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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

Váš servisní partner Volkswagen AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, 196 00  Praha 9 Čakovice, tel.: 283 932 020, e-mail: autoservis@auto-elso.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Přezout, naložit, nastartovat a bez starostí vyrazit? To nebude 
žádný problém, pokud využijete naši aktuální nabídku letních 
pneumatik s bezplatnou PneuGarancí, výhodné servisní úkony 
s Originálními díly Volkswagen®, širokou nabídku Originálního 
příslušenství Volkswagen® a jarní servisní prohlídku vozu  
v našem autorizovaném servisu.  
Naše nabídka platí do 21. 6. 2019.

PŘEZUJ, NALOŽ, 
NASTARTUJ.

Jarní servis Volkswagen

HIIT 321 – hubnutí v Čakovicích
Unikátní aerobně posilovací skupinová lekce na super hudbu, lekce bez sestav, 

hlavní část uspořádaná do kruhového intervalového tréninku, závěrečné 
protažení v duchu jógy. V nově zrekonstruované budově ZŠ, ul. Dyjská.  

Cena 85 Kč.  Každé úterý 18.30 h., 739 619 241,  
bulankova.monika@gmail.com, FB Bodystyling s ToBeFit

Pedikúra Miškovice
Docházím i do bytu. Přijímám 

poukázky seniorů od MČ Čakovice.
Levné ceny. Tel. 606 500 867

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

Přijmeme pracovnice kompletace papírenského zboží.  
Jednosměnný provoz. Provozovna Praha 9 - Čakovice. Informace po - pá od 8:00 

do 16:00, tel. č. 724776102, 724776103 nebo na email:  
cakovice.eurodelta@volny.cz
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Nová hasičská zbrojnice
Starosta spolu s dalšími zástupci městské části a hasičského 
sboru symbolicky poklepal na základní kámen nové 
zbrojnice v Miškovicích. Dlouho očekávaná stavba tak byla 
zahájena.

Perličky Jarky Krákorové
V historické rubrice se tentokrát dočteme o osudném 
roce 1939, příjezdu Adolfa Hitlera do Prahy a situaci 
v Čakovicích.

Dostavba nového objektu základní školy
Na přelomu května a června bude dokončen nový objekt 
ZŠ Dr. E. Beneše v Jizerské ulici, který navýší kapacitu školy 
o dalších 210 žáků.

Rozhovor s Jiřím Tesařem
Ve sportovní rubrice si Michal Káva popovídal s koučem 
třeboradického fotbalu o vstupu do jarní části sezony 
a možných šancích na lepší umístění.

Rozpočet pro rok 2019
Zastupitelstvo městské části v březnu schválilo rozpočet 
pro letošní rok – přinášíme přehled největších investic spolu 
s tabulkami příjmů a výdajů.

Fotografická soutěž
Zapojte se do nové fotografické soutěže na téma „jaro 
v Čakovicích“. Nejlepší fotografie s jarní tematikou budou 
nejen otištěny na stránkách zpravodaje, ale stanou se také 
součástí výstavy v prostorách radnice.

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:  
redakce@cakovice.cz, mestska.cast@cakovice.cz, www.cakovice.cz. Za věcnou správnost odpovídají autoři a inzerenti. Redakce 
si vyhrazuje právo příspěvky krátit, redakčně upravovat, případně nepřijmout k  otištění. Nevyžádané rukopisy a  fotografie se 
nevracejí. Redakce: Mgr. Tereza Píchová, Michal Káva. Jazyková korektura: Anna Mrzílková. Redakční rada: Michaela Šimůnková 
(předsedkyně), Michaela Kubernatová, Mgr. Alena Pikhartová, Mgr. Jiří Slavík, Kateřina Vacíková. 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 dubnu 2019.

jaro, na které jsme se asi skoro všichni těšili, už je tu. 
„Jarní” změny se týkají i našeho časopisu. Toto číslo 
pro nás všechny připravil nový tým. K dosavadnímu 
redaktorovi Michalu Kávovi, který se bude věnovat 
sportovní rubrice, se přidala nová šéfredaktorka 
Tereza Píchová. Ta bude hlavní zpracovatelkou 
textů. Časopis také bude procházet pravidelnou 
jazykovou kontrolou nové korektorky. V březnu 
čakovické zastupitelstvo navíc odsouhlasilo novou 
redakční radu a schválilo nová pravidla pro vydává-
ní časopisu. Tato redakční rada bude připravovat již 
příští číslo. Zhruba od června by měl časopis získat 
také i nový vzhled. S kolegy věříme, že tyto změny 
zvýší kvalitu radničního časopisu a vám, jeho čte-
nářům, nabídnou především užitečné informace 
nejen o tom, co se stalo, ale především o tom, co 
se plánuje.

Jaro nám také tradičním hasičským plesem v Tře-
boradicích uzavřelo „naši“ plesovou sezónu. V tom-
to čísle se můžete dočíst i o symbolickém poklepá-
ní na základní kámen hasičské zbrojnice v Miškovi-
cích. Jedná se mimořádný projekt, který se zapíše 

do pomyslné, letos devadesátileté kroniky sboru 
miškovických dobrovolných hasičů.

Novinkou letošního jara jsou také nové nízkopod-
lažní, klimatizované vlakové jednotky, které fungují 
v pravidelném provozu na lince S34.

Koncem března jsme si připomněli jedno smut-
né výročí. 25. březen byl před 74 lety osudný pro 
několik našich spoluobčanů. Na konci války v roce 
1945 tragicky zahynuli při spojeneckém náletu na 
továrny říšského zbrojního průmyslu a dopravní 
infrastrukturu v naší oblasti a okolí. Rada si jejich 
památku připomněla u pomníčku před radnicí. Je 
smutné, že i v dnešní době jsou na světě místa, kde 
zaznívají sirény jako varování před leteckými nále-
ty, kde se lidé před nálety musejí skrývat. Važme si 
prosím toho, že u nás sirény ohlašovaly ostrý nálet 
naposledy před tři čtvrtě stoletím, a věřme, že to 
tehdy bylo naposledy. 

Přeji vám krásný jarní čas a požehnané Velikonoce.

S úctou, váš starosta Jiří Vintiška

Vážení obyvatelé Čakovic, Miškovic a Třeboradic,
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Návrh rozpočtu městské části Praha-Čakovice na rok 2019

 » V polovině března schváli-
lo zastupitelstvo městské části  
Praha-Čakovice rozpočet na le-
tošní rok. Po příjmové stránce se 
oproti loňsku opět zvýšily manda-
torní příjmy od Magistrátu hlav-
ního města Prahy, pro letošek činí 
65 590 000 Kč. Je to o cca 5,6 mi-
lionů více než v loňském roce. Tento 
příjem je přidělován každé městské 
části na základě dotace na obyva-
tele (2 600 Kč), na každého žáka 
ZŠ a také dle rozlohy zeleně a udr-
žované plochy obce – proto by Ča-
kovicím velmi pomohlo přihlášení 
dalších obyvatel k trvalému pobytu.

„Z důvodu neustále se zvyšujících vý-
dajů již nejsme schopni zcela pokrýt 
běžné výdaje na chod naší obce. Jedná 
se o výdaje na chod úřadu, provozní do-
tace pro naše školní zařízení, podporu 
sportovních, kulturních a ostatních spol-
ků a  také činnost naší technické sprá-
vy,“ říká místostarosta Čakovic Michal 
Motyčka. „Tento nárůst je způsoben zá-
konným zvyšováním mezd ve veřejném 
sektoru, zvýšením provozních dotací do 
našich škol a školek, nárůstem počtu 
žáků, a tudíž nutností výstavby nových 
budov,“ vysvětluje místostarosta. Tyto 
chybějící peníze je nutné doplňovat 
z výsledku hospodaření vedlejší hospo-
dářské činnosti obce. Možné přebytky 
z této činnosti již tak nelze v plné míře 
využít na plánované investice. „Nicméně 
díky efektivní a úspěšné dotační politice 
vedení naší obce se nám v posledních 

letech daří získávat peníze na různé in-
vestiční akce. Ty bychom v rámci našich 
příjmů a výdajů nebyly schopni svými 
silami zajistit,“ dodává Motyčka. 

Plánované investice do infrastruktury 
a rozvoje obce jsou:

 � Dostavba odloučeného pracoviš-
tě základní školy v Jizerské ulici čp. 
744 (nová budova). Celkové výdaje 
na tuto akci byly plánovány ve výši 
106 mil. Kč bez vybavení. V letošním 
roce se bude dofinancovávat cca 
89 mil. Kč.

 � Výstavba nové hasičské zbrojnice 
v  Miškovicích pro Sbor dobrovol-
ných hasičů Praha-Miškovice a Jed-
notku sboru dobrovolných hasičů  
Praha -Čakovice za celkovou cenu 
27 mil. Kč.

 � Rekonstrukce střechy gymnázii ve 
výši 5,5 mil. Kč.

 � Vyhotovení projektové dokumenta-
ce ve výši 3,6 mil. Kč. Na základě této 
dokumentace bude možné přistou-
pit k plánované revitalizaci bytových 
domů (výměna střech, zateplení, 
hydroizolace a společné prostory) 
v předpokládané výši 88 mil.  Kč. 
Celkem v rámci bytového odboru 
jsou letos naplánovány rekonstruk-
ce, opravy, projektování a realizace 
technického zhodnocení ve výši cca 
19 mil. Kč.

 � V oblasti zeleně bude provedena re-
vitalizace návsi v Třeboradicích a Miš-
kovicích ve výši 1,3 mil. Kč, výstavba 
psí loučky a fitparku v Miškovicích 

a různé úpravy záhonů, parčíků a ale-
jí, výsadba nových stromů, a to ve 
výši 1,7 mil. Kč.

 � Na chodníky jsou prozatím aloková-
ny prostředky ve výši 4 mil. Kč, ale 
v průběhu roku se dá počítat s jejich 
navýšením.

