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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

větší prostor v tomto čísle časopisu je věnován rozpočtu na 
letošní rok. Přestože u desítek různých návrhů nelze nikdy 
nalézt jednomyslnou shodu na to, „jak utrácet“, jsem rád, 
že dohoda se rodila letos relativně lehko, a děkuji tímto 
všem radním, zastupitelům a kolegyním z radnice za pří-
pravu a podporu rozpočtu. Některé projekty, které jej čer-
pají, už běží, a vidíte je v terénu.

Často se ptáte, kdy budou dokončeny všechny úseky prá-
vě opravovaných povrchů na ulicích Svěceného, v Tryskovické a podél „hrušňovky“ 
z Miškovic do Ctěnic. Odpověď je následující. Část povrchů bude dokončena na přelo-
mu dubna a května. Neplatí to ale všude. Například v Tryskovické ulici, dle našeho sli-
bu z loňského jara, vytvoříme alternativní zpevněný povrch. Zde tak bude po určitou 
dobu nejprve podkladní vrstva z černé živice a teprve několik týdnů poté se bude po-
kládat vrchní finální povrch. Ten bude z jiného zpevněného materiálu, aby vyhovoval 
všem skupinám uživatelů těchto rekreačních cest. Po dokončení zpevněných povrchů 
však ještě opravy neskončí.

Bezprostředně poté se na části Svěceného a v Tryskovické budou vytvářet souběž-
né pásy pro běžce či chodce, kteří budou preferovat nezpevněný povrch. Očekáváme, 
že většina prací by měla skončit během června. Je ale možné, že z klimatických důvo-
dů bude ještě probíhat na podzim dosadba některých větších stromů. Tato skutečnost 
bude záležet na tom, jaké budou na konci dubna meteorologické podmínky.

Děkuji každému, kdo se svými připomínkami zapojil do tohoto projektu, který je 
zatím historicky největší investicí v naší městské části směřující do oblasti rekreace 
a cyklodopravy.

Přeji vám požehnané Velikonoce.
S úctou váš starosta

Jiří Vintiška
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Dotace z rozpočtu MČ Praha-Čakovice
Pro rok 2021 byly schváleny dva pro-
gramy pro poskytování dotací z rozpoč-
tu MČ:
•   Program pro poskytování dotací z roz-

počtu městské části Praha‑Čakovice,
•   Program pro přidělování dotací měst-

ské části Praha‑Čakovice v oblasti 
sportu.

Na základě těchto programů obdržela 
MČ Praha‑Čakovice žádosti jednotlivých 
subjektů, rozdělené na oblast sportu, 
využití volného času dětí a mládeže 
a podporu rodiny, pořádání kulturních 
a společenských akcí a v neposlední řadě 
na oblast péče o životní prostředí. Rada 
schválila žádosti do 50 000 korun a zá-
roveň uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace.

Studie proveditelnosti „Nového 
železničního spojení Praha-Drážďany“
Radě městské části byla předložena žá-
dost Správy železnic o seznámení se se 
studií proveditelnosti „Nového železnič-
ního spojení Praha‑Drážďany“ a stano-
vení připomínek k této studii. V souvis-
losti s tím bylo schváleno Memorandum 

starostů městských částí Praha‑Březi-
něves, Praha‑Čakovice a Praha‑Ďáblice, 
ve kterém je vyjádřena podpora dalšího 
rozvoje železniční sítě jako ekologické-
ho a udržitelného způsobu dopravy. Byl 
však vyjádřen zásadní nesouhlas s navr-
ženou polohou severního portálu tzv. St-
řížkovského tunelu na území městské 
části Praha‑Ďáblice a s dalším povrcho-
vým vedením VRT na území městských 
částí Praha‑Ďáblice a Praha‑Březiněves. 
Pro další zpracování je požadováno pro-
dloužení tzv. Střížkovského tunelu až na 
hranici mezi hlavním městem Prahou 
a Středočeským krajem, případně jiné 
technické řešení, které plánovanou trasu 
vysokorychlostní trati zakryje.

„Oprava PTV Schoellerova, 
Čakovice“ – žádost o stanovisko 
k udržovacím pracím dle zákona 
183/2006 Sb.
Z důvodu pravidelné nutné obnovy sítě 
teplovodů, kterou na území Prahy vlast-
ní a provozuje Pražská teplárenská, a. s., 
byla Rada MČ požádána o vydání sou-
hlasného stanoviska se záměrem reali-
zace stavby „Oprava PTV Schoellerova, 

Čakovice“. V souvislosti s uvedenou stav-
bou bylo zároveň nutné vydání souhlasu 
s odstraněním některých dřevin, které 
rostou nad daným potrubím. V rámci 
této stavby bude opraveno primární tep-
lovodní vedení ve stávající trase. Oprava 
se plánuje v letním období.

Krajinný park Havraňák – žádost 
o vyjádření k dokumentaci pro 
územní řízení
Rada vydala souhlasné stanovisko s pro-
jektovou dokumentací k akci „Krajinný 
park Havraňák – architektonicko‑sta-
vební část“ pro vydání územního roz-
hodnutí na změnu využití území a územ-
ního rozhodnutí pro umístění stavby. 
Tento park se bude nacházet na území 
v k. ú. Čakovice a v k. ú. Kbely. Na úze-
mí naší městské části to bude především 
lávka přes železniční trať a související 
přístupové cesty mezi parkem Havraňák 
a letňanským lesoparkem. V jeho jižní 
části, která se nachází převážně na území 
Kbel, se plánuje parkový vzhled, jehož 
součástí budou například rozsáhlé louky 
se stromy, odpočinkové plochy, nové ces-
ty, lavičky atd. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části Praha‑Čakovice 
projednala 53 bodů jednání. Vybíráme pro vás některé z nich.
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Návrh rozpočtu na letošní rok sestavil 
místostarosta pro finance Michal Motyč-
ka a následně byl schválen Radou MČ Pra-
ha‑Čakovice. Dne 8. března byl předložen 
Zastupitelstvu MČ Praha‑Čakovice, které 
rozpočet přijalo.

Hospodařit bude s částkou necelých 
92 milionů korun. To je sice oproti loň-
skému roku o cca 14 milionů méně, ale 
vzhledem k tíživé situaci v souvislosti 
s pandemií koronaviru a vládními opat-
řeními, ve které se nyní nacházíme, je 
to stále dobré číslo. „Co se týká manda-
torních příjmů, jsme na tom stejně jako 
v loni. Letos nám magistrát jako v přede-
šlém roce poskytl 68 426 000 na pokry-
tí běžných výdajů. Jedná se o relativně 
dobrou zprávu, protože jsme čekali, že to 
bude nižší částka. Na druhou stranu se 
poprvé tato částka nezvýšila, jako tomu 
bývalo v letech předešlých. Spíše se obá-
vám, že zůstane méně na investiční výda-
je, které jsme obvykle kryli prostřednic-
tvím nejrůznějších dotací, zpravidla od 
Magistrátu hl. m. Prahy,“ říká místosta-
rosta Michal Motyčka.
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To je důvod, proč jsou, zatím, letoš-
ní plány na první pohled trochu skrom-
nější. Mezi hlavní priority patří realiza-
ce velké části cyklogenerelu, na který 
MČ už v loňském roce dostala 28 mil. Kč. 
„Z těchto finančních zdrojů by se měly 
uskutečnit plánované záměry, jako jsou 
tzv. Finská stezka, ulice Svěceného, hru-
šňová alej směrem na Ctěnice a posled-
ní je sakurová cesta spojující Miškovice 
s loni dokončenou cyklostezkou na konci 
Čakovic u Havraňáku. Jsme velice rádi, že 
jsme se v realizaci cyklostezek osvědči-
li, a proto nám magistrát v loňském roce 
poskytl oněch 28 mil. na zmíněnou rea-
lizaci. A dalších 2,5 mil. na projektování 
dalších akcí pro bezmotorovou dopravu,“ 
podotýká místostarosta.

V roce 2020 magistrát poskytl MČ Ča-
kovice dotaci 20 mil. Kč na rekonstruk-
ci vlečky do areálu původního cukrova-
ru. Město následně stihlo zrekonstruovat 
přejezd a letos by se mělo vše dokončit. 
To však není zdaleka všechno. Mimo jiné 
by se od letošního září měla otevřít první 
část MŠ v budově Cukrovarská 115, kde 

kdysi bývala soukromá školka Sovička 
a poté dětské centrum Krystálek. „V dal-
ším roce bychom rádi rozšířili tuto škol-
ku i o druhé patro,“ konstatuje místosta-
rosta pro finance.

V plánu je rovněž rekonstrukce části 
povrchu v ulici Na Kačence za 3 mil. Kč. 
„Na rekonstrukce a výstavby nových 
chodníků jsme vyčlenili přes 7 mil. Kč. 
Pro milovníky cvičení na čerstvém vzdu-
chu plánujeme u ZŠ Dr. Edvarda Beneše 
vybudovat venkovní workout za 1,8 mil. 
Kč. V neposlední řadě jsme letos vyčlenili 
2 mil. Kč na první fázi dlouhodobě pláno-
vaného kamerového systému v naší MČ 
pro zvýšení bezpečnosti našich spoluob-
čanů,“ říká Michal Motyčka.

Vůbec největší akcí, která však v roz-
počtu není zahrnuta, neboť na ni v sou-
časnosti nejsou finanční prostředky, je 
již delší dobu plánovaná revitalizace 
bytového fondu. „Na základě koncepce, 
kterou jsme vytvořili před zhruba šes-
ti lety, jsme dokončili projekt na rekon-
strukci sedmi bytových domů za více než 
80 mil. Kč. Nyní činíme maximum, aby-

Rozpočet městské části 
Praha-Čakovice na rok 2021
Zastupitelé naší městské části schválili rozpočet na rok 2021. Navzdory složité 
covidové situaci se můžeme těšit na zajímavé investice do rozvoje obce.
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chom získali dotaci či návratnou finanč-
ní výpomoc od MHMP, a letos tak mohli 
zahájit první etapu zmíněné rekonstruk-
ce,“ informuje Michal Motyčka.

