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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

Pražská integrovaná doprava letos na celém území Prahy 
započala první dva měsíce v úsporném, prázdninovém režimu. 
Přestože druhotným efektem byla úspora financí v pražském 
rozpočtu, peníze nebyly důvodem, proč zástupci města s or-
ganizátorem dopravy k této dočasné úpravě přistoupili. Tím 
hlavním důvodem byl nedostatek řidičů. Proto také v příštím 
čísle najdete náborový plakátek Dopravního podniku hl. m. 
Prahy. Pokud byste věděli o někom, kdo by o této práci uvažo-

val, pomozte prosím tuto informaci šířit dále.
Ke snížení potřebného počtu řidičů měl přispět i projekt tříčlánkových autobusů nebo 

kapacitnějších dvoučlánkových autobusů, které měly být nejprve zavedeny na linku 119 
(spojení na letiště). Hned poté se tato vozidla měla týkat i jedné z našich linek, konkrétně 
„stošestatřicítky“. Bohužel pro tento projekt se opakovaně nepodařilo dopravnímu podniku 
získat dodavatele, který by byť jen podal nabídku. Na letiště nakonec budou zřejmě jezdit 
tříčlánkové trolejbusy, linka 136 na ně ale bude muset ještě pár let počkat. Alespoň že tra-
sa linky 140 zůstává pilotní linkou obnoveného trolejbusového provozu a zřejmě již v roce 
2022 se trolejbusová „padesátosmička“ vrátí zase po více než půl století do Čakovic, resp. 
tentokrát až do Miškovic. Dokonce v Letňanech bude využita budova staré trolejbusové 
měnírny, která pro linku 58 sloužila. Tento projekt dále pokračuje a Rada městské části se 
kladně vyjádřila k polohám sloupů v Tupolevově a Kostelecké ulici.

V dopravě došlo ještě k jedné události. Ředitelství silnic a dálnic provedlo ekonomické 
posouzení výškových variant trasy pražského okruhu, který má vést přes naši městskou 
část. Tyto výsledky představilo zástupcům městských částí a obcí, kterých se tato část okru-
hu týká. Pozitivní je, že tzv. tunelová varianta, kterou naše městská část požaduje, prošla 
kladně k dalšímu posouzení (spolu s dalšími dvěma variantami). Tuto variantu plně pod-
porujeme, její podoba i s dalšími detaily je zveřejněna na adrese:

https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/503/infoletak_d0-520-brezineves-satalice.pdf
Přeji vám krásný březen.

S úctou váš starosta 
Jiří Vintiška
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Aktuálně z radnice ///

Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Nabídka na spolupráci při přípravě 
a realizaci projektu připravovaného 
jako žádost o finanční podporu 
z Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR, prioritní osa 3, podpora 
sociálního začleňování a boj proti 
chudobě, výzva č. 46 – „Podpora 
sociálních služeb, komunitního života 
a sociálního bydlení“ od společnosti 
Finanční poradenství, s. r. o. 
USN RM 041/2020
Rada vybrala společnost Finanční pora-
denství s. r. o, se kterou bude spolupraco-
vat při podávání žádosti o finanční pod-
poru z Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR. V rámci výzvy č. 46 „Podpora 
sociálních služeb, komunitního života 
a sociálního bydlení“ lze žádat o finanční 
prostředky na rekonstrukci komunitních 
center. Městská část již jednou o finanční 
podporu na rekonstrukci tzv. Sýpky v uli-
ci Otavská žádala, ale podporu nezískala. 
Proto Rada vybrala novou spolupracují-
cí společnost, která je při podávání ob-

dobných žádostí úspěšná, a rozhodla se 
o prostředky z evropských fondů znovu 
požádat.