 � Na projekty a studie pro rok 2019 byla 
uvolněna částka ve výši 6,7 mil. Kč.

Městská část požádala z rozpočtu hlav-
ního města Prahy o poskytnutí účelové 
investiční dotace na vybavení nové ško-
ly, na vypracování projektu kampusu 
nových školních budov a na realizaci 
lékařského zdravotnického domu. Zatím 
se podařilo získat 4 miliony korun na vy-
bavení nově postavené budovy školy.

Podle místostarosty Čakovic Alexandra 
Lochmana bude městská část pokračo-
vat v investicích, na které již v minulém 
období dokázala získat dotace z Ma-
gistrátu hlavního města Prahy. „Jedná 
se o  více než 112 milionů korun na in-
vestice pro naši městskou část, které se 
přesunuly z rozpočtu 2018 do rozpočtu 
2019. Máme před sebou hodně práce,“ 
říká 1. zástupce starosty Alexander Lo-
chman, který má investice na starosti. 
Kromě výše zmíněné výstavby nové 
budovy školy, hasičské zbrojnice a údrž-
by chodníků, se to týká těchto investic: 
vstupu do zámeckého parku, výstavby 
cyklostezek na katastru Čakovic a jejich 
napojení na Letňany a Kbely, revitalizace 
Husova parku, zdravotnického a sociál-
ního domu Petříkova (projekty a zahá-
jení), rekonstrukce fotbalových šaten 

-500 000 000,00 Kč

0,00 Kč

500 000 000,00 Kč

Plán 2018 Skutečnost  2018 Návrh rozpočtu na rok 
2019

Úhrn příjmů 84 013 900,00 Kč 273 013 901,53 Kč 191 544 845,00 Kč
Úhrn výdajů 225 513 900,00 Kč 292 700 035,37 Kč 216 544 845,00 Kč
Hospodářský výsledek -141 500 000,00 Kč -19 686 133,84 Kč -25 000 000,00 Kč

Komparace rozpočtu 2018 vs 2019

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Hospodářský výsledek

Přehled hlavních ukazatelů 
rozpočtu 2018 vs. 2019

500 000 000,00 Kč

0,00 Kč

-500 000 000,00 Kč

Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2018 vs. 2019
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TJ Avia Čakovice a rekonstrukce hřiště na 
malou kopanou v ulici Ke Stadionu.

Rozpočet zahrnuje také oblast životní-
ho prostředí. Počítá se jak s revitalizací 
ploch veřejné zeleně (Husův park, psí 
loučka a fitpark v Miškovicích, květinový 
pás podél Schoellerovy ulice v Třebora-
dicích), tak s údržbou zeleně stávající, 
a to s důrazem na vybrané lokality. Jde 
zejména o zelená prostranství slouží-
cí k  odpočinku (parky, fitparky, stezky), 
aleje a již založené květinové záhony. 
Rozpočet myslí také na seniory. „Naši 
senioři se i nadále budou moci těšit na 
aktivity v  rámci Klubu seniorů, na které 

jsou zvyklí: na přednášky a tvořivé dílny, 
jazykové kurzy a počítačový kurz, tré-
nink paměti. Na kulturní akce nové i tra-
diční. Nezapomnělo se ani na poukázky 
a jubilanty. Rozpočet určený pro seniory 
je letos navýšený o částku na organiza-
ci senioriády, kterou letos bude pořádat 
právě naše MČ,“ říká Soňa Černá, mís-
tostarostka Čakovic a radní pro životní 
prostředí, seniory a Miškovice.

Novinkou letošního rozpočtu je 500 ti-
síc určených na participativní rozpočet, 
který umožní občanům městské části 
podílet se na rozhodování o využití těch-
to financí na jimi zvolené projekty. Dal-

ších 500 tisíc bylo schváleno na pořízení 
studie, která jako koncepční dokument 
určuje strategii rozvoje veřejných pro-
stranství v městské části. „Díky ní bude 
stanoveno využití veřejných prostran-
ství, jejich propojenost a funkčnost. Bu-
deme tak vědět, kde je přirozeně dobré 
vybudovat náměstí, kde má stát knihov-
na, kde společenský sál, jak mají být 
jednotlivá prostranství propojena, aby 
byla dobře přístupná. Budeme mít také 
jasnou představu, kam máme směřovat 
své další investice,“ říká místostarostka 
Čakovic Kateřina Arnotová.

Text: Tereza Píchová,  
graf a tabulky: Michal Motyčka

NÁVRH ROZPOČTU 2019 - VÝDAJE KAPITÁLOVÉ

Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2019 
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Tabulka 3 Návrh rozpočtu pro rok 2019 – VÝDAJE KAPITÁLOVÉ 
 

2212 s i lnice 10 000 000,00 Kč 199 070,00 Kč 0,00 Kč

2219 ostatní zá leži tos ti  pozemních komunikací 3 100 000,00 Kč 16 999 254,74 Kč 4 000 000,00 Kč
3639 komunální s lužby a  územní rozvoj 0,00 Kč 338 533,80 Kč 0,00 Kč
3725 využívání a  zneškodňování komun. odpadů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3745 péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň 5 850 000,00 Kč 6 823 983,63 Kč 2 600 000,00 Kč

3111 MŠ - s tavby, s troje, zařízení, pozemky 300 000,00 Kč 123 812,46 Kč 900 000,00 Kč
3111 MŠ - investiční transfer - rekonstrukce zahrady 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3113 ZŠ - s tavby, s troje, zařízení 102 200 000,00 Kč 58 478 817,13 Kč 88 474 345,00 Kč
3233 středisko volného času 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3412 sportovní za řízení v majetku obce - kluzi š tě 0,00 Kč 1 228 125,12 Kč 0,00 Kč
3419 ostatní tě lovýchovná činnost 3 000 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč

3511 všeobecná ambulatní péče 2 400 000,00 Kč 1 384 300,50 Kč 1 140 000,00 Kč

5311 bezpečnost a  veřejný pořádek 4 500 000,00 Kč 451 572,45 Kč 0,00 Kč
5512 has ičská  zbrojnice 0,00 Kč 879 992,40 Kč 10 653 980,00 Kč

3612 bytové hospodářství  6 500 000,00 Kč 1 500,00 Kč 3 600 000,00 Kč
3613 nebytové hospodářství 5 400 000,00 Kč 3 374 492,50 Kč 200 000,00 Kč
4349 ostatní péče a  pomoc ostat.sk.obyvatels tva 0,00 Kč 7 227 026,13 Kč 0,00 Kč

6171 úřad - projekty a  investice 9 950 000,00 Kč 5 425 094,71 Kč 6 767 100,00 Kč

106 535 575,57 Kč 120 335 425,00 Kč

292 700 035,37 Kč 216 544 845,00 Kč
800 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč

273 013 901,53 Kč 216 544 845,00 Kč
-19 686 133,84 Kč 0,00 KčROZDÍL

CELKEM VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT

zaměstnanecký fond

08. HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

celkem výdaje

09. VNITŘNÍ SPRÁVA

07. BEZPEČNOST

02., 03.  MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Kapitálové výdaje

05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 

 

 

Graf 1 Přehled hlavních ukazatelů rozpočtu 2018 vs. 2019 

-500 000 000,00 Kč

0,00 Kč

500 000 000,00 Kč

Plán 2018 Skutečnost  2018 Návrh rozpočtu na rok 
2019

Úhrn příjmů 84 013 900,00 Kč 273 013 901,53 Kč 191 544 845,00 Kč
Úhrn výdajů 225 513 900,00 Kč 292 700 035,37 Kč 216 544 845,00 Kč
Hospodářský výsledek -141 500 000,00 Kč -19 686 133,84 Kč -25 000 000,00 Kč

Komparace rozpočtu 2018 vs 2019

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Hospodářský výsledek
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NÁVRH ROZPOČTU 2019 - VÝDAJE BĚŽNÉ
Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2019 

4 

 

2212 s i lnice 1 155 000,00 Kč 851 708,23 Kč 1 410 000,00 Kč             
2219 ostatní zá leži tos ti  pozemních komunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč
2241 železnice 60 000,00 Kč 194 059,80 Kč 60 000,00 Kč
2310 pitná voda 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč
2341 vodní díla  v zemědě l ské kra jině 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3722 sběr a  svoz komunálního odpadu 753 000,00 Kč 725 538,29 Kč 763 000,00 Kč
3745 péče o vzhled obcí a  veřejnou zeleň 17 638 500,00 Kč 14 334 226,02 Kč 19 980 820,00 Kč

3111 MŠ škols tví - opravy,s lužby na  budovách, drobný hmot 3 200 000,00 Kč 1 375 242,20 Kč 1 220 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice I  provoz příspěvek MČ 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice I I  provoz příspěvek MČ 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice I I  rekonstrukce zahrady 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč
3111 MŠ Čakovice I I I  provoz příspěvek MČ 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč
3111 MŠ škols tví as i s tent a  odměny (z MHMP) 0,00 Kč 2 389 764,80 Kč 0,00 Kč
3113 ZŠ školství opravy,s lužby na  budovách, drobný hmotný 1 730 000,00 Kč 4 446 899,07 Kč 12 400 000,00 Kč
3113 ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ 7 700 000,00 Kč 7 700 000,00 Kč 8 760 000,00 Kč
3113 ZŠ školství as i s tent a  odměny (z MHMP) 0,00 Kč 2 761 650,80 Kč 0,00 Kč
3115 ostatní zá leži tos ti  předškolního vzdě lávání 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3121 ostatní zá leži tos ti  vzdě l ávání - gymnázium, ZUŠ 0,00 Kč 0,00 Kč 6 100 000,00 Kč
3233 středisko volného času 300 000,00 Kč 31 357,00 Kč 300 000,00 Kč
3412 sportovní za řízení v majetku obce 500 000,00 Kč 684 677,80 Kč 1 650 000,00 Kč
3419 ostatní tě lovýchovná činnost - spolky 1 832 000,00 Kč 1 198 240,00 Kč 1 860 000,00 Kč