Běžné příjmy se oproti loňskému roku 
snížily cca o 2,5 mil. Kč. Kapitálové pří-
jmy jsou nižší o více než 7 mil. Kč. „Je to 
z důvodu nižšího posílení z vedlejší hos-
podářské činnosti. Letos jsme ponechali 
více peněz na opravy a údržbu bytového 
a nebytového fondu. Magistrát posky-
tl stejnou výši jako loni a zároveň nám 
prozatím ponechal nevyčerpané dotace 
v celkové výši přes 68 mil. Kč,“ říká mís-
tostarosta.

I běžné výdaje se o necelé 2 mil. Kč 
snížily. Dle slov místostarosty je potřeba 

začít hospodařit efektivněji a připravit 
se na úspornější provoz, který v budou-
cích letech s velkou pravděpodobností 
nastane. „Kapitálové příjmy jsou právě 
z důvodu zapojení nevyčerpaných dota-
cí o více než 60 mil. vyšší než v loňském 
roce. Tam jsme mohli nevyčerpané dota-
ce zapojit až při finančním vypořádání 
s MHMP v květnu roku 2020,“ podotýká.

Zároveň je spokojený s tím, že se po-
dařila dokončit většina akcí, které si rad-
ní a zastupitelé předsevzali. „Pokud ne-
počítám dokončení nové budovy naší 
ZŠ v minulých letech, podařilo se nám 
v roce 2020 dokončit a slavnostně ote-
vřít velké investiční celky, jako byl Hu-
sův park, nová hasičská zbrojnice nebo 

již zmíněná cyklostezka v severovýchod-
ní části Čakovic u Havraňáku za více než 
13 mil. Kč. Kromě toho se také dokonči-
la a otevřela unikátní aquaponická labo-
ratoř v naší ZŠ,“ říká místostarosta. Z ne-
dokončených projektů se jednalo spíše 
o akce, u kterých se počítalo, že by jejich 
realizaci mohl uskutečnit magistrát, na-
příklad rekonstrukce Slaviborského ná-
městí u třeboradického rybníka nebo uli-
ce Na Kačence. „Z finančního hlediska se 
jednalo spíše o drobné akce a 95 % toho, 
co jsme si předsevzali, se podařilo do-
končit,“ dodává Michal Motyčka.
///

Michala Jendruchová

Rozpočet 2021 – Běžné příjmy
oddíl § položka Název položky Návrh rozpočtu 2021

Běžné příjmy

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

3722 2111 příjmy z poskytování služeb 65 000,00 Kč

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

3314 2111 knihovny 30 000,00 Kč

09. VNITŘNÍ SPRÁVA

6171 2111 příjmy z poskytování služeb 20 000,00 Kč

6171 2212 sankční platby 35 000,00 Kč

10. POKLADNÍ SPRÁVA

1341 poplatek ze psů 300 000,00 Kč

1342 poplatek z pobytu 300 000,00 Kč

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 500 000,00 Kč

1361 správní poplatky 130 000,00 Kč

1511 daň z nemovitosti 13 000 000,00 Kč

6310 2141 příjmy z finančních operací 135 000,00 Kč

6330 4137 dotace HMP 68 426 000,00 Kč

6330 4137 dotace SR 378 400,00 Kč

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 83 319 400,00 Kč

Kapitálové příjmy

09. VNITŘNÍ SPRÁVA

6330 4131 převod z VHČ 8 480 000,00 Kč

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 480 000,00 Kč

Celkem příjmy (běžné + kapitálové) 91 799 400,00 Kč

KRYTÍ SCHODKU

8115 nedočerpané dotace na účtech obdržené v roce 2020 68 790 900,00 Kč

8115 finanční prostředky na účtech 20 000 000,00 Kč

Celkové příjmy + krytí schodku 180 590 300,00 Kč

Komparace rozpočtu 2020 vs. 2021
Ukazatel Plán 2020 Skutečnost 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
Úhrn příjmů 105 842 900,00 Kč 179 116 540,00 Kč 91 799 400,00 Kč
z toho:
běžné příjmy 85 898 800,00 Kč 118 351 140,00 Kč 83 319 400,00 Kč
kapitálové příjmy 15 702 000,00 Kč 60 765 400,00 Kč 8 480 000,00 Kč
Úhrn výdajů 121 738 900,00 Kč 142 197 800,00 Kč 180 590 300,00 Kč
z toho: 0,00 Kč
běžné výdaje 89 302 000,00 Kč 88 573 310,00 Kč 87 581 900,00 Kč
kapitálové výdaje 32 436 900,00 Kč 53 624 490,00 Kč 93 008 400,00 Kč
zaměstnanecký fond 1 200 000,00 Kč 1 400 183,95 Kč 1 200 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů -15 896 000,00 Kč 36 918 740,00 Kč -88 790 900,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků 15 896 000,00 Kč 0,00 Kč 88 790 900,00 Kč

Plán 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Hospodářský výsledek
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oddíl § Název položky Návrh rozpočtu 2021
Kapitálové výdaje

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
2212 silnice 2 776 900,00 Kč
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 40 476 400,00 Kč
2221 provoz veřejné silniční dopravy 250 000,00 Kč
2241 železnice 17 348 500,00 Kč
3421 využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) 1 800 000,00 Kč
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 598 200,00 Kč

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT
3111 MŠ – stavby, stroje, zařízení, pozemky 6 952 000,00 Kč
3113 ZŠ – budovy, haly, stavby 4 106 600,00 Kč
3412 sportovní zařízení v majetku obce 200 000,00 Kč

05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
3511 všeobecná ambulatní péče – Lékařský dům 4 265 300,00 Kč

07. BEZPEČNOST
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 3 854 500,00 Kč

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6171 úřad – projekty a investice 3 380 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 93 008 400,00 Kč

CELKEM VÝDAJE
celkem výdaje – schválené 180 590 300,00 Kč
zaměstnanecký fond 1 200 000,00 Kč

PŘÍJMY – skutečné 180 590 300,00 Kč
ROZDÍL 0,00 Kč

Návrh rozpočtu 2021 – VHČ
Příjmy Skutečnost 2020 Návrh rozpočtu 2021
nájemné byty 31101 21 180 864,00 Kč 20 600 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102 2 445 601,00 Kč 2 300 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104, 05 1 498 265,00 Kč 1 600 000,00 Kč
úroky běžný účet 10 833,00 Kč 10 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále 2 013 617,00 Kč 1 500 000,00 Kč
CELKEM 27 149 180,00 Kč 26 010 000,00 Kč
stav BÚ k 31. 12. 2020 účet 9021 511 259,41 Kč 511 259,41 Kč
stav BÚ k 31. 12. 2020 účet 90018 301 632,36 Kč 301 632,36 Kč
Výdaje Skutečnost 2020 Návrh rozpočtu 2021
převod do rozpočtu HČ 15 602 000,00 Kč 8 480 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů 4 489 375,00 Kč 5 200 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH 307 193,00 Kč 400 000,00 Kč
pojištění majetku 154 042,00 Kč 200 000,00 Kč
daň z příjmu 3 300 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč
opravy BF + drobné NF 4 586 597,00 Kč 8 230 000,00 Kč
CELKEM 28 439 207,00 Kč 26 010 000,00 Kč

Rozpočet 2021 – Běžné výdaje
oddíl § Název položky Návrh rozpočtu 2021

Běžné výdaje
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

2212 silnice 1 000 000,00 Kč
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 500 000,00 Kč
2221 provoz veřejné silniční dopravy 15 000,00 Kč
2241 železnice 60 000,00 Kč
2310 pitná voda 5 000,00 Kč
3421 využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) 1 470 000,00 Kč
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 901 800,00 Kč
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18 698 600,00 Kč

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT
3111 MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ + běžné výdaje 2 500 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ + běžné výdaje 1 500 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ + běžné výdaje 2 200 000,00 Kč
3111 MŠ opravy, služby na budovách, drobný hmotný majetek 835 000,00 Kč
3113 ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný 787 000,00 Kč
3113 ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ 11 820 000,00 Kč
3121 ostatní záležitosti vzdělávání – gymnázium 600 000,00 Kč
3231 Základní umělecké školy 100 000,00 Kč
3233 středisko volného času 250 000,00 Kč
3412 sportovní zařízení v majetku obce 800 000,00 Kč
3419 ostatní tělovýchovná činnost – spolky 2 284 000,00 Kč

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
3314 knihovny 549 500,00 Kč
3319 ostatní záležitosti kultury – spolky 600 000,00 Kč
3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 200 000,00 Kč
3399 ostatní záležitosti kultury (OOS, senioři, MČ) 1 807 400,00 Kč

07. BEZPEČNOST
5213 krizová opatření 552 300,00 Kč
5512 JSDH Čakovice 500 000,00 Kč

08. HOSPODÁŘSTVÍ
3613 nebytové hospodářství 1 000 000,00 Kč
3632 pohřebnictví 120 000,00 Kč

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6112 zastupitelstva obcí 6 710 000,00 Kč
6171 místní správa 26 816 300,00 Kč

10. POKLADNÍ SPRÁVA
6310 bankovní poplatky 40 000,00 Kč
6320 povinné ručení 60 000,00 Kč
6330 vratka půjčky (pol. 5347) 2 300 000,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 87 581 900,00 Kč



8  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 04–2021 /// U nás v Čakovicích 9

U nás /// na YouTube

Péče o zeleň 
jako priorita 
Čakovic

Počítáme s vámi

Za co utratí naše městská část půl 
milionu korun z rozpočtu, můžete 
rozhodnout i vy v druhém ročníku 
Participativního rozpočtu. V reportáži 
vám prozradíme víc.

Čakovická kronika I

Jak jste prožili loňský rok? Co 
nejdůležitějšího se odehrálo 
v Čakovicích? Zavzpomínejte 
při sledování prvního dílu 
Čakovické kroniky.

Ukliďme Česko s pytlomaty

Instruktážní video pro dobrovolníky, kteří se účastní 
7. ročníku úklidové akce „Ukliďme Česko“.

Bezedné kontejnery na tříděný odpad

V naší městské části najdeme 35 stanovišť na 
tříděný odpad. Přesto bývají na některých místech 
kontejnery přeplněné. Co s tím? Dozvíte se 
v reportáži.