Žádosti o poskytnutí dotace 
z investiční rezervy pro MČ 
v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 
USN RM 059/2020
Rada schválila žádosti o poskytnu-
tí dotací z investiční rezervy pro MČ 
Praha-Čakovice z rozpočtu hl. m. Prahy 
pro rok 2020. Městské části musí uvést 
vždy maximálně tři akce, kdy byl opakova-
ně zvolen tzv. lékařský dům. Z požadova-
né dotace ve výši 20 mil. by byla hrazena 
především rekonstrukce a nástavba stá-
vajícího objektu Petříkova 112 se změnou 
využití bytového domu na zdravotnický 
a sociální dům. Dalších 20 mil. žádá MČ 
na rekonstrukci objektu č. p. 115 v Cukro-
varské ulici, kdy má být objekt staré vily 
předělán na MŠ se dvěma třídami o počtu 
50 žáků, a to včetně zřízení výdejny jídel 
nebo například úpravy staré zahrady pro 

potřeby školky. Posledních 5 mil. je poža-
dováno na projekt rekonstrukce náměstí 
Jiřího Berana v centru Čakovic.

Sportovně-rekreační centrum 
v Třeboradicích – USN RM 044/2020
SK Třeboradice plánuje v Třeboradicích 
realizovat sportovně-rekreační centrum 
na pozemcích parc. č. 433, 432/1, 432/2 
a 515. V současné době zde najdeme fot-
balové hřiště se zázemím sportovního 
klubu, které bude zakomponováno do 
navrhovaného sportovního centra. Stav-
ba by měla proběhnout ve třech etapách, 
kdy návrh vytváří menší sportovní a rela-
xační zařízení lokálního významu. Dojde 
k rozšíření o sportovní halu, nové venkov-
ní hřiště nebo například provoz wellness 
a fitness. Třetí etapa počítá také s novou 
tribunou pro diváky a se společenským 
sálem s recepcí. Těšit se můžete také na 
prostor pro pořádání přednášek malého 
rozsahu, nebo čtyři jednotky pro dlouho-
dobé ubytování s celkem 16 lůžky. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha-Čakovice projednávala šedesát dva bodů jednání. 
Vybíráme pro vás některé z nich.
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Aktuálně z radnice ///

Rada městské části v lednu zahájila 
první ročník participativního rozpočtu. 
Zároveň schválila pravidla, která určují, 
jaké návrhy lze podávat a jak správně po-
stupovat, a stanovila harmonogram celé-
ho procesu. „V březnu se budou podávat 
návrhy, od března do dubna se budou 
návrhy kontrolovat a doplňovat, v dub-
nu budou navrhovatelé pro své projekty 
získávat podporu, aby mohly v květnu 
postoupit do závěrečného hlasování. Na 
konci května budou vyhlášeny vítězné 
projekty a v druhé půlce roku se budou 
realizovat,“ vysvětluje průběh procesu 
místostarostka Kateřina Arnotová.

V letošním ročníku mohou lidé navr-
hovat projekty, které spadají do katego-
rie péče o veřejný prostor. „V této oblasti 
radnice podpoří drobné zásahy do veřej-
ného prostoru, které přispějí k oživení 
veřejných prostranství, například insta-
laci mobiliáře, herních prvků a podob-

ně. Dále projekty, které se věnují ochraně 
přírody a zlepšování životního prostře-
dí, jako je instalace ptačích budek, včelí-
nů, komunitních kompostérů… Nesmím 
opomenout projekty zaměřené na komu-
nitní život a aktivní trávení volného času. 
Podpoříme projekty, které mají za cíl vy-
tvořit zázemí pro sousedské či komunit-
ní aktivity, to může být například založe-
ní komunitní zahrady. Ale také projekty 
pro neorganizované volnočasové aktivi-
ty dětí, mládeže i dospělých, třeba vytvo-
ření míst pro městské sporty,“ říká Ka-
teřina Arnotová a upozorňuje, že záměr 
musí být realizován na pozemcích ve svě-
řené správě městské části a jeho realiza-
ce musí být v její kompetenci. Nelze tedy 
navrhnout projekt, který má být umístě-
ný na soukromém pozemku.

Jak na to? Na webových stránkách 
www.pocitamesvami.cz naleznete elekt-
ronický formulář, jehož prostřednictvím 

Počítáme s vámi aneb participativní 
rozpočet dostal jasná pravidla
Čakovická radnice v lednu spustila první ročník participativního rozpočtu. 
Občanům umožňuje rozhodovat, do jakých projektů bude směřovat část finančních 
prostředků městské části. Návrhy lze podávat od 2. do 23. března prostřednictvím 
elektronického formuláře na webových stránkách www.pocitamesvami.cz.

lze podávat návrhy. Do akce se může za-
pojit každý občan městské části starší 
osmnácti let. „Každý člověk může podat 
jeden návrh. V pravidlech jsou stanove-
ny náležitosti, které musí každý projekt 
splňovat, například je k němu nutné při-
ložit podrobný rozpočet,“ podotýká mís-
tostarostka.