3312 hudební činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
3314 knihovny 530 000,00 Kč 538 651,03 Kč 670 000,00 Kč
3319 ostatní zá leži tos ti  kul tury - spolky 628 500,00 Kč 466 930,00 Kč 518 500,00 Kč
3399 ostatní zá leži tos ti  kul tury (OOS, Senioři , MČ) 1 442 100,00 Kč 624 778,00 Kč 1 921 600,00 Kč

5311 bezpečnost a  veřejný pořádek 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč
5512 JSDH Čakovice 340 000,00 Kč 874 647,50 Kč 340 000,00 Kč

3612 bytové hospodářství (správa budov) 50 000,00 Kč 2 778 342,27 Kč 100 000,00 Kč
3613 nebytové hospodářství 0,00 Kč 764 620,68 Kč 1 300 000,00 Kč
3632 Pohřebnictví 0,00 Kč 2 168,00 Kč 0,00 Kč

6112 zastupitels tva  obcí 4 240 000,00 Kč 4 279 018,00 Kč 4 700 000,00 Kč
6115 volby do Senátu a  ZMČ 40 000,00 Kč 391 369,43 Kč 40 000,00 Kč
6118 volba prezidenta  republ iky 20 000,00 Kč 231 000,00 Kč 0,00 Kč
6171 místní správa 23 537 800,00 Kč 21 628 220,77 Kč 25 698 500,00 Kč

6310 bankovní poplatky 40 000,00 Kč 32 987,00 Kč 40 000,00 Kč
6320 povinné ručení 72 000,00 Kč 0,00 Kč 72 000,00 Kč
6330 vratka  půjčky 0,00 Kč 110 000 000,00 Kč 0,00 Kč
6399 platby daní a  poplatků - finanční operace 0,00 Kč 358 363,11 Kč 0,00 Kč

72 313 900,00 Kč 186 164 459,80 Kč 96 209 420,00 Kč

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Skutečnost 2018

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

07. BEZPEČNOST

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT

RU 2018

Běžné výdaje

oddíl § Název položky Návrh rozpočtu 2019

08. HOSPODÁŘSTVÍ

09. VNITŘNÍ SPRÁVA

10. POKLADNÍ SPRÁVA

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM  
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NÁVRH ROZPOČTU 2019 - PŘÍJMYNávrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2019 

3 

 

3722 2111 příjmy z poskytování s lužeb 116 805,00 Kč         120 000,00 Kč            
3745 2111 příjmy z poskytování s lužeb 3 297,00 Kč             
3745 2310 příjmy z prodeje krátk. a  drobného dlouhodob 2 888,00 Kč             -  Kč                         

3111 2229 vratky transferů -  Kč                         
3111 2322 při jaté pojis tné náhrady -  Kč                         

3314 2111 knihovny 46 008,00 Kč           50 000,00 Kč              
3314 2324 při jaté náhrady 219,00 Kč                -  Kč                         

3612 2324 při jaté nekapi tá lové příspěvky a  náhrady -  Kč                      -  Kč                         

6171 2111 příjmy z poskytování s lužeb 16 235,00 Kč           29 000,00 Kč              
6171 2212 sankční platby 96 350,00 Kč           120 000,00 Kč            
6171 2321 při ja té neinvestiční dary 693 564,60 Kč         -  Kč                         
6171 2322 při jaté pojis tné náhrady 11 391,00 Kč           -  Kč                         
6171 2324 při jaté nekapi tá lové příspěvky a  náhrady 880,00 Kč                -  Kč                         
6171 2329 os tatní nedaňové příjmy jinde neza řazené -  Kč                         

1332 poplatky za  zneči š ťování ovzduš í -  Kč                      500,00 Kč                   
1341 poplatek ze psů 292 534,75 Kč         290 000,00 Kč            
1343 poplatek za  užívání veřejného prostranství 1 751 040,00 Kč      1 000 000,00 Kč         
1344 poplatek ze vstupného 1 160,00 Kč             5 000,00 Kč                
1345 poplatek z ubytovací kapaci ty 709 314,00 Kč         700 000,00 Kč            
1361 správní poplatky 203 880,00 Kč         200 000,00 Kč            
1511 daň z nemovitosti 9 601 252,49 Kč      9 700 000,00 Kč         
2460 splátky půjčených prostředků od obyvatel -  Kč                      -  Kč                         

6310 2141 příjmy z finančních operací 26 321,22 Kč           25 000,00 Kč              
6330 4137 dotace HMP 59 938 000,00 Kč    65 590 000,00 Kč       

4137 dotace SR 299 000,00 Kč         339 000,00 Kč            
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - mzdové prostředky PO 3 645 500,00 Kč      -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - As is tenti -  Kč                      -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - Šablony pro MŠ a  ZŠ 1 505 915,60 Kč      -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - zahrada MŠ II. -  Kč                      -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - cena pro ZŠ Legend Jeopardy -  Kč                      -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - vrácená  DPPO 3 411 753,34 Kč      -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - VHP 1 365 000,00 Kč      -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - ZZOZ 58 160,00 Kč           -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - knihovny 20 000,00 Kč           -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - has iči  provoz + vybavení 560 000,00 Kč         -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - volby prezident 2.kolo 211 002,00 Kč         -  Kč                         
4137 převody mezi  s tat.městy a  jejich MČ - volby Senát, ZMČ 356 000,00 Kč         -  Kč                         

6409 2328 os tatní činnosti  j.n. 2 819,00 Kč             -  Kč                         
1343 poplatek za  užívání veřejného prostranství tvorba ZF 5% z mezd -  Kč                         

84 946 290,00 Kč    78 168 500,00 Kč       

6330 4137 Dostavba odloučeného pracoviš tě  Ji zers ká, dos tavba Ji zerská  744 138 578 700,00 Kč  99 974 345,00 Kč       

6330 4131 převod z VHČ 11 352 400,00 Kč        13 402 000,00 Kč           

6330 4137

převody mezi stat. městy a jejich MČ -  JSDH zbrojnice, , Stavební úpravy 
vstupní partie zámeckého parku a vybudování mola, Cyklostezka Čakovice-
Kbely-Letňany, Opravy chodníků MČ Čakovice, Rekonstrukce šaten TJ Avia, 
Schoellerova 11, Analýza odtok.poměrů Třeboradický potok, Odstraňování 
bariér na území hl.m.Prahy-bezbar.přístup do hl.budovy

38 136 511,53 Kč    -  Kč                         

188 067 611,53 Kč  113 376 345,00 Kč     

273 013 901,53 Kč  191 544 845,00 Kč     
-  Kč                      25 000 000,00 Kč       

273 013 901,53 Kč  216 544 845,00 Kč     

04. ŠKOLSTVÍ

09. VNITŘNÍ SPRÁVA

příjmy po započtení FRR a financování

10. POKLADNÍ SPRÁVA

CELKEM PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

celkem příjmy
změna stavu krátkodobých prostředků

02., 03.  MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

04. ŠKOLSTVÍ

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

Název položky Skutečnost 2018 Návrh rozpočtu 2019

Běžné příjmy

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

Kapitálové příjmy

08. HOSPODÁŘSTVÍ

oddíl § položka

09. VNITŘNÍ SPRÁVA

10. POKLADNÍ SPRÁVA

 
 

Tabulka 2 Návrh rozpočtu pro rok 2019 – VÝDAJE BĚŽNÉ 
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V Miškovicích byla slavnostně zahájena stavba nové 
hasičské zbrojnice
 » Ve středu 20. března starosta 

MČ Čakovice Jiří Vintiška za účas-
ti místostarostů a dalších zástupců, 
čakovických hasičů a pražského Ha-
sičského záchranného sboru slav-
nostně poklepal na základní kámen 
nové hasičské zbrojnice pro Sbor 
dobrovolných hasičů Praha-Miško-
vice a Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Praha-Čakovice.

Dlouho potřebné zázemí pro dobrovol-
né hasiče vznikne vedle miškovického 
fotbalového hřiště a bude dokončeno na 
přelomu října a listopadu tohoto roku. 
Tato stavba za celkovou cenu 27 milionů 
korun je druhou největší investicí letoš-

ního rozpočtu obce. Autoři projektu jsou 
architekti Pavel a Eva Vávrovi. 

„S myšlenkou nové hasičské zbrojnice 
jsme přišli po založení Jednotky požární 
ochrany městské části Praha-Čakovice, 
jelikož prostory staré zbrojnice z roku 
1932 byly nevyhovující. Nebylo možné 
tam umístit ani cisternové vozidlo,“ po-
pisuje Martin Slavík, zastupitel městské 
části a bývalý dlouholetý člen Sboru. 
První možností bylo využít nějaké stáva-
jící budovy městské části a tou druhou 
pak stavba nová. 

„S Martinem Slavíkem jsme objeli veškeré 
možné budovy, které nám byly nabídnuty, 
ale bohužel žádná z nich nebyla vyhovu-
jící,“ vysvětluje Michal Linhart, velitel Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů, který 
aktuálně sídlí v pronajatých prostorách 
v  Miškovicích. „Jasnou volbou proto bylo 

získat od hlavního města Prahy dotaci na 
stavbu nové zbrojnice,“ dodává Linhart. 