Respirátory 
pro seniory

Od začátku pandemie 
koronaviru se městská 
část Praha‑Čakovice 
snaží pomáhat svým 
seniorům. Mimo jiné 
jim rozdává respirátory. 
Více se dozvíte 
v příspěvku.

Kostelecká by se mohla do 
dvou let odšpuntovat
Očekávaná rekonstrukce Kostelecké 
ulice se přiblížila realizaci. Připravu-
je se projekt pro vydání stavebního 
povolení. Více ve videu.

Čakovice se mohou pyšnit pečlivě udržovanými zelenými 
plochami a záhony. Velkou zásluhu na tom má Oddělení 
péče o zeleň a údržbu MČ Praha‑Čakovice.

Jsme teď i na YouTube!

Sledujte na telefonu, co se děje ve vaší 
městské části – kdykoliv, kdekoliv, i z pohodlí 
vašeho domova. 
Jednoduše načtěte QR kód a užijte si to.

JSME
TEĎ I NA

→ ←

Aktuálně z radnice ///

Na jaře si při procházce naší městskou 
částí budeme moci vychutnávat pohled 
na rozkvetlé sakury, hrušně či švestky. 
Aleje městská část zakládá na místech 
historických cest průběžně od roku 
2007. Posledních pět let pak velmi inten-
zivně. „Zvláště v posledních letech se dbá 
na to, aby byly vysazovány druhy, které 
jsou pro naši lokalitu vhodné a typické,“ 
říká místostarostka Soňa Černá.

Tu nejznámější, sakurovou alej z roku 
2007, najdeme mezi Miškovicemi a Tře-
boradicemi, hrušňovou pak mezi Miško-
vicemi a komunikací na Přezletice. „Na 
této aleji jsou mezi hrušněmi i nově vysa-
zené pásy rybízů, arónií, šípkových růží 
a dřínu,“ podotýká místostarostka.

Pokud vás láká procházka mezi druho-
vě rozmanitými stromy, vydejte se do lo-
kality u Zlámaného kříže za rezidencemi 
Canaba a Viva. Švestkomilce potěší alej 
v Třeboradicích, která vede směrem na 
Hovorčovice. „V této aleji, ale i na jiných 
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Aleje a nová zeleň

vhodných místech plánujeme nainsta-
lovat bidýlka pro dravce. Doporučuje se 
to jako velmi účinné opatření proti pře-
množeným hrabošům – pomáháme tak 
i místním zemědělcům. Ve výsadbě ale-
jí pokračujeme, letos na podzim plánuje-
me založení stezky s částečnou výsadbou 
aleje směrem z komunikace Svěceného 
na Bělomlýnskou,“ doplňuje Soňa Černá.

Zajímavé aleje ale rostou i v zastavě-
ném území naší městské části. Například 
v ulicích Jizerská a Třtinová rostou lípy, 
v Řepové pak najdete ojedinělé tújové 
stromořadí. „Nové stromky však nevysa-
zujeme pouze v rámci alejí, ale i ve sku-
pinách či jednotlivě. Jako příklad mohu 
uvést výsadbu ovocných stromků na Tře-
boradickém korzu,“ upozorňuje Soňa 
Černá s tím, že od samotného začátku se 
musí myslet na údržbu zahrnující pravi-
delný výchovný řez, přihnojení a při su-
chém počasí i pravidelnou zálivku. „Ne-
smí se zapomínat ani na starší stromy, 

Městská část Praha‑Čakovice se může pyšnit krásnou přírodou, 
mnoha zelenými plochami a rozkvetlými záhony. V posledních 
letech se radnice zaměřila také na výsadbu nových stromových 
alejí.

které necháváme průběžně posuzovat 
odborníky. Ti vyhodnotí, zda‑li je do-
tyčný strom perspektivní, případně do-
poručí vhodné zdravotní či bezpečnost-
ní řezy. „Většinu mladých stromků jsme 
nechali ošetřit na podzim 2020. Proře-
zali jsme suché větve vzrostlých stromů, 
mimo jiné na Finské stezce a na Třebora-
dickém korzu, dále pak při cestách v zá-
meckém parku. Na jaře plánujeme větší 
údržbu zeleně v tomto duchu podél cesty 
na Havraňák.“

K zastavení vybízí krásně rozkvetlé 
růže v zámeckém parku. Od jara do pod-
zimu se pak můžeme těšit z barevných 
květinových pásů podél ulice Schoelle-
rova v Třeboradicích či u rybníka v Miš-
kovicích. Nádherný záhon vznikl v rám-
ci revitalizace Husova parku. I v případě 
květinových záhonů je nutná pravidelná 
sezónní údržba včetně zálivky. „V loň-
ském roce jsme založili dvě loučky – 
jednu v Miškovicích při ulici Machno-
va a jednu na Třeboradickém korzu. 
A v tomto trendu chceme pokračovat,“ 
dodává Soňa Černá.

Realizaci projektů financuje městská 
část, některé projekty jsou finančně pod-
porovány magistrátem formou účelových 
dotací. Údržbu zeleně zajišťuje z vět-
ší části Oddělení péče o zeleň a údrž-
bu MČ Praha‑Čakovice. Odborné zása-
hy jako např. řezy stromů pak osvědčené 
odborné firmy. ///

Michala Jendruchová
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Otázky a odpovědi /// U nás Otázky a odpovědi /// U nás

V této pravidelné rubrice jsou 
uvedeny názory zástupců po-
litických stran, hnutí a klubů 
zvolených do Zastupitelstva 
městské části Praha‑Čakovice. 
Každý měsíc postupně jeden 
zástupce politické strany, 
hnutí nebo klubu zvolený 
do Zastupitelstva městské 
části Praha‑Čakovice vznese 
otázku, na kterou odpovídají 
i ostatní.

Tento měsíc pokládá otázku 
KDU-ČSL.

Jaký program připravila 
Rada pro postižené obory 
podnikání v naší obci?

Městská část nemůže nahrazovat stát, 
který má na tyto záležitosti ministerstva 
a hlavně finance. Rozpočet Prahy‑Čako-
vice podpůrné programy podnikatelům, 
jako je např. vládní Antivirus, neumož-
ňuje. Není to práce naší samosprávy. 
Přesto se podle svých možností snaží-
me podnikatelům poskytnout podporu: 
se sousedskou Prahou 18 jsme zajistili 
poradenství pro podnikatele našich MČ, 
aby se mohli zorientovat ve všech těch 
složitých vládních programech jim urče-
ných. Společnost Grant Thornton aktivně 
oslovovala naše podnikatele s nabídkou 
pomoci. Její zaměření se neomezovalo 
pouze na konkrétní programy, ale po-
máhalo podnikatelům posuzovat jejich 
situaci, např. řešit konsolidaci úvěrů, hle-
dání nových možností tržeb, optimaliza-
ci procesů atd.Našim podnikatelům chci 
nabídnout možnost bezplatné inzerce 
v našem zpravodaji. Navrhnu Radě, aby-
chom vytiskli speciální přílohu časopisu 
pro jejich prezentaci a inzerci.

Dále chci našim podnikatelům nabíd-
nout možnost prezentovat se na webo-
vých stránkách MČ. Přemýšlím i o mož-
nosti vytvořit samostatný portál pro 
podnikatele. Dnes je seznam podnikate-
lů součástí stránek, ale domnívám se, že 
není dost přehledný.

Zvažujeme možnost poskytnout úlevu 
na cenu restauračních zahrádek, to však 
naráží na vyhlášku hl. m. Prahy, kterou 
nemáme pravomoc obcházet. Budeme 
v tomto ohledu hledat řešení.
///

Úlohu tvorby kompenzačních programů 
plní stát prostřednictvím státního roz-
počtu. Naše městská část, jako všechny 
ostatní, čerpala sama covidovou pomoc 
od magistrátu. Nižší podřízené rozpočty, 
a to ani ten pražský, který je zhruba 300× 
větší než ten čakovický, neumožňují vy-
tvořit plošné finanční subvence pro pod-
nikatele, resp. pro jednotlivé postižené 
obory podnikání. Pro letošní rok jsme se 
snažili vytvořit rozpočet tak, abychom 
neomezovali veřejné výdaje nad nut-
nou míru. Počítáme tedy i s dostatkem 
prostředků pro kulturní akce, které sice 
nelze zatím konat, ale sektor kultury 
a umění je jeden z nejpostiženějších. Po 
uvolnění opatření bude klíčové jej pod-
pořit i z veřejných financí a my to roz-
hodně uděláme. V uplynulém roce jsme 
dále podporovali drobnou materiální 
pomocí naše lékaře, zejména poskytová-
ním ochranných pomůcek a dezinfekce 
v době, kdy byly obtížně dostupné. Prů-
běžně poskytujeme také pomoc našim 
seniorům, a to zejména pomoc metodic-
kou a ochranné pomůcky. Již několik týd-
nů nabízíme seniorům nad 70 let s mě-
síčním důchodem nižším než 12 000 
korun tři respirátory na každý týden. To 
je jedna z možností, které nám rozpočet 
umožňuje.
///

Alexander Lochman,
1. zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Jiří Vintiška,
starosta 
MČ Praha ‑Čakovice
ODS + TOP 09

Pokud vím, místostarosta Alexander 
Lochman ve spolupráci se společností 
Grant Thornton Advisory zajišťuje zdar-
ma konzultace, poradenství a pomoc při 
podávání žádosti o státní podpory.

Rada MČ nemá moc možností, jak 
účinně pomoci podnikatelům v součas-
né situaci.

Stát je ten, který o všech opatřeních 
rozhoduje, a proto by měl nést plnou 
zodpovědnost za rozhodnutí, která činí.

