázali, že jim nejsou cizí ani 
poměrně náročné sporty jako je lyžování 
a snowboarding, ale i pobyt na horském 
vzduchu ve „ztížených“ povětrnostních 
podmínkách.

Text a foto: J. Částka
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Fotbalové jaro je tu! Kdo, kdy a s kým hraje?

3. třída, skupina A: FC 
Miškovice B
12. kolo, 9. dubna  
16.30 Miškovice B - Točná
13. kolo, 17. dubna  
17.00 Praga C - Miškovice B
14. kolo, 23. dubna  
17.00 Miškovice B - SK Praha 4
15. kolo, 30. dubna  
17.00 Březiněves B - Miškovice B
16. kolo, 7. května  
17.00 Miškovice B - Spoje
17. kolo, 14. května  
17.00 Smíchov B - Miškovice B
18. kolo, 21. května  
17.00 Miškovice B - Advokát
19. kolo, 28. května  
17.00 Řeporyje B - Miškovice B
20. kolo, 4. června  
17.00 Miškovice B - Kbely B
21. kolo, 10. června  
17.00 Bílá Hora B - Miškovice B
22. kolo, 17. června  
13.00 Miškovice B - Suchdol B

1. B třída, skupina B: SK 
Třeboradice B
14. kolo, 25. března  
15.00 Kbely - Třeboradice B
15. kolo, 2. dubna  
16.30 Třeboradice B - ČZU
16. kolo, 8. dubna  
16.30 Chodov - Třeboradice B
17. kolo, 17. dubna  
17.00 Třeboradice B - Horní Počernice
18. kolo, 23. dubna  
17.00 Braník B - Třeboradice B
19. kolo, 1. května  
17.00 Třeboradice B - Tempo B
20. kolo, 6. května  
10.30 Kačerov - Třeboradice B
21. kolo, 14. května  
17.00 Třeboradice B - Ďáblice B
22. kolo, 21. května  
17.00 Háje B - Třeboradice B
23. kolo, 28. května  
17.00 Třeboradice B - Čakovice
24. kolo, 4. června  
17.00 Benice - Třeboradice B
25. kolo, 11. června  
17.00 Vršovice B - Třeboradice B
26. kolo, 17. června  
15.00 Třeboradice B - Kolovraty

1. B třída, skupina B:  
TJ Avia Čakovice
14. kolo, 26. března  
15.00 ČZU - Čakovice
15. kolo, 1. dubna  
10.30 Čakovice - Chodov
16. kolo, 8. dubna  
10.15 Horní Počernice - Čakovice
17. kolo, 15. dubna  
10.30 Čakovice - Braník B
18. kolo, 23. dubna  
17.00 Tempo - Čakovice
19. kolo, 29. dubna  
10.30 Čakovice - Kačerov
20. kolo, 6. května  
17.00 Ďáblice B - Čakovice
21. kolo, 13. května  
10.30 Čakovice - Háje B
22. kolo, 21. května  
17.00 Benice - Čakovice
23. kolo, 28. května  
17.00 Třeboradice B - Čakovice
24. kolo, 3. června  
10.30 Čakovice - Vršovice B
25. kolo, 10. června  
17.00 Kolovraty - Čakovice
26. kolo, 17. června 
10.30 Čakovice - Kbely

1. B třída, skupina A: 
FC Miškovice
14. kolo, 25. března  
13.00 Miškovice - Řeporyje
15. kolo, 1. dubna  
16.30 Střešovice B - Miškovice
16. kolo, 8. dubna  
10.45 Miškovice - Stodůlky B
17. kolo, 15. dubna  
14.00 Vltavín B - Miškovice
18. kolo, 22. dubna  
10.45 Miškovice - Malešice
19. kolo, 1. května  
17.00 Zbraslav B - Miškovice
20. kolo, 6. května  
10.45 Miškovice - Zličín B
21. kolo, 14. května  
17.00 Řepy - Miškovice
22. kolo, 20. května  
10.45 Miškovice - Podolí B
23. kolo, 27. května  
10.45 Miškovice - Satalice
24. kolo, 3. června  
13.00 Aritma B - Miškovice
25. kolo, 10. června  
14.00 Miškovice - Přední Kopanina B
26. kolo, 18. června  
17.00 Nebušice - Miškovice