Od původních plánů až do položení 
základního kamene ale uběhlo mnoho 
let. Na počátky celého projektu vzpomí-
ná místostarosta Alexander Lochman: 
„Když jsem v roce 2010 nastoupil na 
radnici jako starosta Čakovic, jednou 
z prvních návštěv byli právě dobrovolní 
hasiči. Přišli požádat o podporu, neměli 
téměř žádné zázemí, techniku ani vozy. 
Rozhodli jsme se je podpořit a společ-
ně jsme vytvořili dlouhodobý plán, jak 
jejich situaci vylepšit. Tento plán jsme 
postupně plnili,“ popisuje Lochman. Ha-
siči přibírali novou techniku i vozy a zdo-
konalovali se ve svých dovednostech. 
Vzniklo družstvo žen i oddíl mladých 
hasičů, který dnes vozí medaile z hasič-
ských soutěží. Finálním bodem celého 



9mĚStSkÁ čÁSt

 „Součástí věže na sušení hadic bude lezecká stěna. Klubovna pro mladé hasiče může být využita jako důstojná volební místnost, 
která v Miškovicích chybí. Zbrojnice poskytne vyhovující zázemí pro uložení i běžnou údržbu hasičské techniky,“ říká jeden z autorů 
projektu Ing. arch. Pavel Vávra.

plánu podpory byla právě stavba nové 
zbrojnice. Z počátečních studií vznikl 
projekt a začalo nezbytné a zdlouhavé 
papírování, od získání územního roz-
hodnutí až po stavební povolení, získání 
financí od pražského magistrátu a výbě-
rová řízení. Dalším bodem bylo získání 
pozemku. Ten, na kterém nová zbrojnice 
vyroste, není majetkem městské části, 
ale fotbalovému klubu FC Miškovice. 

Fotbalisté pozemek hasičům vypůjčili 
na celých 100 let a patří jim za to veliké 
poděkování. „Dnešek je opravdu symbo-
lickým dnem, protože dnes se konečně 
začíná stavět, a náš plán tak došel až do 
finále,“ říká spokojeně Lochman. 

Prostory zbrojnice budou sloužit nejen 
jako zázemí pro dobrovolné hasiče a je-
jich oddíly, ale mohou také posloužit 
jako volební místnost, skladové prostory 

a v případě nutnosti také jako nouzové 
ubytování. „Nová zbrojnice nabídne na-
šim hasičům daleko lepší komfort, než 
který doposud měli, a nám všem tím 
nepřímo poskytne lepší úroveň bezpeč-
nosti na úseku ochrany, která je v gesci 
hasičského sboru,“ vyjmenovává staros-
ta Vintiška výhody nové budovy.

Text a foto: Tereza Píchová



10 mĚStSkÁ čÁSt

Text: Tereza Píchová

Nový objekt čakovické základní školy Dr. E. Beneše 
 » Největší investicí městské čás-

ti pro letošní rok je dofinancování 
nového objektu čakovické základní 
školy Dr. E. Beneše v Jizerské ulici. 
Stavba byla zahájena v květnu loň-
ského roku a její dokončení je plá-
nováno na přelom května a června 
letošního roku. 

Proč bylo nutné tento nový objekt, kte-
rý stál zhruba 110 mil. Kč, vystavět a jak 
bude nová budova školy využita? „Vybu-
dování dalšího objektu školy bylo vel-
mi nutné, a to z důvodu vzrůstu počtu 
obyvatel, který se od roku 2005 zhruba 
zdvojnásobil. Do začátku výstavby no-

vých bytových komplexů žilo v Čakovi-
cích kolem 5600 obyvatel, s výstavbou 
začal jejich počet výrazně růst a dnes 
je nás kolem 11 tisíc. V okresním městě 
podobné velikosti by měli až tři základní 
školy, u nás je to počtem budov vlast-
ně podobné, jen jsou řízeny z jednoho 
místa,“ vysvětluje čakovický starosta Jiří 
Vintiška.

Škola má nyní kapacitu 1346 žáků, nová 
budova ji zvedne o dalších 210. V pod-
zemním suterénu budou šatny a tělo-
cvična, v přízemí recepce a dvě kme-
nové třídy, v prvním a druhém patře 
pak dalších pět tříd. Nová bezbariérová 
budova ve tvaru písmene L bude propo-

jena spojovacím krčkem jak se stávající 
pobočkou v Jizerské (objekt čp. 816), tak 
i s budovou, která byla loni předělána 
z prostor internátu střední průmyslové 
školy (objekt čp. 744). Vznikne tak uce-
lený komplex 3 budov. Výrazným způ-
sobem bude také upraven uliční prostor 
před budovou, především tyto dodateč-
né úpravy způsobily zhruba 6týdenní 
zdržení.

Po dokončení nového objektu se bu-
dou pracoviště základní školy nacházet 
už v šesti budovách s celkovou kapa-
citou 1556 žáků. A jejich počet bude 
v budoucnu dále narůstat. „Dle vypra-
covaných demografických studií se dá 
předpokládat další růst počtu obyvatel. 
Do budoucna se počítá s navyšováním 
kapacity školy o dalších zhruba 350 míst, 
a tedy i s výstavbou nového objektu. Je 
nejvyšší čas začít projektovat, kapacita 
stávajících objektů vystačí tak na další 
2–3 roky. Není to jen otázkou počtu tříd, 
je potřeba zvětšit jídelnu a hlavně zajistit 
zázemí pro pedagogy, kterého je nedo-
statek,“ říká starosta.

Po kolaudaci stavby, která proběhne ně-
kdy během června, přijde na řadu vyba-
vení školy, jehož výběr aktuálně probíhá. 
„Vše se snažíme ve spolupráci s vedením 
školy připravit tak, aby nová budova, 
která se pro naše žáky v září otevře, spl-
ňovala ty nejnáročnější požadavky na 
moderní výuku v základním vzdělávání,“ 
doplňuje starosta.
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Dění v městské části na youtube kanále

Centrum Cirkus společně s farností Čakovice 
uspořádaly v sále třeboradické restaurace 
maškarní bál pro děti. Na karneval dorazila 
spousta úžasných masek, pro které si dva 
šašci připravili zábavný program – skákání 
v pytli, vyrábění papírového šaška nebo cho-
zení na chůdách. Samozřejmě nechyběl ani 
taneční rej masek.

Rozhovor s novým farářem 
čakovické farnosti Stanisła-
vem Górou rozdělený do 
dvou částí. V té první se do-
zvíte například o předchozím 

Reportáž o nevyhovujících komunikacích 
v  Čakovicích, Třeboradicích a Miškovicích, 
které čekají na opravu již řadu let. Co je pří-
činou tak dlouhých zdržení a jak mohou si-
tuaci zlepšit tzv. výrobní výbory, vysvětluje 
čakovický starosta Jiří Vintiška.

Rozhovor se starostou MČ Praha-Čakovi-
ce o  plánovaném projektu tzv. vládní čtvrti 
v Letňanech, v níž by své zázemí mohlo mít 
až 10 000 úředníků. Jaké problémy by vzni-
kající projekt mohl způsobit a co pozitivního 
by naopak obyvatelům Čakovic mohl při-
nést? V jaké fázi se nachází a má vůbec naše 
městská část šanci k tomto projektu říct své 
slovo? I to se dozvíte v rozhovoru

Reportáž o probíhající a dlouho očekávané 
rekonstrukci čakovické sokolovny, která za-
počala v půlce února. V rámci prvních částí 
oprav získá sokolovna novou střechu a no-
vou podlahu tělocvičny. Podle plánů by měla 
být opět zprovozněna na začátku nového 
školního roku.

Reportáž o projektu Edison, který pořádá 
mezinárodní organizace AISEC. Zahraniční 
studenti navštívili čakovickou základní ško-
lu, kde strávili celý týden a žákům 5.–9. tříd 
představili svoji zemi, kulturu a tradice. Žáci 
základní školy se tak zajímavou formou se-
známili se sedmi, více i méně vzdálenými 
kulturami a mohli se procvičit také v anglické 
konverzaci. 

Hledáte rádi novinky na internetu a máte v oblibě videozpravodajství. Potom se zkuste podívat na stránky youtube, kde najdete kanál 
MČ Praha Čakovice. Do něj kameraman a reportér Jan Spilka pravidelně přispívá reportážemi z naší městské části. Za poslední týdny 
přibyla videa z následujících akcí:

Na čakovické radnici zavlála tibetská vlajka
V neděli 10. března jsme si připomně-
li 60. výročí tibetského povstání proti 
čínské okupaci. Vyvěšení tibetské vlajky 
představuje symbolickou podporu utla-

čovaného tibetského národa a solidaritu 
s ním. V Tibetu dochází ze strany Číny 
desítky let k potlačování lidských práv 
a k systematickému ničení kultury, tradic 

a náboženství tibetského národa. Proto 
se čakovická radnice připojila k meziná-
rodní akci Vlajka pro Tibet 2019, která 
tyto skutečnosti připomíná.

působení faráře, o víře, kultuře a tradicích u nás a v Polsku, ale 
také o ranním vstávání. Ve druhé části rozhovoru farář vypráví 
o hmotných i duchovních plánech do budoucna, o štěstí a ší-
ření pozitivní energie a také vás pozve na zajímavé (nejen) kul-
turní akce v kostele.