Jsem si vědom toho, že státní kompen-
zace jsou nedostačující, komplikované 
a pro většinu postižených podnikatelů 
nedostupné, proto každá, i drobná po-
moc těm, co to potřebují, je dobrá.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
KDU-ČSL

Myslím, že žádné. Nebo zcela neviditel-
né. Sám jsem živnostník, mezi živnostní-
ky mám mnoho přátel a nikdo o ničem 
neslyšel. Stačilo by velmi málo, např. to, 
aby obec v této těžké době drobné živ-
nostníky a podnikatele obesílala nabíd-
kami práce, které poptává a následně ob-
jednává u firem sídlících a podnikajících 
daleko od Čakovic a jejich okolí. Udělal 
jsem si malou anketu a nikomu z míst-
ních podnikatelů podobná poptávka ne-
dorazila. Třeba ve Veleni tamní restaura-
ce vařila pro seniory s podporou radnice, 
mnozí dostali zakázku na úklid obce, 
v okolí potoka apod. Škoda promarněné 
příležitosti pomoci v krizovém období.
///

Pandemická situace těžce zkouší někte-
ré obory podnikání. Některé přímo, jako 
restaurace, ubytovací zařízení, služby, 
některé nepřímo z důvodu nedostatku 
pracovní síly nebo úbytku dodavatelů či 
klientů. Programy pro postižené obory 
musí připravit a realizovat především 
vláda, která má k dispozici státní rozpo-
čet a potřebné zdroje a která tak více či 
spíše méně úspěšně činí. Městská část 
nemá pro podporu podnikatelů dosta-
tečné prostředky a nástroje. Může jim 
vycházet vstříc jiným způsobem, třeba 
odpuštěním, snížením nebo odložením 
nájmů v obecních prostorách. Takové 
žádosti by Rada samozřejmě projednala, 
a pokud by byly odůvodněné a podnika-
jící subjekty by byly dotčeny současnou 
pandemickou situací, vyšla by jim podle 
mého názoru vstříc.
///

Kateřina Arnotová,
zástupkyně starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO
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Rozhovor ///Rozhovor ///

me fyzicky setkávat, a to je při jednání, 
vymýšlení, hledání řešení moc důleži-
té. Virtuální schůzky mají svá omeze-
ní a byl bych rád, kdyby už co nejdřív 
skončily. Stejně tak mi vadí zastavená 
kultura, omezené obchody atd. Ale ješ-
tě chvíli to musí být.

Co máte v této souvislosti 
momentálně „rozpracováno“?

Hodně se zamýšlíme nad tím, jak po-
moci lidem v dlouhodobé krizi, která 
má – a bude mít – hodně dopadů ve 
společnosti. Zkoušíme nové formy ko-
munikace se studenty a kolegy, nové 
formy kulturních programů. Uděla-
li jsme třeba naši televizi TV 9. patro, 
kde vysíláme jeden večer v týdnu (na 
internetu) hudbu a rozhovory, před-
stavujeme fakulty a ústavy, předáva-
li jsme ceny rektora a ceny nejlepším 
sportovcům – zkrátka se snažíme oži-
vit dobu, kdy lidé musí být odděleni.

Váš obor je jaderná fyzika. 
Hlavní obory, které vyučujete, 
jsou pro běžného člověka téměř 
nevyslovitelné. Čím vás uchvátily?

Můj obor je fyzika částic, což je velmi 
blízko jaderné fyzice, ale je to o ješ-
tě menších a fundamentálnějších vě-
cech. O tom, z čeho je složen Vesmír, 
jaké síly ho propojují, co je i tam, kde 
nic nevidíme (ve fyzikálním vakuu). Je 
zde spousta tajemství a nezodpověze-
ných otázek a to mě na tomto oboru 
vždy uchvacovalo a bavilo.

Byl jste odjakživa – už jako dítě – 
nadšenec pro fyziku? Vzpomenete 
si na první myšlenku, na první 
pokusy…?

Pro fyziku, pro elektroniku, jsem byl 
nadšený už od malička. Nejdřív jsem 
si zkoušel vymýšlet experimenty spíš 
z elektroniky a kybernetiky (o které 
mi můj tatínek dal hodně knih) – třeba 
feritové paměti nebo návrhy různých 
automatů. Rozebíral jsem staré (tran-
zistorové) počítače a třeba i telefonní 
ústředny a stavěl doma ze součástek 

různé výtvory, které občas fungovaly, 
a občas také ne.

Co pro vás znamenalo jmenování 
rektorem? Co se ve vašem životě od té 
doby změnilo?

Byla to úplná změna ve všem, co jsem 
do té doby dělal. I když jsem do té doby 
řídil několik týmů a velkých projek-
tů v souvislosti s mojí prací v CERNu 
a dalších laboratořích, nic vás nemů-
že dobře připravit na takovou změnu. 
Teď je moje práce hodně o psycholo-
gii, diplomacii, hledání řešení a dohod. 
A k tomu jsem si musel hodně věcí na-
studovat a učím se stále.

Vzpomenete si na nejsilnější moment 
své kariéry?

Takových chvil je několik, ale asi mo-
ment, kdy jsme po patnácti letech prá-
ce spouštěli urychlovač LHC a na něm 
experiment ALICE, kde se zkoumají 
srážky jader a pomocí nich hmota ves-
míru ve stáří mikrosekund. První sráž-
ky jader viděné naším detektorem ni-
kdy nezapomenu.

Vaše práce je náročná. Jak a kde si 
čistíte hlavu? Třeba procházkami po 
Čakovicích?

Snažím si odpočinout při hudbě nebo 
na chalupě či při procházkách v příro-
dě. Rádi se procházíme s manželkou 
a synem i po Čakovicích a Třeboradi-
cích. Máme rádi i přírodu v okolí – ši-
roká pole, remízky, potoky, vlak.

A váš syn se vydá ve vašich stopách?
Myslím si, že v tom, co dělám a o co se 
snažím, jde stejným směrem. Ale pra-
cuje v jiné oblasti než ve fyzice.

Jak se vám v Čakovicích žije? Máte 
tady oblíbená místa?

V Čakovicích se žije krásně. Máme vý-
hled až na Krkonoše a České středo-
hoří, máme tu spoustu zeleně, světla, 
parků… a klid. Moc rád mám naše síd-
liště, park u zámku, aleje do Třeboradic 
a Miškovic a také náměstíčko s rybní-
kem v Třeboradicích. Líbí se mi, že se 
tu dá žít v takových menších vesnic-
kých rozměrech, přitom jsme ve městě.

Jste zdejší rodák, nebo jste se sem 
přistěhoval?

Narodil jsem se na Letné, kousek od Ná-
rodního technického muzea. Pak jsme 
s manželkou žili chvíli v Karlíně, pak 
v Libni a pak jsme se přestěhovali sem 
do Čakovic… Už jsme tu víc než 10 let. ///

Text: Michala Jendruchová
Foto: ČVUT Praha

kompenzovat to, že doba je teď oprav-
du těžká. Ono vyrobit PETmasku ne-
byla věc humoru, ale snahy najít něco, 
co by mohl každý doma mít a čím by 
si mohl pomoci, když odjinud pomoc 
nepřicházela. Ale jsem rád, že se k mé 
PETce připojil i kousek dobré nálady 
a že to lidé cítí jako vtip.

Právě s koronavirem je dnes vaše 
jméno skloňováno asi nejvíce. Nejste 
z toho už unavený?

Ono jde spíš o ČVUT než o moje jmé-
no. I když se v projektech pomoci od 

Čemu se rád zasmějete?
Mám rád veselou hudbu a veselé chví-
le s kamarády. Také si rád odpočinu 
třeba při filmech, které nejsou příliš 
vážné nebo jsou třeba i trochu bizarní.

Ptám se proto, že evidentně máte 
smysl pro humor. Například na 
facebookové stránce ČVUT jste 
s vtipným komentářem zveřejnil 
svoji fotografii z výroby domácího 
proticovidového štítu…

Myslím, že trochou smyslu pro hu-
mor a nadhled musíme (snad všichni) 

začátku hodně angažuji a některé jsem 
inicioval, je v tom spousta práce ko-
legů, které reprezentuji, když o tom 
pak mluvíme v médiích. Koronaviro-
vý problém – nebo krize – je už oprav-
du dlouhý a únavný. A jiný teď, než byl 
před rokem. Teď musíme přemýšlet 
o řešení společenských dopadů a o to 
se také ve škole snažíme.

Jak vám osobně koronavirus změnil 
život?

Jako nám všem to vše přineslo větší 
oddělení lidí, daleko méně se může-

Čakovice snoubí venkovský život 
s městským
Patří mezi největší české kapacity. Rektor pražské ČVUT Vojtěch 
Petráček má před jménem i za ním několik titulů. Přesto působí 
velmi skromně a nezapře svůj báječný smysl pro humor. Vždyť jeho 
fotografie s vlastnoručně vyrobeným proticovidovým štítem oblétla 
sociální sítě.



14  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 04–2021 /// U nás v Čakovicích 15

Leden
Od 1. ledna byl funkcí kronikáře pověřen 
Ladislav Tyrna, od roku 1945 předseda 
místního národního výboru. Spolupra-
covníkem kronikáře se stal Josef Hou-
dek, ředitel střední školy v Čakovicích 
a aktivní člen Sokola.

Čakovice v roce 1950: funguje dobré 
autobusové spojení s Prahou i okolím, 
pošta a telefon spojuje občanstvo s šir-
ším světem (telefonních účastníků je 
71), radiových přijímačů je v obci 2.136 
(téměř v každé rodině), automobilů 95, 
motocyklů 99, nákladních vozů patří-
cích továrnám a živnostníkům 33. Čako-
vice jsou na rovině 258 m nad mořem, 
katastr má 375 ha, z toho 122 ha orné 
půdy, 120 ha zastavené plochy, ostatní 
tvoří parky, rybníky, ulice, dráha a ne-
plodná půda. Ráz Čakovic je průmyslo-
vý: velký cukrovar, surovárna i rafinerie, 
továrna Veltechna (dříve Křižík) a na 
hranici katastru Avia. Velkostatek patří 
k národnímu podniku Cukrovar Čakovi-

ce a obdělává 220 ha půdy. Kolem 33 ha 
půdy obdělává 21 malých zemědělců a 6 
rolníků (Kindl, Lébl, Kanonýř, Váňa, Klej-
zar a Čvančara). Většinu občanstva tvo-
ří průmyslové dělnictvo, úředníci, země-
dělští zaměstnanci a živnostníci. Třídní 
rozdíly se zmírnily a majetkové se vy-
rovnávají. Lékaři jsou zde dva: Dr. Bo-
huslav Václavek a Dr. Josef Houska. Za-
niklo mnoho soukromých živnostníků, 
živnosti se zapojují do národních pod-
niků Bratrství, Masna, Kovomat, Elekt-
ra, Tep, Zdar, Narpa. Zbývající živnost-
níci jsou: cukrář Bild, zámečníci Hojka, 
Bernard, Zlatník, hodinář Neťuka, obuv-
níci Jedlička, Tyrne, krejčí Radechovský, 
Nouša, Homola, švadleny, truhláři, holi-
či, klempíři, povoznictví Zachariáš, au-
tooprava Procházka, stavitel Černohor-
ský, zahradnictví Samohrd (15 skleníků 
s ústředním topením umožňuje i v zimě 
prodávat květiny), řezník Horák a vaz-
ba knih Andršová. Kultura: kino je den-
ně, v neděli dvakrát, tanečních zábav je 