Přebor: SK Třeboradice
16. kolo, 11. března  
13.30 Třeboradice - Admira B
17. kolo, 18. března  
10.15 ČAFC - Třeboradice
18. kolo, 26. března  
15.00 Třeboradice - Ďáblice
19. kolo, 1. dubna  
10.30 Háje - Třeboradice
20. kolo, 9. dubna  
16.30 Třeboradice - Královice
21. kolo, 16. dubna  
17.00 Cholupice - Třeboradice
22. kolo, 23. dubna  
17.00 Třeboradice - Vršovice
23. kolo, 29. dubna  
10.30 Dukla JM - Třeboradice
24. kolo, 8. května  
17.00 Třeboradice - Braník
25. kolo, 13. května  
10.30 Zličín - Třeboradice
26. kolo, 21. května  
17.00 Třeboradice - Újezd nad Lesy
27. kolo, 27. května  
10.15 Horní Měcholupy - Třeboradice
28. kolo, 4. června  
17.00 Třeboradice - Uhelné sklady
29. kolo, 10. června  
10.30 Třeboradice - Motorlet B
30. kolo, 18. června  
17.00 Zbraslav - Třeboradice

7. ročník Dětského 
fotbalového  

poháru PFS 2017
Turnaj proběhl 25. ledna  

v Praze Radlicích

Kategorie:  
chlapci a dívky ‚ 

z 1. a 2. tříd ZŠ v Praze

Hoši z druhých tříd naší ZŠ Dr. E. 
Beneše bojovali statečně, během 

turnaje vstřelili celkově nejvíce 
branek a nejméně inkasovali. 
Skončili na 2. místě, což jim 

zajistilo postup do semifinále. To 
vše pod vedením pana trenéra 

Romana Veselého.
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Odešla legenda házené i skvělý parťák Pavel Ausberger
 » Veliký smutek nastal na začátku února v oddílu ná-

rodní házené TJ Avia Čakovice. Po marném boji se zá-
keřnou nemocí totiž 9. února zemřel Pavel Ausberger. 
Nepřišli jsme pouze o legendu tohoto sportu, ale také 
o skvělého člověka a nenahraditelného kamaráda.

Jeho velkou zásluhou se čakovický klub radoval ze svého je-
diného titulu mistrů republiky, stejně jako byl úspěšným hrá-
čem, tak na to navázal i jako trenér. Bez nadsázky se dá říci, 
že na co "Austin" sáhl, to se mu podařilo a všude, kam přišel, 
rozdával smích a radost.

"Jezdíme párkrát do roka na kola, parta asi dvanácti lidí a když 
mezi nás Pavel v dobrém slova smyslu vetřel, tak byl strašně 
nakažlivý tou jeho povahou a zábavou. Uměl udělat legraci, 
byl to správný parťák, znal všechny písničky a hráli jsme spolu 
i v jedné kapele v Líbeznicích, kde rozdával radost a každého 
rozesmál. Každý ho měl rád, s kým se setkal," vzpomíná jeho 
spoluhráč a veliký kamarád Tomáš Krejča. "Nedokážu si připus-
tit, že už tu není," dodává.

"Byl také výborným řemeslníkem, profíkem, který nám všem 
dělal baráky. Hráli jsme spolu 25 let, uznávali ho hráči i rozhod-
čí, všichni, kdo se kolem národní házené točil," pokračuje další 
parťák Jiří Rys.

Oba jeho kamarádi se zřetelným smutkem v hlase vzpomína-
li na společné zážitky. "Těch by bylo tolik...," říkají. "Někdy po 
jeho první operaci zad jsme jeli na padesátikilometrový výlet 
a na jednom místě říkáme, že po sedmi kilometrech je hospo-
da, ale že nevíme, jestli bude otevřeno. Pavel do toho šlápl a za 
chvíli se nám vrátil říct, že je otevřeno, i když měl v nohách už 
několik kilometrů. Ty jeho sloupy najely i 100 až 150. A i když 
jsme přijeli hrát házenou na Moravu, kde panovalo trochu ne-
přátelské prostředí, tak Pavle ohlašovali, že nastupuje legenda 
národní házené."

Na počest Pavla Ausbergera se bude hrát každý rok memoriál, 
určený pro ligová mužstva. Jeho první ročník se odehrál po uzá-
věrce tohoto vydání ve sportovní hale čakovické základní školy.

Text a foto: Michal Káva

Oddíl národní házené TJ Avia Čakovice pořádá nábor do přípravky
Je ti 6 až 12 let?
Chceš se naučit dobře házet míčem?
Chceš si zlepšit fyzičku?
Chceš střílet góly nebo naopak chytat v bráně?

Pokud ANO, tak pro tebe pořádáme nábor do oddílu národní 
házené!

Přijď se podívat na trénink a na dalším se hned zapoj do hry. 
Zahraješ si mistrovské zápasy, zúčastníš se letních soustředě-
ní a dalších super akcí!