Text: redakce
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PROGRAM
15, 00    divadelní představení
17, 00    vernisáž výstavy
18, 00    koncert 

7. ZUŠKOVÝ
KOKTEJL

Základní umělecká škola Marie Podvalové, 
Cukrovarská 1, Praha - Čakovice

&
 Základní umělecká škola Praha 9, 

Ratibořická 30

POŘÁDAJÍ

10. DUBNA
v prostorách zámku v Praze 9 - Čakovicích

Senioři

TÉMATICKÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ODPOLEDNE
Přednášky na měsíc duben 2019
3. 4. od 14.00 hod. Eva Sokolová –  nejkrásnější obrazy světa
10. 4. od 14.00 hod. Darina Ničová – New York, New Orle-
ans a české vesničky v Texasu
24. 4. od 14.00 hod. Ing. Alena Enderlová – autorehabili-
tace páteře
Přednášky na měsíc květen 2019
2. 5. od 14.00 hod. Alexandra Hejlová – májové tvoření

7. 5. vycházka z Pohořelce na Nový svět, sraz v 9.00 hod. 
u Tesco Čakovice, stanice bus
9. 5. od 14.00 hod. proběhnou v Schoellerově sále oslavy 
ke dni matek.
15. 5. od 14.00 hod. Darina Ničová – národní parky a vel-
koměsta západu USA
29. 5. vycházka s Evou Sokolovou královskou oborou, 
sraz v 9.00 hod. u Tesco Čakovice, stanice bus

ké humoresky. Uhádli jste? Navštívíme 
zámek Lysice (prohlídka v 10.00),  kte-
rý vyniká bohatě zařízenými interiéry 
a ojedinělou zámeckou zahradou s pro-
menádní kolonádou s krytou pergolou. 
Po obědě v hotelu Lidový dům (cca ve 
12.30, polévka dle denní nabídky, bram-
borová kaše a kuřecí řízek, alko, nealko, 
cena 140 Kč) odjíždíme cca ve 14.00 hod. 
do Želivu, kde máme sjednanou prohlíd-

Seniorské hry 2019
V měsíci září se k nám do Čakovic opět 
vrátí Seniorské hry. MČ Praha-Čakovice 
utvoří družstvo z vás, nadšenců a dob-
rovolníků. Je připraveno mnoho zajíma-
vých disciplín a bohatý program. Případ-
ní zájemci, hlaste se prosím u paní Mál-
kové  v kanceláři úřadu nebo na telefonu 
736 670 675. Musíme opět obhájit titul 
a dostat se na nejvyšší příčku!

Poslední volná místa na 
celodenní výlet za krásami jižní 
Moravy
Dne 17. 4. 2019 se z nám. J. Berana v 5.30 
hodin vydáme na jižní Moravu, kde se 
natáčela čtvrtá epizoda seriálu Četnic-

ku kláštera premonstrátů a přilehlého 
kostela Narození Panny Marie. Odjezd 
do Prahy bude kolem 18. hodiny. S ná-
vratem domů počítejte kolem 20.  ho-
diny. Celková cena za kompletní výlet 
s dopravou, obědem a vstupy činí z dů-
vodu velké vzdálenosti 780 Kč. Případní 
zájemci, hlaste se prosím u paní Málko-
vé na tel. 736 670 675 nebo v kanceláři 
úřadu.
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Kde? Maximum Třeboradice
( Slaviborské nám. 20/1, Třeboradice )

Kdy? 27. 4. 2019 od 19 hod.
Vstupné: 200 kč ( 150 kč senioři a studenti )

MČ Praha – Čakovice pořádá koncert skupiny:

PRODEJNÍ MÍSTA VSTUPENEK:
·  ZUŠ Marie Podvalové

- Cukrovarská 1/23, tel.: 283 933 071
· MČ Čakovice - podatelna
· rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

SPOLEK BÍLEJ MLEJN VE SPOLUPRÁCI SE SOUSEDSKÝM TŘEBORADICKÝM SPOLKEM POŘÁDÁ:

SOUSEDSKÝ ČAKOVICKÝ SLET
30. 4. 2019 od 18:30 přímo na sídlišti Čakovice

(louka za konečnou zastávkou 136 - Sídliště Čakovice)

Program odstartuje netradiční divadelní pohádka O perníkové Chýšce,
poté bude zapálen oheň, kde bude možnost si opéct špekáčky.

K poslechu a dobré náladě vám budou hrát a zpívat členové spolku.

Drobné občerstvení (pivo, limo) bude připraveno.
Další hudební nástroje vřele vítány!!! 

Vstupné: úsměv a dobrá nálada! :-)

mĚStSkÁ čÁSt
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Den (dopoledne) otevřených dveří v MŠ Čakovice I 

 

Vážení rodiče,  

dovolujeme si vás pozvat na dopolední prohlídku MŠ Čakovice I, která se uskuteční dne 4.4.2019               
od 10,00 hod. – 11,15 hod.  A to ve třídě Světlušek (nová budova). Vstup z ulice Něvské, popř. 
z Jizerské. 

Během prohlídky můžete navštívit a prohlédnout si nejen třídu, ale shlédnout i program, který si 
připraví paní učitelky a „naše“ děti.  

Rádi vám také zodpovíme vaše dotazy.  

Jestliže vám termín nevyhovuje a chtěli byste se do mateřské školy podívat, prosím volejte na toto 
telefonní číslo: 739 016 447. Po domluvě vám a vaším dětem bude umožněna cca 10 min. prohlídka 
některé ze tříd MŠ.  

 

Těšíme se na vás. 

 

4.3.2019                                                                                            Mgr. Bc. Martina Buderová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

MČ Čakovice vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „jaro v Čakovicích“. Pojďte ven přivítat jaro a vyfotografujte krásy naší obce! 
Fotografie v počtu 1–3 ks posílejte nejpozději do 31. 5. 2019 na adresu redakce@cakovice.cz.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:
1) musí být pořízena v Čakovicích, Třeboradicích nebo Miškovicích
2) musí k ní být přiložena informace, kde a kým byla pořízena
3) musí mít minimální rozlišení 150 dpi (ideálně 300 dpi), resp. minimálně 1261 x 1800 pixelů
4) nesmí obsahovat žádný text, logo atd., popisek a vaše jméno uveďte do e-mailu
5) hlavním tématem musí být JARO

Nejatraktivnější záběry každého měsíce budou zveřejněny v květnovém a červnovém vydání zpravodaje U nás v Čakovicích, 
v červencovém vydání budou otištěny tři nejlepší fotografie celé soutěže. Po ukončení soutěže uspořádáme v prostorách radni-
ce MČ výstavu vašich nejkrásnějších záběrů. Autor vítězné fotografie získá knihu o fotografování. 

Porotou fotografické soutěže je pětičlenná redakční rada zpravodaje.

Zápis dětí k povinné školní 
docházce pro školní rok 
2019/2020
Zápis do 1. ročníku ZŠ Dr. Edvarda Be-
neše proběhne ve dnech 1. a 2. 4. 2019. 
K zápisu je třeba se přihlásit přes elek-
tronický rezervační systém, který byl 
spuštěn na začátku března. Všechny po-
třebné informace o postupu při zápisu 
včetně všech potřebných dokumentů 
naleznete na webových stránkách školy 
www.zscakovice.cz.

Na ZŠ Livingston probíhá přihlášení 
k  zápisu rovněž elektronicky. Po vypl-
nění a  odeslání přihlášky na stránkách  
www.livingston.cz si vyberete termín 
zápisu a absolvujete individuální setkání 
s vedením školy. Livingston také přijímá 
žáky k přestupům do 2.–8. tříd. Žádosti 
o přestup, informace o přijímacím řízení 
a kritéria pro přijetí do 1. ročníku nalez-
nete na webových stránkách školy.

Den (dopoledne) otevřených dveří v MŠ Čakovice I

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na dopolední prohlídku MŠ Čakovice I, která se uskuteční 
dne 4.4.2019 od 10,00 hod. – 11,15 hod. A to ve třídě Světlušek (nová budova). Vstup 
z ulice Něvské, popř. z Jizerské.

Během prohlídky můžete navštívit a prohlédnout si nejen třídu, ale shlédnout i pro-
gram, který si připraví paní učitelky a „naše“ děti.

Rádi vám také zodpovíme vaše dotazy.

Jestliže vám termín nevyhovuje a chtěli byste se do mateřské školy podívat, prosím 
volejte na toto telefonní číslo: 739 016 447. Po domluvě vám a vaším dětem bude 
umožněna cca 10 min. prohlídka některé ze tříd MŠ.

Těšíme se na vás.
Mgr. Bc. Martina Buderová, ředitelka školy

Fotografická soutěž o ceny Ilustrační foto: Tereza Píchová
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Příměstské tábory v Čakovicích

VELIKONOCE V ČAKOVICKÉM KOSTELE
14. 4. 2019
Květná neděle Mše svatá 08.30

14. 4. 2019
Květná neděle Postní bohoslužba 
 – Třeboradice 14.00

18. 4. 2019
Zelený čtvrtek Slavnostní mše svatá 18.00

19. 4. 2019
Velký pátek Křížová cesta 17.15

19. 4. 2019
Velký pátek Velkopáteční obřady 18.00

20. 4. 2019
Bílá sobota Velikonoční vigilie 19.30

21. 4. 2019
Boží hod velikonoční Slavnostní mše svatá 08.30

 » Příměstské tábory v Čakovicích 
a okolí se s blížícími se prázdninami 
rychle plní, například ty pořádané 
Domem dětí a mládeže už jsou plné 
zcela beznadějně. Poslední volná 
místa nabízí ještě centrum pro rodi-
nu Cirkus a Kazimírka v Letňanech.

1. 7. – 4. 7.  Letní snění o přírodě  
(8–13 hod.), od 3 let, v Domečku 
Cirkusu, 1290 Kč

Vůně šišek, slunce nad hlavou a prázd-
ninová pohoda s těmi nejmenšími dět-
mi – budeme vyrábět neuvěřitelné věci 
z  přírodnin, číst pohádky o zvířatech, 
chodit na procházky do parku pozorovat 
a poslouchat přírodu a s přírodou si hrát 
a tvořit.

Příměstské tábory v Letňanech pod-
pořené Evropskou unií

Pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ v měst-
ské části Letňany, Čakovice, Ďáblice, Kbe-
ly, Prosek a Střížkov pořádá nezisková 
organizace Kazimírka příměstské tábory 
dotované Evropským sociálním fondem, 
a to v průběhu celých letních prázdnin, 
od 1. 7. do 30. 8. 2019. Na dotovaný tá-

bor je třeba se přihlásit na dobu jedno-
ho týdne (nikoliv více), z dotací nejsou 
hrazeny obědy v ceně 360 Kč za týden 
a vstupné cca 600 Kč za týden. Tábor se 
koná v dětském klubu Letnice v budově 

ZŠ Fryčovická, v Letňanech. Podrobnosti 
o programech a obsazenosti jednotli-
vých termínů včetně přihlášky naleznete 
na www.kazimirka.cz.
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Kronikářské perličky – rok 1939

Leden 
Podkarpatskou Rus trvale ohrožují ma-
ďarští teroristi. Všude jsou zdroje nekli-
du. Boje ve Španělsku se chýlí ku konci. 
U nás v biografu Jiráskova Lucerna hraje 
se 3x. I divadelní společnost z Prahy má 
slušnou návštěvnost. V sokolovně usta-
vuje se odbor Národní jednoty. Předse-
dou zvolen Kožmín, místopředsedou Vo-
jáček. Konají se sbírky pro vystěhovalce 
z pohraničí, u nás vynesla 4.054 Kč. 