mnoho – zvláště v masopustě střídá jed-
na druhou. Sport je dosti rozšířen a je 
soustředěný v Tělocvičné jednotě Sokol. 
Tělocvik prostný a na nářadí dnes již tak 
nezajímá, ve velké oblibě je kopaná, há-
zená, odbíjená a ping‑pong. 1. ledna byly 
obce i města oddluženy a každá obec 
dostala k svému hospodaření finanč-
ní prostředky dle rozpočtu, který si vy-
pracovala. Rozpočet pro Čakovice: pří-
jem 1,697.000 Kč, vydání 1,996.000 Kč, 
na investice 398.000 Kč. Pozoruhodné 
jsou výsledky dávek: za užitkovou vodu 
129.342 Kč, stoky 72.840, odvoz pope-
le 78.305, z nápojů 578.967, ze zábav 
168.043, ze psů 25.650, ze zastavených 
ploch 317.331, z el. energie 25.630, ze 
zmrzliny 37.534, ze hry v karty 5.035… 
Dávka ze zábav ukazuje, že rádi tančíme, 
hrajeme karty, hodně mlsáme a přespří-
liš „bumbáme“. Toto nemírné pití při-
náší veliké škody mravní i hospodářské 
(rodinné nesváry, výchova dětí, úra-
zy, nemoci, špatná pracovní morálka). 

Kronikářské perličky, rok 1950

Historie /// Historie ///

Na hlavní ulici, 
fotoarchiv 
M. Pavlíčkové

V platnost vstoupil zákon o rodinném 
právu, kterým je, mimo jiné, zavedena 
rovnoprávnost muže a ženy v otázkách 
majetkových. Uzavírají se matriky na fa-
rách, povinnost vésti matriky přechází 
na národní výbory. První chlapeček jmé-
nem Jan Falešník zapsaný do čakovické 
občanské matriky se narodil 11. ledna, 
první holčička, Zdeňka Vokálová, se na-
rodila 20. ledna. MNV daroval dětem 
spořitelní knížku na 1.000 Kč. První ob-
čanský sňatek na radnici uzavřeli Vik-
tor Holub a slečna Otilie Otavová. Cel-
kem bylo v roce 1950 na MNV uzavřeno 
54 sňatků.

Únor
11. byly podepsány v obci smlouvy 
o výrobě a dodávkách v zemědělství. 
Byla zvýšena živočišná výroba. Nejlepší 
je hospodářství Antonína Kindla, které 
vede jeho manželka Anna – pracovitá 
odbornice na slovo vzatá. Má krásný 
dobytek, předepsané dodávky plní přes 
100 %. Velkostatek chová v Čakovicích 
dojnice, v Třeboradicích vepře a ve Ctě-
nicích ovce a drůbež. Domácích porážek 
vepřů bylo provedeno 337. 14. února 
byl Josef Hulínský jmenován I. náměst-
kem primátora Prahy a odstěhoval se 
z Čakovic.

Březen
Provedeno celostátní sčítání, při kterém 
bylo zjištěno, že Čakovice mají 4.565 

obyvatel, 613 domů, 9.420 stromů, 27 
koní, 186 krav, 8 volů, 760 prasat, 1605 
slepic, 85 kachen, 64 liliputek a 64 vče-
lích úlů. Založen Komunální podnik. 
Pod něj byly zapojeny podniky: rekre-
ační, doprava, prádelny, nákup a pro-
dej užitkové vody, čištění obce a parků, 
hotelové a restaurační služby, holičství, 
kadeřnictví, pohřební služba, autosluž-
ba a zahradnictví (hostinští: Sládek, 
Radoszynský, Trykal, Janoušek, holiči: 
Pokorný, Bohata, Ouřada, Rod, zahrad-
nictví Samohrd, truhlář Potočník, malíř 
Vyhnálek, pohřební služba Vojáček). Za-
členěním 12 živnostníků do Komunál-
ního podniku opět klesl počet soukro-
mých živností.

Květen
Z vázaného prodeje uvolněno mléko, 
mléčné výrobky a vejce. Zároveň byly 
sníženy ceny poživatin: mouka, marme-
lády, maso, sádlo. Textil na vázaném trhu 
je levný, na volném drahý. Nájemné se 
platí z jedné místnosti 700 až 1200 Kč 
ročně. V nové čtvrti domů, patřící pod-
niku Avia, platí ročně 6.200 Kč. To jsou 
přepychové byty se vším komfortem.

Mzdy a platy: žena v průmyslu vydělá 
15 až 30 Kč za 1 hod., muž 20 až 50 Kč za 
hod. V zemědělství zatím ještě 10 Kč, ale 
k tomu má naturálie (mléko, brambory, 
dříví…). 26. stanoveno vstupné na kou-
paliště: děti, studenti a vojsko 2 Kč, do-
spělí 5 Kč.

Červen
Stanoveny poplatky – 1) ze psů: za prvé-
ho 100 Kč, za dalšího a luxusního 200 Kč, 
2) ze zastavěných ploch 1 m2 přízemí 
1,50, v podkroví 2 Kč, v prvním poscho-
dí 3 Kč, 3) ze zmrzliny, 4) ze hry v karty, 
kulečník, kuželky v sázkách dle pravidel. 
26. se konala jubilejní slavnost 100leté 
výročí cukrovaru v Čakovicích. V před-
večer slavnosti byla pořádána umělecká 
akademie, na které účinkovali členové 
Národního divadla, paní Marie Podvalo-
vá a Theodor Šrubař. V den slavnosti byl 
v zámeckém parku velký koncert a ta-
neční zábava. Bylo odměněno 21 úder-
níků práce, na výstavě v cukrovarské 
místnosti byl instalován model cukro-
varu, zhotovený strojmistrem Přibylem 
z Velvar.

Říjen
8. byla pořádána oslava dne Českoslo-
venské armády. Den byl vyplněn ukáz-
kami bojového cvičení kbelské posád-
ky, sportem a zakončen byl přátelskou 
taneční veselicí. 9. pobodali houpačkáři 
Bradáč a Tříska Tomáše Novotu z Čako-
vic. Všichni tři se zpili v hostinci u Tryka-
la. Od té doby zakázána v tomto hostinci 
kořalka. Státní soud v Praze odsoudil 
místního občana faráře na 1 rok vězení. 
Farář se odvolal a soud mu zvýšil trest na 
1 a 1/2 roku. ///

Jarka Krákorová 
dle zápisů kronikáře Ladislava Tyrny

Nové bytové jednotky 
podniku Avia



Sport /// U nás

Schweiner, který, když necestuje po svě-
tě, žije v naší městské části. „V Čakovicích 
se mi líbí moc. Vždycky když se vrátím 
z cest, jsem překvapen, co kde vyrost-
lo za novou budovu, obchod nebo hřiště 
na venkovní posilování. Jsem moc zvěda-
vý, kam se Čakovice dopracují za pár let,“ 
říká s úsměvem.

Jde o historický úspěch, jelikož turnaj 
Světového okruhu doposud dokázaly vy-
hrát pouze české ženy, mužům se to po-
dařilo úplně poprvé.

„Po skončení zápasu jsme cítili poci-
ty vděku a zadostiučinění vůči našemu 
týmu v čele s italským trenérem Andreou 
Tomatisem,“ říká šestadvacetiletý David 

Dosáhli jste ohromného úspěchu. 
Už jste si to sám uvědomil, jak moc 
velkého, nebo to teprve přijde?

Děkujeme moc! Máme nesmírnou ra-
dost, čeho se nám povedlo docílit. Já 
si to zatím moc neuvědomuji, co se 
vlastně stalo, ale to asi časem přijde. 
Ještě víc než z výsledku jsme nadše-

Elitní český plážový volejbalista 
a obyvatel Čakovic David Schweiner 
říká: Chceme na olympiádu a uhrát 
tam dobrý výsledek
Ohromného úspěchu pro český plážový (beach) volejbal dosáhli David Schweiner 
s parťákem Ondřejem Perušičem v první polovině března. Vyhráli totiž prestižní turnaj 
v katarském Dauhá, čtyřhvězdičkový, který je součástí Světového okruhu. Udělali tak 
veliký krok ke splnění velikého snu, tedy účasti na olympijských hrách v Tokiu.
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Na místo události jako první dorazil Ha-
sičský záchranný sbor stanice Satalice 
a stanice Holešovice. Jednotka požární 
ochrany MČ Praha‑Čakovice dorazila 
mezi prvními. Následně se k nim připo-
jilo dalších sedm dobrovolných jednotek, 
a to z Březiněvsi, Cholupic, Chodova, Pra-
hy 1, Kbel, Letňan a Horních Měcholup. 
Byla přivolána i chemická služba z Petřin. 
Vhledem k rozsáhlému požáru a velkému 
počtu jednotek na místě události byl vy-
hlášen II. stupeň požárního poplachu.

Jednalo se o požár objektu autoservisu 
o rozměrech 30 x 10 metrů v Čakovicích, 
který byl ohněm zasažen v plném rozsa-
hu. Uvnitř objektu bylo nalezeno něko-
lik tlakových lahví, které byly vyneseny 
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U požáru v Čakovicích zasahovali 
i naši dobrovolní hasiči z Miškovic

ven a ihned ochlazeny. K uhašení objek-
tu bylo nasazeno šest vodních proudů C 
a hasiči prováděli zásah v dýchací techni-
ce. Do péče Záchranné služby hl. m. Pra-
hy byly předány dvě osoby. Během zása-
hu došlo k propadu střechy.