Věnovat se ti budou trenéři a zároveň aktivní hráči:
Helena Špatková, Šárka Klímová a Jiří Boček
každou středu od 17:15 hodin, leden - březen 2017 vždy od 
17:15 hod (začátek tréninku 17:30, konec 19:00), sokolovna 
TJ Avia Čakovice (Jizerská 328/4, 196 00 Praha 9 - Čakovice)

Děti čeká pravidelná sportovní příprava: v zimě 1x týdně 
v sokolovně - v sezóně 2x týdně na venkovním hřišti
Helena Špatková, helena.spatkova@gmail.com
Miroslava Spoustová, 777 808 342,  
miroslavaspoustova@seznam.cz



27

OM Chanting
Harmonizace Těla, Mysli & Ducha

a Pomoc Lidstvu prostřednictvím OM

PŘIJĎTE A PŘIDEJTE SE K OM CHANTINGU ZDARMA.

www.omchanting.org    |    www.bhaktimarga.org

Přínosy OM Chantingu
Zvuk a vibrace jsou samotnou esencí stvoření. OM je prvotní zvuk, který tvoří a prostupuje celé 
univerzum. OM je nejvyšší vibrací, které může být použito ke znovunastolení rovnováhy v těle.
• OM Chanting harmonizuje různé úrovně - fyzickou, mentální, emocionální i duchovní.
• OM Chanting transformuje naši negativitu v pozitivitu.

Jak OM Chanting funguje
Zpíváním OM v rámci specificky uspořádané kruhové formaci lidí, jsou harmonizační procesy zesíleny 
prostřednictvím sladění rozdílných vibrací v našem těle. Tato vibrace je přínosem nejen pro přímé účastníky, 
ale rovněž pro další lidi, místa a naše životní prostředí. V současné době je po celém světě více než 

1.000 OM Chantingových kruhů.

Města světla
OM Chantingové kruhy přinášejí pozitivitu a prosvětlují města po celé planetě Zemi. Připojte se ke kruhu 

ve vašem okolí a zažijte OM Chanting na vlastní kůži. Povzneste se a vyzařujte své vnitřní světlo.

Zažijte OM Chanting, mocnou skupinovou harmonizační techniku, 
kterou představil dnešnímu modernímu světu Sri Swami Vishwananda. 

Prostřednictvím prvotního zvuku stvoření - OM,  můžete najít klid
a radost v životě. Navraťte zpět harmonii sami sobě, přírodě i celému světu.

Datum:

Místo:

Čas:

Kontakt:

každá neděle

Čakovický zámek,Praha 9, na křižovatce ulic Cukrovarská a
Schollerova

 od 20.15hod.

tel.739544693
(před první návštěvou prosím kontaktujte)

Masáž v pohodlí vašeho domova - 
relaxační, sportovní. Cena 250,- Kč/40 
min. Doprava v Praze 9 a okolí v ceně, 
dále po dohodě. Tel.: 604 52 95 85. 

M. Krahulec, DiS.Velkoobchod hutním materiálem 
v Ústí nad Labem přijme

ŘIDIČE – SKLADNÍKA
Požadujeme:     

Profesní ŘP - C,výhodou VZV, jeř, 
vazač, palič, průkaz.
příp. SKLADNÍKA

Výhodou VZV, jeř., vazač., palič průkaz
E-mail: knourek@technimat.cz, 

tel.: 731 545 839

Hledáme milovníka kočiček, 
který by poskytl domov 13- ti 

letému kocourkovi (norská lesní 
kočka). Kocourka je nutno ze 

zdravotních důvodů dítěte od nás 
bohužel vystěhovat  z bytu pryč a 
byli bychom velmi rádi,  aby mohl 

u někoho hodného  důstojně dožít  
(má rád klid).  Bližší informace na 

tel.: 777199345.

Účetnictví, včetně mezd a odvodů.                                                                                           
Podvojné účetnictví, daňová 

evidence, mzdy, komunikace s úřady.                                                        
Tel:725935293, ucetnilevne@email.cz.

HLEDÁME LEKTORY ANGLIČTINY
Jazyková škola se sídlem v Praze 9 
Čakovicích hledá lektory do svého 
týmu. Svůj životopis posílejte na 

ingo@anglictinapraha9.cz a nebo 
volejte na 777 151 324.

Upravím Vašeho pejska v pohodlí 
domova. Dle standardu i na přání. Mám 
17letou praxi. Stříhám i problematické 
pejsky. Individuální a přátelský přístup 

zaručen. Tel.: 604799869.

inzerce



Třeboradický masopust

„Jemine domine, masopust pomine. Nepominou však zá-
žitky, za které moc děkujeme. A to občerstvovnám u Žo-
fáků, Váňů a Hovorků, u Štěpánků a Pechanů, u Skučků, 
Malíků a Šimůnků, Pohanků, Hůlů a uličníků ze Staré tvrze. 
Poděkování patří také patronům, kterými jsou Mateřská 
škola Třeboradice, Restaurace Maximum, Městská část 
Praha Čakovice a dále pomocníčkům K. Vysoudilovi, Lau-
šům, P. Novákovi a všem maškarám,“ nešetří slovy chvály 
pořádající Klub LíPa.