Únor
Obec zakoupila lehčí sanitní auto a jed-
noho koně. Noví strážníci mají platu 
888 Kč. Cena proudu snížena o 20 hal. na 
2.50. Zřízenci a zaměstnanci Severočes-
ké továrny mají v sokolovně ples. K oz-
době sálu a do tomboly přispěl finančně 
majitel závodu Popper. Ukončen stav 
branné pohotovosti, branci vracejí se do 
občanského života.

Březen
Sněží a krajina má zimní vzhled. Cesta 
k Třeboradicům upravena popelem. Slo-
venské časopisy zle útočí na Čechy a líčí 
nepravdy, aby dokázaly, jak Češi vyko-
řisťovali Slovensko. A Češi během 20 let 
dali do Slovenska více než 2 miliardy. 
Dr. Tiso povolán k Hitlerovi. 15. je hrozný 
nečas. Rádio oznamuje, že se Slovensko 
osamostatnilo a je pro nás cizím státem. 
Na území Čech a Moravy vstoupilo ně-
mecké říšské vojsko ze všech stran. Rá-
dio vyzývá občanstvo ke klidu a žádá, 
aby každý šel po své práci. Němečtí 
občané chystají říšskému vojsku uvítání 
a zdobí domy prapory s hákovými kříži. 
Sem přišlo 120 vojínů o půl jedné v noci. 
Ubytováni byli v nové škole, v sokolovně 
a ve dvoře. Během dne přibylo jich asi na 
700. Vyšší důstojníci jsou ubytováni na 
zámku. Německé rádio hlásí, že Němci 
přicházejí jako ochránci pořádku. Hitler 
přijel autokolonou do Prahy s četným 
průvodem a ubytoval se na hradě, kde 
byla vztyčena německá vlajka. President 
Hácha prohlásil, že osud českého národa 
s plnou důvěrou klade do rukou Vůdce 
Německé říše. Ribbentrop vyhlásil jmé-
nem kancléře protektorát Německa nad 
Čechami. U nás na náměstí koncertova-
la německá hudba, nad hlavami krouží 
plno aeroplánů. Létají níže než naše. Vo-

jíni zvou ženy a děti k jídlu a filmují je. 
Večer chodí do hostince a baví se, pokud 
najdou někoho, kdo umí německy. Hlíd-
ky stojí u všech vchodů do obce. Vojáků 
je tu asi 800. Nakupují zde obuv, prádlo, 
šatstvo hlavně dětem a posílají to domů. 
Potravináři mají vyprodáno každý den. 
V Praze velká vojenská přehlídka s dvou-
hodinovým defilé na Václavském ná-
městí. 26. od rána jezdí se u nás všude 
vpravo. Obec dává odstraniti nápis na 
nové škole: Benešova škola. Školní do-
cházka je obnovena. Polní práce jsou ve-
lice opožděny. Podkarpatskou Rus obsa-
dili Maďaři, Češi odtud prchají. Frankova 
vojska vstupují po 2letém boji do Mad-
ridu. Ve Španělsku zvítězil fašismus nad 
bolševismem. Vatikán uznal Slovenský 
stát. Z podniků jsou propouštěni Židé, 
židovský majetek je zjišťován.   

Duben 
20. Německá říše slaví padesátileté naro-
zeniny svého Vůdce Adolfa Hitlera s  ve-
likou okázalostí. Obyvatelstvu se před-
stavuje velikost a dokonalost německé 
branné moci v průvodu dlouhém 7 km. 
U nás je nařízen státní svátek. Neúřaduje 
se a nepracuje se. Veřejné budovy jsou 
ozdobeny prapory – zde školy, poštovní 
úřad, obecní úřad a zámek. V celé obci je 
neobyčejné ticho, prázdno, ani mládež 
není nikde venku. Ubytování německých 
vojínů stojí až dosud 11.000 Kč. Bylo roz-
hodnuto o zřízení urnového háje. A. Kindl 
žádá za pozemek pro náměstí 65.000 Kč. 

Květen
Průvody a veřejné projevy byly zakázá-
ny. Zde nad zámeckým vchodem vlál 
prapor s hákovým křížem. U závor na 
cestě polní k Letňanům vběhl pod vlak 
místní občan J. Pelant a byl usmrcen. Na 
přejezdu dráhy k Sedlišti dala se přejeti 

Marie Šplíchalová, vdova, matka tří dětí. 
Příčina neznámá. Podniky Včely budou 
zlikvidovány. Maďarsko i Španělsko ne-
rozlučně spojeno s Osou Berlín-Řím. 
Bulharsko bojuje se záplavou kobylek. 
Z  Vyšehradského chrámu konal se po-
hřeb Karla Hynka Máchy, básníka „Máje“, 
zesnulého před 103 roky. Byl exhumo-
ván v Litoměřicích a přenesen do Prahy 
na Slavín. O  svátku sv. Jana konán pro-
sebný průvod z našeho chrámu do polí. 
V průvodu šlo mnoho dětí, ale málo do-
spělých. Místní měšťanská škola hraje Ki-
plingovu hru Maugli. Dokončuje se mo-
derní úprava obecního parku a zřizuje 
se tam záchod. Kukačka v parku se opět 
vrátila a vesele koncertuje, i žabí koncert 
je večer slyšeti. Obilí v polích je dobře 
urostlé, pšenice přiživují a žito metá.

Červen
Vybuchl prudce Vesuv. V Paříži natírá 30 
natěračů 300 m vysokou Eifelku. Spotře-
buje se 500q barvy. Policejní ředitelství 
zakazuje odznaky s obrysem bývalých 
hranic a jehlice v podobě palcátů. Tresty 
od 10-5000 Kč. Z obcí připojených k Říši, 
k Polsku a Maďarsku přišlo k nám 189.252 
uprchlíků, 19.1920 jich odešlo do ciziny. 
Všechny sportovní podniky zakázány vlá-
dou Protektorátu pro události, ku kterým 
došlo po zápasu fotbalu na Letné 8.6. Pra-
ha-Berlín. V kavárně Riva v Praze vybuchl 
výbušný stroj. Demoloval kavárnu a zranil 
4 Židy. V Třeboradicích ukradeny byly peři-
ny a šatstvo p. Janouškovi. 30. večer velmi 
rudé červánky, v kterých se blesky křižova-
ly, což byl velkolepý pohled. Píše se, že vel-
ké slovanské státy utlačovaly malé a spoje-
ní s Říší dává chléb, kulturu a vážnost.

Červenec
V obci je několik staveb, ale nedostatek 
cihel a dříví. Místní třeboradické procesí 
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Připravila Jarka Krákorová

vede do Staré Boleslavě pan farář. Obec-
ní rada položila kytici k pomníku Huso-
vu a před pomníkem hořely řecké ohně. 
V sokolovně bylo velké shromáždění cti-
telů Husových. Svátek Mistra Jana světí 
se všude. Na Slovensku byl svátek zrušen. 
Stále k nám přibývají uprchlíci ze Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi. Cukrář Čížek 
přistavuje nový dům s krámem. Probíhají 
žně. Cena mouky zvýšena na 3.45, nastá-
vá nedostatek másla a tvarohu. 

Srpen
Západní mocnosti jsou ochuzeny o 40 čes-
kých divizí a jejich výzbroj má Říše. V Mad-
ridě bylo popraveno 60 osob, mužů i žen. 
Do Prahy dorazily pochodové jednotky 
Hitlerovy mládeže. K.H. Frank pronesl 
vzletnou řeč. Nařizuje se Čechům zbraně 
a zbrojní pasy do 14 dnů odevzdati. Vláda 
Protektorátu vydává prohlášení, že jsme 
spjati s osudem Říše, a že je třeba zachova-
ti disciplinovanost.

Září
Vůdce vydává rozkaz a polské Gdaňsko 
připojuje k Říši. Anglie vyzývá Říši ke sta-
žení vojsk z Polska a následně vstupuje 
s Německem v stav válečný. U nás diva-
delní společnost u Sládků a biograf v So-

kole mají dobrou návštěvu. Kuřivo zdra-
ženo o 20%, nastává nedostatek tuků, 
kávy a soli. Zavedeny jsou potravinové 
lístky pro domácnost na maso, máslo, 
vejce,… Naslouchání zahraničních vy-
sílačů a šíření jejich zpráv je zakázáno 
a přísně se trestá. Následkem zdražení 
piva a vína jsou hostince méně navště-
vovány. Polské vojsko všude ustupuje, 
pronásledováno letectvem. Varšavská 
nádraží hoří. V místní továrně Avii zříze-
na německá letecká škola a letci krouží 
nad obcí. 

Říjen
Slaví se posvícení. Na ulicích i na novém 
náměstí je plno zábavních podniků, ale 
koláčů a hus bylo málo a hostů posví-
cenských ještě méně. Při taneční zábavě 
v hostinci pana Trykala 24letý mladík 
Kučera pil trochu více a řečnil. Byl někým 
udán, přišla pro něho německá tajná po-
licie a odvedla ho. Hostinec byl vyklizen 
a zavřen. Jindy opět při pivě někteří pro-
nesli urážky Německa a někdo provedl 
udání, po kterém následovalo zatčení. 
Stane-li se potřetí, bude p. Trykalovi od-
ňata koncese.  Začíná padat listí a zima 
již se dívá do zakrytých oken. Potraviny, 
na které jsou lístky, nesmějí se volně 

prodávat pod velmi přísnými tresty. Te-
legrafický styk s Polskem, Anglií a Francií 
zakázán. Turecko uzavřelo pakt se zá-
padními mocnostmi. Z našeho chrámu 
konal se pohřeb Ing. Otakara Samohrda, 
ředitele Českomoravské továrny Kolben 
a Daněk.