Čakovická jednotka na místě prová-
děla hasební práce a kyvadlou dopra-
vu vody. Lokalizace požáru byla vyhláše-
na v 6.45 hodin. Následovalo dohašování, 
ochlazování a rozebírání konstrukce ob-
jektu. Po 7. hodině ranní proběhlo střídání 
sloužících hasičů. V odpoledních hodinách 
byla prováděna dohlídka nad požářištěm 
hasičským záchranným sborem. ///

Lukáš Horský – velitel Jednotky 
požární ochrany MČ Praha-Čakovice

V pondělí 8. března byl v 6.06 vyhlášen naší jednotce poplach. Naše místní 
jednotka vyjela k zásahu během šesti minut (jednotka zařazená v kategorii 
JPO III a V má výjezd ze základny do 10 minut) a na místo dorazila v 6. 12. 
K zásahu vyjela CAS 30 Tatra ve složení 1 + 4 (velitel + čtyři dobrovolní hasiči).

Hasiči ///
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ného trénování bez mezinárodních 
turnajů. Kromě několika podniků na 
národní tour jsme se snažili vyléčit 
zranění z předchozích let a zapracovat 
v tréninku na svých slabých stránkách 
a nedostatcích. Zároveň jsme si moh-
li na podzim užít delší volno a odpo-
činout si před nadcházející sezónou 
2021.

Věříte, že nás všechny čeká lepší doba 
a začne se vše zlepšovat?

Věřím, že se vše začne vracet do sta-
rých kolejí, ale ještě si na úplný návrat 
budeme muset počkat. Nerad bych 
komentoval situaci ohledně pande-
mie, protože názorů máme kolem 
sebe příliš a ten můj bez příslušného 
medicínského vzdělání by byl stejně 
irelevantní.

Jak dlouho se plážovému volejbalu 
věnujete?

Už to bude šest let, co jsem měl svůj 
první trénink plážového volejbalu. Za-
čínal jsem jako malý s tenisem, který 
jsem postupem času vyměnil za klasic-
ký „šestkový“ volejbal, a ve dvaceti le-
tech přešel na písek.

Je pravidlem, že beachvolejbalista za 
sebou má i klasický volejbal? Nebo 
už jsou dnes i specialisté, kteří se 
beachi věnují odmala a do klasického 
halového se nezapojili?

Dříve to pravidlem bývalo, ale bea-
chvolejbal už není v plenkách a pro-
šel si také svým vývojem. Někte-
ří mladší kluci už na písku začínali. 
Prvky jsou v obou sportech stejné, 
ale liší se provedením v prostředí 
s venkovními vlivy.

Jaké jsou vaše největší cíle a sny?
Sen byl odmala reprezentovat a dělat 
sport na té nejvyšší úrovni, ale jakmi-
le byl dostižnější, změnil se v cíl, ke 
kterému vedla jasná cesta. Momen-
tální cíl je dostat se na olympijské 
hry v Tokiu a snem by bylo uhrát tam 
dobrý výsledek.

Jak se vám líbí život v Čakovicích?
V Čakovicích se mi líbí moc. Najdete 
tu všechno od parku, dětských hřišť, 
stezek na cyklistiku až po super spo-
jení do Prahy. Vždycky když se vrátím 
z cest, jsem překvapen, co kde vyrost-
lo za novou budovu, obchod nebo hři-
ště na venkovní posilování. Jsem moc 
zvědavý, kam se Čakovice dopracují za 
pár let.

Profesionální sportovec stejně tráví 
většinu času na cestách a v zahraničí, 
že?

Je to tak. Za normální situace trávíme 
mimo Českou republiku více než sedm 
měsíců. Není to jednoduché, ale bohu-
žel se bez toho nedá obejít. I v období, 
kdy nejsou turnaje a do zahraničí ne-
musíme, tedy zejména v zimě, se neo-
bejdeme bez cestování na soustředění. 
Rozdíl mezi trénováním v hale v Čes-
ku a venku s větrem je velký a k tomu, 

abychom mohli soupeřit s těmi nejlep-
šími na světě, se musíme připravovat 
v co nejautentičtějších podmínkách.

Na co byste nalákal malé děti, jejichž 
rodiče přemýšlí o tom, na jaký sport 
je dát?

Není důležité, o jaký sport půjde. Dů-
ležité je, aby to děti bavilo, našly si 
dobrou partu kamarádů a dělalo je 
to šťastnými. Není ani špatné vystří-
dat několik sportů a vyzkoušet si, jaké 
jsou výhody každého. Každý jsme jiný. 
Někdo potřebuje k radosti kolektiv, ně-
kdo chce být zase sám, a tak volí indivi-
duální sport. Děti si samozřejmě samy 
najisto nevyberou, ale podle jejich cho-
vání zaručeně poznáte, jestli se jim to 
líbí, nebo ne. Není totiž nikdo upřím-
nější a pravdomluvnější než malé děti. 
Co neví, to nepoví. (směje se).
///

Michal Káva

kách. Bylo neuvěřitelné teplo a z pouš-
tě foukal horký vítr, což výkonu klu-
kům ze střední Evropy vůbec nepřidá. 
(směje se) Zápas měl všechno – tři 
sety, dlouhé koncovky a v našem pří-
padě otočený třetí set, respektive zá-
pas. Prohrávali jsme ve třetí sadě 
11:13 a podařilo se nám vyhrát 17:15. 
To nám dodalo hodně sebevědomí do 
dalších zápasů a zároveň sebralo zbyt-
ky sil.

Budou si teď na vás soupeři dávat 
mnohem větší pozor?

Už delší dobu pozorujeme, že jsou sou-
peři lépe připraveni. S tímto úspěchem 
to nebude jiné a na nás je se přizpůso-
bit a reagovat na obranný systém sou-
peřů co nejrychleji.

Jaký je váš nejbližší program?
Teď si užíváme několik dnů volna a od 
pondělí 22. března budeme pokračo-

ni z předvedené stabilní hry, která nás 
úplně nezdobila. (usmívá se)

Jaké jste měli pocity bezprostředně 
po posledním míči finálového 
zápasu?

Pocity se moc nelišily od těch v před-
chozích zápasech, protože jsme vědě-
li, že jsme zahráli dobrý zápas a pora-
zili papírově silnějšího soupeře, který 
toho ve většině případů dokázal něko-
likanásobně více než my. Po skončení 
zápasu to byly pocity vděku a zadosti-
učinění vůči našemu týmu v čele s ital-
ským trenérem Andreou Tomatisem.

Kdy jste během turnaje čelili nejhorší 
situaci?

Jako zlomový moment a nejtěžší zá-
pas hodnotím čtvrtfinále proti domá-
cím Katařanům. Nastupovali jsme pro-
ti jednomu z nejfyzičtějších týmů na 
tour, a to v jejich domácích podmín-

vat v přípravě na další turnaje světo-
vé série. V dubnu nás totiž čekají tři po 
sobě jdoucí turnaje v Cancúnu v Me-
xiku. V květnu bychom se měli vracet 
zpět do Evropy, kde nás čekají turnaje 
v Soči a zejména domácí turnaj v Os-
travě.

Přibližte, prosím, sezónu 
profesionálního beachvolejbalisty.

Sezóna začíná vždy přípravou na kon-
ci listopadu v Římě, kde se až do Vánoc 
soustředíme na fyzickou a technickou 
stránku. Po Novém roce se většinou 
přesouváme na Kanárské ostrovy, 
kde se dá trénovat venku na pláži, což 
je stěžejní pro adaptaci na venkovní 
podmínky – vítr, slunce, teplo. V břez-
nu začínají první turnaje a s menší-
mi přestávkami se hraje až do září, 
října. První část sezóny se odehrává 
v Asii, Americe, v létě se přesouváme 
do Evropy a na podzim je to opět Asie 
nebo Amerika. Většinu roku tedy strá-
víme po soustředěních a turnajích na 
cestách a doma se moc neohřejeme. 
(usmívá se)

Kdy naposledy jste se představili 
v České republice?

V červnu 2019 se v Ostravě konal 
turnaj stejných kvalit a poté až mis-
trovství České republiky v září 2020 
v Opavě.

Jak moc ovlivnila váš sport současná 
celosvětová situace?

V roce 2020 se kvůli pandemii nekonal 
jediný mezinárodní turnaj. Doufáme, 
že to se v roce 2021 změní a dočkáme 
se, doufejme, i olympijských her v To-
kiu. Současná situace nám vzala turna-
je, nicméně trénovat jsme stále mohli 
a v porovnání s jinými odvětvími jsme 
na tom ještě dobře. Není to příjemné, 
ale víme, že na tom jsou někteří lidé 
mnohem hůře.

Co všechno jste stihli či mohli 
odehrát a odtrénovat v roce 2020?

Rok 2020 se nesl v duchu nekoneč-

Sport /// U násSport /// U nás
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Praha–Čakovice

Datum Zastávka
Čas od–do

po–pá so

5. 6.
sobota

24. 7.
sobota

31. 8.
úterý

1. křižovatka ul. Schoellerova – V Pačátkách 15.00–15.20 8.00–8.20

2. křižovatka ul. Schoellerova – U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50

3. křižovatka ul. Bělomlýnská – U Bílého Mlýnku (u garáží) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. křižovatka ul. Schoellerova – Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50

5. křižovatka ul. Ke stadionu – Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20

6. ul. Něvská (MŠ 120 – parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50

7. křižovatka ul. Cukrovarská – Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20

8. křižovatka ul. Polabská – Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

Sběr nebezpečného odpadu pro občany 
zajišťuje a financuje hl. město Praha.

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze 
bezplatně  odložit  následující  druhy 
nebezpečného  odpadu: kyseliny, roz-
pouštědla, zásady, pesticidy, fotochemiká-
lie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 
baterie a akumulátory, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, motorový olej, 
nepoužitelná léčiva a cytostatika, potra-
vinářský olej a tuk (uzavřený v PET lah-
vích), detergenty obsahující nebezpečné 
látky (čistící prostředky).

Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!
Nelze  odložit:  stavební opad, objemný 
odpad elektrozařízení apod.
V případě, že svozové vozidlo nenalez-
nete na příslušné zastávce dle harmono-
gramu, kontaktujte řidiče vozidla na tele-
fonním čísle 739 412 393, 731 686 777, 
602 485 324.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla 
současně, je tedy nutné řidiči sdělit na 
jaké městské části a zastávce svozu se 
nacházíte. Není předem určeno, jaké vo-
zidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto 
důvodu se může stát, že budete muset 
kontaktovat všechna telefonní čísla. ///

VOK na objemný 
odpad
Tyto kontejnery zajišťuje a financuje 
MHMP a tím i stanovuje podmínky vý-
běru odpadu a druhu odpadu, který do 
VOK patří.

Upozorňujeme, že do těchto nádob je 
zakázáno odkládat nebezpečný odpad, 
(tj. televize, lednice, pneumatiky, chemi-
kálie, zářivky, autobaterie), dále odpad 
stavební a živnostenský a také bioodpad 
(na ten jsou přistavovány speciální VOK 
jen na bioodpad, tj. na větve, trávu, ovo-
ce atd.).

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1 – 6/2021 12 ks VOK:
duben 07. 04. , 21. 04.
květen 05. 05. , 19. 05.
červen 02. 06. , 16. 06.

Kontejnery budou přistavovány ve stře-
du ve 14.00 hod. a odvoz bude ten samý 
den v 18.00 hod.

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

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a potravinářských olejů

VOK 
na bioodpad
Tyto kontejnery jsou určeny na zahradní 
odpad – listí, trávu, větve, neznečištěnou 
zeminu, případně kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.
Kontejnery VOK na bioodpad zajišťuje 
a financuje MHMP.

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1 – 6/2021 8 ks VOK na bioodpad:
duben 24. 04.
květen 22. 05.
červen 05. 06. , 19. 06.

Kontejnery budou přistavovány v sobotu 
mezi 9.00 – 12.00 hod.

Stanoviště kontejnerů:
Třeboradice ‑ parkoviště u hřbitova 1 ks
Miškovice ‑ Na Kačence 1 ks
///

Koše pro úklid psích exkrementů
Většina majitelů psů po svých mazlíčcích 
uklízí. Ale bohužel je mezi nimi menšina, 
která tak nečiní, a na adresu městské čás-
ti jsou posílány stížnosti. Není divu, když 
si psí exkrement přinesou někteří z vás 
na botě domů nebo když majitelé najdou 
tuto nadílku před svým rodinným do-
mem a musí to za někoho uklízet. Co te-
prve zaměstnanci Oddělení péče o zeleň 
a údržby MČ Praha‑Čakovice, kteří jsou 
nuceni se s tímto problémem potýkat při 
sekání trávy. Proto se obracíme s pros-
bou na ty z vás, kteří neuklízí po svých 
čtyřnohých psích svěřencích, aby pře-
hodnotili své chování a začali uklízet tak, 
jak činí většina z vás, a využívali k tomu 
určené koše. Koše jsou vyváženy a sou-
časně doplňovány sáčky dvakrát týdně. 
Bohužel hned po jejich doplnění se sáčky 
ztrácejí, proto apelujeme na všechny, aby 
je odebírali po jednom, nebo dle aktuál-

ní potřeby, a tím se rozdělili i s ostatní-
mi majiteli psů. Městská část vynaložila 
v loňském roce na nákup sáčků na psí 
exkrementy téměř 95 000 korun.

Odpadkové venkovní koše
Jsou určeny pro drobný odpad, jako jsou 
obaly od potravin a nápojů, které konzu-
mujete venku. V žádném případě nejsou 
určeny pro váš domovní odpad, ale bo-
hužel se stává, že tyto koše takto využí-
váte, a tím je přeplňujete. Pro domovní 
odpad využívejte pouze nádoby na směs-
ný nebo tříděný odpad.

Budete‑li uklízet po svých psích miláč-
cích a budete‑li využívat odpadkové koše 
dle jejich určení, pomůžete zaměstnan-
cům Oddělení péče o zeleň a údržby MČ 
Praha‑Čakovice udržovat naši městskou 
část čistou.
///

Děkujeme.

Úprava zeleně 
pouze se souhlasem 
vlastníka pozemku
Pravděpodobně některý z místních ak-
tivních občanů vzal do vlastních rukou 
úpravu čakovického Havraňáku a vy-
kácel zde akáty a jiné rostoucí dřeviny. 
Z části jejich kmenů pak vytvořil ohrád-
ky pro nové jehličnany, které vysázel. Ač 
je možné věřit, že šlo o dobrý úmysl, ten-
to postup je naprosto nepřijatelný. Je za-
kázáno vysazovat stromy, keře, rostliny 
a provádět jakékoliv úpravy zeleně bez 
souhlasu vlastníka pozemku. Vzniklou 
situaci nyní řeší Policie ČR. ///

Zapojte se do udržování 
čistého prostředí

Obyvatelé naší městské části mají k dispozici přibližně 220 kusů 
košů, z toho 90 kusů je určeno pro úklid psích exkrementů a 130 
kusů pro drobný odpad. Oddělení péče o zeleň a údržbu 
MČ Praha‑Čakovice tyto koše vyváží dvakrát týdně, což je 
oproti některým městským částem nadstandardní.
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Duben 2021

4. NE
Velikonoční koncert
Koncert online z kostela 
sv. Remigia je zahájením 
přípravy projektu Varhany 
pro Čakovice a koná se pod 
záštitou starosty. Účinkující: 
Leona Michajlová – zpěv, 
Semjen Yakimov – hra na 
varhany. Odkaz naleznete 
od velikonoční neděle 4. 4. 
na www.cakovice.cz nebo na 
www.farnostcakovice.cz.
Na akci vás všechny zve 
MČ Praha‑Čakovice spolu 
s čakovickou farností.

5. PO
Sousedská třeboradická 
pomlázka na Velikonoční 
pondělí
Sousedský třeboradický spo-
lek vás všechny srdečně zve 
na Sousedskou třeboradic-
kou pomlázku. Akce se koná 
na adrese Jirsákova 141 před 
vraty. Uvítá vás selka, budou 
pro vás připravena vajíčka, 
nebudou chybět sladkosti 
pro děti a pomlázky k zapůj-
čení. Akce začíná v 8 hodin. 
Bližší informace na
www.facebook.com/Soused-
skyTreboradickySpolek.

Poznámky k českým 
dějinám
Také v dubnu pokračují 
úspěšné online přednášky 
PhDr. Michala Arnota 
z gymnázia PORG, na které 
vás srdečně zve městská část 
Praha‑Čakovice a farnost 
Čakovice. Tato nese název 
Josef II. a nástup modernity. 
Začíná se v 18 hodin. Odkaz 

přednášek PhDr. Michala 
Arnota z gymnázia PORG. 
Sledovat ji můžete online od 
18 hodin na internetových 
stránkách městské části 
i farnosti Čakovice.

26. PO
Poznámky k českým 
dějinám
Městská část Praha‑Čakovice 
a farnost Čakovice zvou na 
poslední dubnovou online 
přednášku PhDr. Michala 
Arnota z gymnázia PORG. 
Zajímá‑li vás, kdo byl 
Generál Alois Eliáš, jaký 
byl člověk, kterého nacisté 
za jeho odbojovou činnost 
popravili, nenechte si ujít 
online vysílání. I tentokrát 
se začíná v 18 hodin. Stačí 
se podívat na web městské 
části nebo farnosti Čakovice. 
Nestihnete‑li to online, 
záznam najdete na youtube 
kanálu farnosti.

najdete na webu městské 
části i farnosti Čakovice.

12. PO
Poznámky k českým 
dějinám
Osvěžit a prohloubit si 
své znalosti o Františku 
Palackém můžete od 
18 hodin na internetových 
stránkách městské části 
i farnosti Čakovice. 
Nestihnete‑li online vysílání 
PhDr. Michala Arnota 
z gymnázia PORG, vše 
dohledáte i zpětně. Záznamy 
najdete na youtube kanálu 
farnosti.

19. PO
Poznámky k českým 
dějinám
Jaký byl náš první prezident? 
Jaké měl T. G. Masaryk 
sny? Jaký byl jeho pohled 
na demokracii? To vše 
vám nabídne další z cyklu 

30. PÁ
Čáry, máry, vznes se koš-
tě, láry, fáry…
Na Čakovické sídliště vás 
všechny srdečně zvou spolky 
Bílej Mlejn a Sousedský 
třeboradický spolek. Více 
informací o akci najdete od 
20. dubna na www.facebook.
com/BilejMlejn.

Čarodějnické odpoledne
Baráčníci Čakovice zvou 
na kouzelné odpoledne 
s programem, soutěžemi 
a občerstvením, které se 
bude konat u hřiště házené 
v Čakovicích (K Sedlišti 4). 
Slet účastníků začíná 
v 16. 30. Od 19 hodin jste 
zváni na čarodějnický 
bál. Obě akce se budou 
konat pouze za příznivé 
epidemiologické situace 
a v souladu s vládními 
nařízeními.
///
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Inzerce

Prodám králíky, slepice, vajíčka, 
ořechy, brojlery, brambory, mák 
a šípky. Tel. kontakt 776 172 530

Odvoz starého nábytku 
na skládku. Stěhování vše-
ho druhu. Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volej-
te: 773 484 056

Pokud Vám doma přebývají stará 
originální  CD  a  vinyly  (SP/LP), 
můžete je darovat za odvoz, a udě-
lat tak radost hudebním sběra-
telům. Děkujeme. T: 604486936, 
recordmix@seznam.cz ///

Instalatérské, topenářské 
a svářečské práce. 
Volejte 604 644 988, 
spoustamichal@seznam.cz

Přijmeme pracovníka na 
práci s paletama. 
Možnost ubytování. Kon-
takt: 734490261

Koupím řadovou garáž v Čakovi-
cích. Tel: 724 542 731.

MALOVÁNÍ ČAKOVICE – 
rychlé, kvalitní a čisté 
vymalování bytu či domu dle 
vašich představ. Profesionální 
služby. Tel.: 736 734 947.

Poznamenejte si jeden důležitý 
termín.
Odevzdání vašich podkladů do 
květnového čísla (tj. 5/2021) 
pro publikování pozvá nek, prezentování 
akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 16. dubna. Toto číslo 
vyjde 30. dubna 2021.

Chcete inzerovat 
v květnovém čísle 
U nás v Čakovicích?