Listopad
Na hřbitovech svítí se jen ve dne. U Try-
kalů a Sládků jsou odpolední čaje spoje-
né s tancem. Sváží se řepa do cukrovaru. 
Všichni místní uhlíři dostali uhlí, na ná-
draží i v obchodech je živo. 

Prosinec
V hotelu Trykal je Mikulášská zába-
va s  velkou návštěvou. Příděly tukové 
zmenšeny na polovic, ale ani tu polovi-
ci nedostali všichni. Vydávány lístky na 
obuv a ošatné lístky (pro muže žluté, pro 
ženy cihlové barvy). U obchodníků ná-
val kupujících. O půlnoční je kostel plný. 
Zvyk zasílání pohlednic dosud trvá, poš-
ta zásilky těžko zvládá. Počet obyvatel 
v Protektorátě Čechy a Morava koncem 
roku 1939 činí 7.300.000. 



18 tiPy na výlet

S příchodem jara přichází také čas výletů. Rádi bychom 
vám v této rubrice přinášeli tipy, kam vyrazit v okolí Čako-
vic, Miškovic a Třeboradic. Místa známá i neznámá, blízká 
i trochu vzdálenější, dostupná pěšky nebo na kole. Tak ba-
toh na záda a pojďme vyrazit na cestu…. 

Délka okruhu: 8,8 km, náročnost: *****, trasa vede mimo silnice

Trasa je vhodná jak pro pěší (i s kočárkem), tak pro cyklisty.

Z Miškovic vyrazíme po červené značce. Po necelých třech kilo-
metrech (nedaleko od silnice z Veleně do Brázdimi) odbočíme 
doprava na asfaltovou cestu vedoucí do Přezletic. Po několika 
stech metrech se ocitneme na nevysokém návrší zvaném Zlatý 
kopec. Tady si můžeme užít krásný výhled směrem k Brandý-
su nad Labem a při dobrém počasí lze zahlédnout i Krkonoše. 
Opačným směrem se nachází nevelký remízek, který je jedním 
z nejvýznamnějších archeologických nalezišť. Ve 30. letech zde 
bylo objeveno mnoho artefaktů, které dokazují existenci sídli-
ště ze starší doby kamenné. Archeologický průzkum ze 70. let 
odhalil 700 000 let staré nálezy vztahující se k člověku vzpří-
menému (homo erectus). Kromě mnoha nástrojů, kostí a zbyt-
ků ohniště tu byl objeven i základ obydlí. To je nejen nejstarší 
ve střední Evropě, ale dokonce jedno z nejstarších na světě. 

Statek, který vidíme v poli kousek od lesíka (na druhé straně 
cesty), byl v první polovině 70. let dočasným útočištěm zaká-
zané kapely The Plastic People of the Universe. V prosinci 1973 
Plastici v hospodě v nedaleké Veleni nahráli jednu z kultovních 
nahrávek.

Tip na výlet: Miškovice – Zlatý kopec – Ctěnice
Ze Zlatého kopce pak pokračujeme do Přezletic, kde se napojí-
me na cyklotrasu 0034, po níž se dostaneme až do Ctěnic. Tady 
si můžeme odpočinout v příjemném zámeckém parku nebo 
navštívit muzeum, které nám představí stavební vývoj areálu 
a jeho historii. Ze Ctěnic se následně po žluté značce vydáme 
nejprve alejí, poté úvozovou cestou zpět do Miškovic. 

Text: redakce
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 » V neděli 10. března jsme vyrazi-
li na první závody do Horních Mě-
cholup na 35. Pražský zimní pohár 
v uzlování. Oddíl mladých hasičů 
Miškovice vyslal dvě pětičlenná sou-
těžní družstva mladších žáků, tři 
mladší jednotlivce a jednu soutěžící 
v kategorii starší jednotlivci.

Hlavním úkolem všech soutěžních pě-
tičlenných hlídek a jednotlivců v obou 
kategoriích bylo v co nejkratším čase 
uvázat pět vylosovaných uzlů.

Mladší hlídka ve složení Aišman, Janča, 
Kočík, Smeták a Blaha se umístila na 
16.  místě z celkového počtu 26 soutěž-
ních hlídek. Starší hlídka ve složení Hru-
beš, Karan, Pončíková, Vancová a Prášilo-
vá odvedla velmi dobrou práci a umístila 
se celkově na 7. místě.

V mladších jednotlivcích jsme letos 
opravdu ukázali, co umíme, a obsadi-
li medailovou příčku. Stříbrné 2. místo 
obsadila Adéla Prášilová a krásné 7. mís-
to Patrik Janča z celkem 29 jednotlivců 
z  celé Prahy. Ve starších jednotlivcích 

Ples dobrovolných hasičů byl 
opět vyprodaný
Již 90. ples dobrovolných hasičů Praha-Miškovice a Praha-Ča-
kovice se konal v sobotu 19. března v restauraci Maximum 
v Třeboradicích. K tanci a poslechu hrála vynikající kapela Pl-
zeňský expres a bavila hosty po dobu celého večera. Jako kaž-
dý rok byl o ples velký zájem a lístky byly brzo vyprodány. Stej-
ně rychle zmizely také lístky do bohaté tomboly. Tímto bychom 
chtěli poděkovat MČ Praha-Čakovice za podporu celé akce 
a také všem, kteří přispěli do tomboly hodnotnými dary, jme-
novitě Ing. Bc. Michalu Motyčkovi a Golden Well Hotelu Praha, 
autodopravě Jančovič, cukrárně Sladká dílna v Čakovicích, 
společnosti Kapatex s.r.o. a Made Group s.r.o., Luboši Encovi, re-
stauraci U Michala, SDH Miškovice, Miroslavě Jančovičové, Evě 
Domínkové, Ing. Martinu Demlovi, Mercedes-Benz Hoffmann 
a Žižák, pneuservisu Procházka a pneuservisu Ševčík, Marcele 

Růžičkové, Šárce Lně-
ničkové (trafika), Janě 
Matrasové, restauraci 
U Herčíků, Stanislavě 
Kudrnové, pizzerii Pizza 
za 100, Ivetě Košumber-
ské, truhlářství Jurkovi, 
společnosti GurmEko 
s.r.o., Jitce Vyhlídkové 
a Centru ekologické vý-
chovy Farma Miškovice.

Mladí hasiči odstartovali sezonu zlatou medailí za uzlování

obsadila Soňa Pončíková 9. místo a Elen 
Vancová 11. místo z celkem 47 jednotliv-
ců z celé Prahy. 

Letos jsme poprvé závodili i v kategorii 
dorostu, kde nás reprezentovala Tereza 
Dvořáková. Umístila se na 20. místě z cel-
kem 57 jednotlivců.

Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme.

Velké poděkování patří také všem ve-
doucím za velmi dobře odvedenou prá-
ci při trénincích našich mladých hasičů 
a MČ Praha-Čakovice za podporu. Děku-
jeme také rodičům malých závodníků, 
kteří jim pomáhali a podporovali je.
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Text: Lukáš Horský, redakce
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 » Třeboradice jsou zvyklé hrát na 
špici tabulky. Tenhle plán nakonec 
naplnily i v první polovině pražského 
přeboru, ačkoliv představení ambi-
ciózního týmu mělo do ideální po-
hody daleko. Do jara vyrazí mužstvo 
trenéra Jiřího Tesaře z páté pozice, 
ztráta na vedoucí Újezd Praha 4 je 
však velká – patnáct bodů. „Víme, že 
soupeři posilovali a my máme úzký 
kádr. Když se nám budou vyhýbat 
zranění, tak naše základní sestava 
sílu má,“ věří pár dní před startem 
jarní části přeboru Jiří Tesař.

V generálce na jaro jste prohráli 1:2 
s  Újezdem nad Lesy. Jak jste s přípra-
vou spokojený?

Výsledkově jsme dva zápasy prohráli a tři 
vyhráli, s Újezdem to byl spíš remízový 
zápas. My i soupeř jsme zahodili spoustu 
šancí. Jinak v globálu jsme se snažili udě-
lat možné maximum. Jen máme úzký 
kádr, bohužel.

Už na podzim vás nebylo zrovna moc. Co 
si mám pod slovem úzký kádr představit?

Zatím odešli čtyři hráči, ale možná to 
bude nakonec pět lidí, a přišel jen jeden. 
To jsme ve finále na minus čtyřech. Ale 
snad budeme na poslední chvíli kádr 
ještě doplňovat nebo budeme využívat 
kluky z béčka.

To nezní úplně ideálně. Co když přijdou 
nějaká zranění?

Bohužel se nám nevyhýbala ani teď 
v  zimě. Celou pauzu se s námi táhnou 

také nemoci. Takže i teď s námi chodili 
kluci z béčka. V tomhle směru byla pří-
prava taková zvláštní. Ale věřím, že bu-
deme připravení.

Ztráta pěti hráčů je docela citelná. Kdo 
tedy z Třeboradic odešel?

Odešel střelec Junek, další útočník Sý-
kora, stoper Votava, pryč je i Kadeřábek 
a  ještě nám odejde nejspíš jeden hráč. 
O tom, který odchod pro nás bude větší 
ztráta, a tak na té pozici budeme mít tře-
ba větší problém, nechci mluvit.

A kdo tým během zimy posílil?

Z béčka přišel útočník Milan Novotný. 
Ještěže máme kam sáhnout, zaplaťpán-
bůh. Když kluci z rezervy nastoupili, tak 
určitě nepropadli.

Jste kousek za medailovými pozicemi, 
kde byly Třeboradice zvyklé hrát. Jak 
vidíte šance, že by váš tým zaútočil na 
lepší umístění?

To nevím, uvidíme. Budeme hrát, při-
stoupíme k tomu poctivě a budeme 
chtít vyhrávat. Uvidíme, jak to půjde.

Konkurence spíš posilovala, vnímáte 
to? Jaro bude asi těžší...

Určitě. Ale jaro bývá vždycky těžší než 
podzim. Ostatní týmy posilovaly, tak jsou 
na tom asi lépe. Uvidíme, jak to bude. 
My, když budeme kompletní a budeme 
zdraví, budeme mít i silnou sestavu. Tak-
že si přeji, ať se nám hlavně vyhýbají zra-
nění a nemoci. Pak to bude dobré.

V generálce chyběl exligista Pavel 
Grznár. Není právě on tím pátým hrá-
čem na odchodu?

Ne, ne. Měl jen nějaké šrámy, ale normál-
ně bude pokračovat. To je srdcař, bude 
u nás i dál.

Text: PFS, Michal Káva
Foto: PFS

Jaro bude hodně náročné, ví třeboradický kouč Jiří Tesař
Fotbalisté Třeboradic prohráli na úvod jarní části s Admirou B i ČAFC (na snímku). 

Dvě prohry na úvod

Že bude jarní část hodně náročná, 
ukázaly Třeboradicím hned dva úvod-
ní zápasy. Oba zápasy totiž svěřenci 
Jiřího Tesaře prohráli. S béčkem Ad-
miry 0:2 a s Čafkou 3:4, a to i přesto, že 
po poločase vedli 3:1.

„Byl to takový klasický zápas na startu 
sezony. Bylo to nervózní, k tomu malé 
hřiště, silný vítr a déšť. Nezvládli jsme 
druhý poločas. Gólman fauloval a byla 
z toho penalta. Hosté ji proměnili, pak 
jsme v obraně vyrobili další chybu a in-
kasovali podruhé. Bylo to remízové, ale 
po našich chybách dávali branky jen 
hosté, a tak body nemáme,“ hodnotil 
trenér první utkání. A to druhé? Velký 
kolaps ve druhé půli.

„Prohrávali jsme 0:1 a byli jsme špatní. 
Pak se to zlepšilo a během pár minut 
jsme to otočili a vedli 3:1. V druhé 
půli jsme neuhlídali standardní situ-
ace a nakonec jsme nedali ani penal-
tu. Čafka dala o gól víc, a tak vyhrála 
zaslouženě,“ kroutil hlavou trenér po 
tomto utkání.
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Kam v Čakovicích na jaře za sportem?
Fotbal: SK Třeboradice,  
přebor Prahy
10. března 14.30  
Třeboradice – Admira B (0:2)

17. března 16.00 
ČAFC–Třeboradice (4:3)

24. března 15.00 
Třeboradice – Podolí (0:1)

30. března 15.30 
Přední Kopanina – Třeboradice 

7. dubna 16.30 
Třeboradice–Královice

13. dubna 10.30 
Hostivař–Třeboradice

20. dubna 10.30 
Třeboradice–Vršovice

27. dubna 10.30 
Dukla JM – Třeboradice 

5. května 17.00 
Třeboradice–Braník

11. května 10.30 
Uhelné sklady – Třeboradice 

19. května 17.00 
Třeboradice – Újezd

26. května 17.00 
Žižkov B – Třeboradice 

2. června 17.00 
Třeboradice – Motorlet B

8. června 10.30 
Třeboradice – Vyšehrad B

15. června 10.30 
Třeboradice – Tempo

Fotbal: TJ Avia Čakovice,  
1. B třída
9. března 16.30 
Podolí B – Čakovice (7:1)

16. března 10.30 
Čakovice–Miškovice (3:0 kontumačně)

23. března 17.00 
Stodůlky B – Čakovice (1:0)

30. března 10.30 
Čakovice – Zbraslav B

7. dubna 16.30 
Řepy–Čakovice

13. dubna 10.30 
Čakovice – Přední Kopanina B

19. dubna 17.00 
Cholupice–Čakovice

27. dubna 10.30 
Čakovice–Řeporyje

4. května 10.30 
Střešovice B – Čakovice

11. května 10.30 
Čakovice–Radotín

19. května 17.00 
Bílá Hora – Čakovice

25. května 17.00 
Malešice–Čakovice

1. června 10.30 
Čakovice – Bohnice B

9. června 10.30 
Zličín B – Čakovice

16. června 10.30 
Čakovice–Smíchov

Fotbal: FC Miškovice, 1. B třída
9. března 15:00 
Miškovice–Radotín (3:3)

16. března 10.30 
Čakovice–Miškovice (3:0 kontumačně)

24. března 16.30 
Miškovice–Malešice (7:5)

30. března 11.00 
Bohnice B – Miškovice

6. dubna 12.00  
Miškovice – Zličín B

13. dubna 17.00  
Smíchov–Miškovice

20. dubna 14.00  
Miškovice – Podolí B

28. dubna 17.00  
Miškovice – Bílá Hora

4. května 17.00  
Stodůlky–Miškovice

12. května 17.00  
Miškovice – Zbraslav B

19. května 16.30  
Řepy–Miškovice

25. května 11.15  
Miškovice – Přední Kopanina B

2. června 17.00  
Cholupice–Miškovice

9. června 10.30  
Miškovice–Řeporyje

16. června 10.30  
Střešovice B – Miškovice

Národní házená muži:  
TJ Avia Čakovice, 1. liga
7. dubna 11.00  
Čakovice–Opatovice

13. dubna 16.00  
Tymákov–Čakovice

14. dubna 10.30  
Nezvěstice–Čakovice

19. dubna 11.00  
Čakovice–Krčín

28. dubna 10.30  
Studénka–Čakovice

11. května 13.30  
Žatec–Čakovice

12. května 11.00  
Újezd–Čakovice zrušeno

19. května 11.00  
Čakovice–Podlázky

25. května 16.00  
Čakovice–Nýřany

26. května 11.00  
Čakovice–Přeštice

Nohejbal muži:  
TJ Avia Čakovice, extraliga
6. dubna 10.00  
Čakovice–Čelákovice

13. dubna 14.00  
Karlovy Vary – Čakovice

19. dubna 10.00  
Čakovice–Vsetín

27. dubna 15.00 
Modřice–Čakovice

1. května 14.00  
Žatec–Čakovice

3. května 16.30  
Čakovice–Start

8. května 10.00  
Čakovice–Benešov

11. května 14.30  
Čelákovice–Čakovice

18. května 10.00  
Čakovice – Karlovy Vary

25. května 14.30  
Vsetín–Čakovice

8. června 10.00  
Čakovice–Modřice

15. června 10.00  
Čakovice–Žatec

21. června 16.30  
Start–Čakovice

31. srpna 14.00  
Benešov–Čakovice
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrovarská 900/10, Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 932 020, autoservis@auto-elso.cz
www.auto-elso.cz

Využijte akční nabídku ŠKODA  
     Originálního příslušenství

  PŘIPRAVTE SE  
      NA JARNÍ  
ZÁŽITKY VČAS

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů 
ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte 
bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně 
kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají 
náročnému testování. Navíc můžete do konce 
května využít na akční sortiment příslušenství 
slevy 10-53 %. Vybrané letní pneumatiky pořídíte 
se slevou až 25 %.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince  
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Do 31. 5. 2019

Sleva až 53 %

Originální příslušenství

MALOVÁNÍ ČAKOVICE - rychlé, 
kvalitní a čisté vymalování bytu 

či domu dle vašich představ. 
Profesionální služby. Tel.: 736 734 947

Hledám dlouhodobý pronájem 
garáže v Čakovicích, tel. 603 892 432.

Zájemci o inzerci ve zpravodaji  
„U nás v Čakovicích“  mohou dle ceníku inzerce 

vyplnit formulář „Objednávka inzerce“ 
(ke stažení na www.cakovice.cz)  

a zaslat ho na adresu:  inzerce@cakovice.czIN
ZE

R
C

E
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www.parkmilovice.cz

Park Milovice  
Nový projekt družstevního bydlení pro vás

Vlastní byt
od 300 tisíc

korun

Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem 
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Zahájení stavby – červen 2018

• Předání bytů – začátek 
roku 2020

• Stačí 25 % vlastních zdrojů 
z pořizovací ceny

• nebo 10 % s podporou 
stavební spořitelny

• Bez hypotéky

• Vyšší ochrana před 
dlužníky v domě

• Vhodné pro investice

• Bez věkového omezení

• Byt si budete moci převést 
do osobního vlastnictví

PIVNÍ 
FESTIVAL

Řemeslné pivovary. Skvělý program, pití 
i jídlo. A pivní auto Beer Station!

26. - 27.4.2019
OC GLOBUS ČAKOVICE

beerstationCZ

Krkonošský

Medvěd

Klášter Želiv

Kutná Hora

a jiné

Nabízíme možnost dlouhodobého 
parkování, nákladních, 
dodávkových, obytných i osobních 
vozidel, v soukromém areálu v 

Čakovickém cukrovaru. 
Areál je oplocený a osvětlený s
nepřetržitým provozem. 

kontakt:
602 602 300 

P
hlídané 24hod.

Asistent/ka ved. správy nemovitostí

Práce s PC, SŠ/VŠ, org. schopnosti,
samostatnost, komunikace s nájemníky a práv. odd.

Pracoviště Praha 9 - H. Počernice

e-mail: info@pragorent.cz
tel.: 731 545 795

RANNÍ JÓGA
cvičení pro každého

čtvrtky od 8:45 – 9:45
TŘEBORADICE

sál restaurace MAXIMUM
Slaviborské náměstí 20/1

Jana Veselá
+420 777 253 816

vesela.jani@gmail.com