M

Č ČAKOVICE

283 061 427

283 061 433

K REGISTRACI NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

REGISTRACE JE MOŽNÁ

NEVÍTE SI RADY S REGISTRACÍ?

VYUŽIJTE RADNIČNÍ LINKY

POMOCI SENIORŮM

na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

na čísle

INFORMACE

ELEKTRONICKY

TELEFONICKY 1221

crs.uzis.cz

V době uzávěrky časopisu se registrace 
týkala seniorů nad 70 let. Sledujte aktuální 
informace na www.cakovice.cz, zda nedošlo 

ke změně.

Zároveň si senioři nad 70 let, kteří mají 
měsíční důchod nižší než 12 000 korun, 

mohou na radnici vyzvednout 
3 respirátory FFP2 týdně a to 

v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Bezplatné online programy pro 
seniory s Právě teď!, o. p. s.
Navštivte bezplatné online programy Právě teď!, o. p. s., kde na-
leznete řadu workshopů, kurzů, procvičování paměti a další.
https://pravetedops.cz/kalendar‑akci/

Senioři /// U nás

INFORMACE
k registraci na očkování proti covid‑19

na čísle 1221crs.uzis.cz
na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví ČR

283 061 427, 283 061 433
Nevíte si rady s registrací?

Využijte radniční linky Pomoci seniorům

ELEKTRONICKY TELEFONICKY

REGISTRACE JE MOŽNÁ

MČ Praha-Čakovice nabízí seniorům z naší městské části 
pomoc s registrací na očkování proti koronaviru.



SOUSEDSKÉ TŘEBORADICKÉ 
VELIKONOCE

SOBOTA 27. BŘEZNA 2021 U KOSTELA 
V TŘEBORADICÍCH-SLAVIBORSKÉ NÁM.

VSTUP A OBČERSTVENÍ ZDARMA – OCHUTNÁVKA 
TRADIČNÍHO VELIKONOČNÍHO PEČIVA DLE 

RECEPTUR NAŠICH BABIČEK, TEPLÉ NÁPOJE
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Po celou dobu postní 
vždy v pátek v kostele 

17:00  - Pobožnost křížové cesty 
12. 3. - Křížová cesta 

pro děti a jejich rodiče
 

Zelený čtvrtek - 1. 4.  
16:00 - 17:30 - Možnost přijetí

svátosti smíření v kapli
18:00 - Mše svatá 

Adorace v Getsemanské zahradě
 

Velký pátek - 2. 4. 
16:00 - 17:00 - Možnost přijetí

svátosti smíření v kapli
17:15 - Křížová cesta

18:00 - Velkopáteční obřady
 

POŘAD BOHOSLUŽEB
A PROGRAM 

VE FARNOSTI 
 

Bílá sobota - 3. 4.
19:30 - Vigilie
Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční - 4. 4.
9:00 - Mše svatá 
s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí - 5. 4.
9:00 - Mše svatá

Všechny bohoslužby budou
přenášené online na farním
kanále na youtube.com.

V POSTNÍ DOBĚ 
A O VELIKONOCÍCH
2021

 
LITERÁRNÍ

A VÝTVARNOU
SOUTĚŽ

KAM
?

KDY
?

Pojď vytvořit příběh!  
Popiš zážitek, napiš pohádku, slož básničku, 
co budeš chtít!  

Podmínkou je, že se děj příběhu bude odehrávat
v naší městské části, nebo v jejím okolí a jeho
rozsah nebude větší než na jednu stranu A4. 

Stačí poslat v elektronické podobě na
cakovicezijipribehy@gmail.com, nebo vhodit do
krabice v recepci školy.

Psát můžeš do konce května 2021.
Soutěž bude vyhodnocena v průběhu 
června 2021 a nejpovedenější díla uveřejníme.
 
Více na www.cakovice.cz

ČAKOVICE
ŽIJÍ

PŘÍBĚHY

Městská část Praha Čakovice v rámci MAP II a ve spolupráci s MA21
vyhlašuje:

JAK?

CO?

pro MŠ a ZŠ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území
MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha – Čakovice
registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009573

Jsme tu pro vás.  
MČ Praha-Čakovice

Začíná 2. ročník Participativního rozpočtu.

Přihlaste své návrhy!
Vy navrhujete změny,  
my na ně dáváme peníze 
a pak je zrealizujeme. To je
Participativní rozpočet.

Kdy? 1. března – 12. dubna 
 Stejně jako loni vyplňte i teď 
    jednoduchý formulář a odešlete jej na:

www.pocitamesvami.cz



Farnost Čakovice a Městská část Praha - Čakovice 
Vás srdečně zvou na 

 

 

VELIKONOČNÍ KONCERT 
online z kostela sv. Remigia 

 
 
 

Účinkují: Leona Michajlová, zpěv  

Semjen Yakimov, varhany  
 
Program:  1. Varhanní improvizace  

2. L. Havel – Sněženka  

3. B. Martinů – Sen Panny Marie  

4. A. Michna z Otradovic – Velikonoční oběti (kancionál 406)  

5. C. Saint-Saëns – Ave Maria  
6. Varhanní improvizace  
 
 

 
 

Koncert se koná pod záštitou starosty Ing. Jiřího Vintišky. 
 

Koncertem zahájíme přípravu projektu VARHANY PRO ČAKOVICE, 
v rámci kterého budeme v průběhu následujících let realizovat obnovu varhan a již brzy 

přineseme v místním tisku podrobnější informace. 
 

 
 

 
Odkaz ke sledování koncertu naleznete od Velikonoční neděle 4. 4. 2021 

 na internetových stránkách Farnosti Čakovice a Městské části Praha – Čakovice 
http://farnostcakovice.cz   https://cakovice.cz 

PO STOPÁCH
VELIKONOČNÍHO

BERÁNKA

Farnost Čakovice
zve všechny rodiny s dětmi na 

úkolovou cestu s odměnou

více na

www.farnost

cakovice.cz

4. - 25.dubna

start na GPS

souřadnici

50.155394,

14.522423

s sebou

tužk
u,

papír a

navigaci
Klub BLACK ANGELS pevně věří, že i letos se budete moci těšit na 
tradiční příměstské kempy a že bude možné, aby děti v létě již spor-
tovaly i kdyby to mělo být pouze v omezeném režimu. 
A tak spouští přihlášky na 2 termíny příměstských kempů. První kemp 
bude probíhat v prostorách nové sportovní haly ve Kbelích. V srpnovém 
termínu bude program probíhat v tréninkovém centru v BB Aréně 
v Letňanech. Kempy jsou otevřené jak pro členy klubu, tak pro hráče, 
kteří chtějí s � orbalem teprve začít. 
Více informací a přihlášky naleznete na:
https://blackangels.cz/klub/letni-akce/, či přes načtení QR kódů. 

LETNÍ KEMPY BLACK ANGELS

Čáry, máry,
vznes se, koště,
láry, fáry...
Kdy? 30. 4. 2021
Kde? sídliště Čakovice
Kdo? spolek Bílej Mlejn 
a Sousedský Třeboradický spolek
Jak? Více info bude následovat 
podle epidemiologické situace,
něco ale bude určitě!!!
Sledujte www.facebook.com/bilejmlejn

Bilej_mlejn_carodejnice_ctvrtka.indd   1 13.03.2021   10:54:10
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Velikonoční pondělí 5. dubna 2021
od 8 hodin v Třeboradicích
Jirsákova 141 před vraty 

Uvítá vás selka, vajíčka budou připravena, 
nebudou chybět sladkosti pro děti, pomláz-

ky možné k zapůjčení.

Na akci vás srdečně zve Sousedský 
Třeboradický Spolek ve spolupráci se 

spolkem Bílej Mlejn, okrašlovacím spolkem 
Načos, za podpory MČ Praha-Čakovice

Přijďte s námi oslavit svátky jara.



Objednejte si v aplikaci 
jídlo k vyzvednutí
Objednejte si v aplikaci Můj Globus jídlo 
z Restaurace Globus a nově také pekařské 
výrobky z Café Globus Praha–Čakovice. 
Vše vám připravíme, na vámi zvolený čas 
zabalíme a vy si objednávku jen vyzvednete 
v naší restauraci, nebo Café Globus.

Hypermarket Globus Praha–Čakovice
otevřeno denně 7.00–20.00 hod. | www.globus.cz

je online řeznictví, které vám nabízí 
vždy čerstvé maso a ostatní suroviny
té nejvyšší kvality.

Nakupte si v klidu a bez front,
přímo u dodavatele, který vám zaručí
prvotřídní čerstvost a výhodnou cenu.
Po objednání pro vás máme nákup
připravený druhý pracovní den.

www.podnikovka.cz

Informace po - pá od 8:00 do 15:00 hod.

Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice.

Jsme výrobci produktů pro kreativní tvorbu

Jsme výrobci produktů
pro kreativní tvorbu

HLEDÁME
pracovnice kompletace 
papírenského zboží

Jednosměnný provoz. 
Provozovna Praha 9 ‑ Čakovice.

Informace po ‑ pá od 8:00 do 15:00 hod

Tel. č. 724 776 102, 724 776 103
email: cakovice.eurodelta@volny.cz

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

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ CENA
Pomocí profesionální prezentace nemovitosti, seriózního 
pøístupu a komunikace se zájemci, zajistím nejvyšší možnou 
tržní cenu.

SYNERGIE PORADCE A MAKLÉØE
Díky úzké spolupráci s finanèními poradci zajistíme pro kupují-
cího financování v co nejkratším èase a s výhodnìjšími 
podmínkami.

SKVÌLÝ SERVIS PRO KLIENTA OD A až do Z
Pracovat pro Vás mì baví! :-)

Realitní makléø PAVLÍNA BÌLOHLÁVKOVÁ

tel.: +420 606 947 597
mail: pavlina.belohlavkova@fincentrum.com

youtube.com
P. Bìlohlávková

Pomáhám lidem s prodejem, pronájmem, 
nákupem a financováním nemovitosti a 
mám to štìstí, že mì tato práce naplòuje.   
 
Proè si vybrat mé služby pod znaèkou 
Fincentrum Reality?
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NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ CENA
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Nordic 5G internet 
na doma
Stabilní, bez závazku, 
bez datových limitů

800 666 777 
www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost



Foto: Veronika Šimůnková