Podle schválených pravidel je městská 
část rozdělená na čtyři lokality – I. sta-
ré Čakovice, II. nové Čakovice / sídliště, 
III. Miškovice a IV. Třeboradice. V každé 
z nich bude realizován minimálně jeden 
vítězný projekt, aby bylo zajištěno jejich 
rovnoměrné rozložení na území městské 
části.

Veškeré informace naleznete na uve-
dených webových stránkách, případně je 
možné psát na emailovou adresu partici-
pace@cakovice.cz. 
///

Michala Jendruchová
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Bylo /// U nás

Třeboradický masopust
Únor se po celé republice 
nese v duchu masopustního 
veselí. Ani v naší městské 
části tomu není jinak. Jubilejní 
desátý ročník Třeboradického 
masopustu nabídl v sobotu 
15. února místním i „přespolním“ 
spoustu zábavy, dobrot a skvělé 
muziky.

„Moje babička Jůlinka, dlouholetá občan-
ka Třeboradic, by nás jistě pochválila. 
Byla to právě její představa znovuobno-
vovat lidové tradice v obci. A myslím, že 
ji plníme zodpovědně. Však nás také shů-
ry kontroluje,“ říká s nostalgickým úsmě-
vem organizátorka akce Libuše Kurková 
ze spolku LíPa.

„Já jsem dnes zákon. Můžu všechny sou-
dit a vydávat rozsudky v podobě čtyřiceti-
denního půstu. A i když se něco může vy-
hrotit na ostří nože, tak pod kudlou dnes 
naštěstí skončilo jen prasátko, které prá-
vě visí nad ohněm,“ usmívá se nad svou 
dnešní rolí masopustního soudce a vzpo-
míná na první ročník, který byl dle jejích 
slov skokem do neznáma. „Byla to loterie, 
která naštěstí dopadla nad očekávání bá-
ječně. I když už jsme pár akcí zorganizo-
vali, v tomto směru jsme byli nováčky. Za-
čali jsme návštěvami nejstarších obyvatel 
Třeboradic, pátráním v archivech a kroni-
kách. To vše dohromady rozhodlo o tom 
zariskovat a s mnoha třeboradickými 
dobrovolníky masopust uskutečnit.“

A protože se první akce vydařila, pokra-
čují místní v tradici. A tak už podesáté od-
startovalo masopustní veselí, kterého se 
každým rokem účastní stovky lidí, v deset 
hodin dopoledne setkáním maškar na tře-
boradické návsi. Zástupci radnice předali 
laufrům, hlavním maskám průvodu, povo-
lení vstupu do vsi a celá sousedská masa 
se vydala na obchůzku. Na každé z občers-
tvovacích stanic čekala na všechny pestrá 
škála laskomin a několik druhů lahodné-
ho moku. Masky za pohoštění poděkova-
ly přáním všeho nejlepšího celému domu, 
tancem nebo přátelským kolečkem s pa-
nímámou či pantátou. V průvodu se ob-
jevily jak zcela nové, tak tradiční maškary, 
které akci provázejí od prvního ročníku.

„Každým rokem průvod vycházel od re-
staurace Maximum směrem do Bělomlýn-
ské a pokračoval ulicemi Svěceného, Froň-
kovou, Čápovou, Koubovou, Královou, 
Jirsákovou, Viktorčinou, Babiččinou, Trys-
kovickou, Schoellerovou až zpátky k re-
stauraci Maximum. Letos poprvé trasu 
procházíme druhým směrem,“ říká dneš-
ní hlavní soudce, tedy Libuše Kurková.

Odpoledne se všichni přemístili na 
zahradu restaurace Maximum, kde po-
kračoval bohatý program. Na pódiu se 
střídali veselí chůdaři, kejklíři, divadel-
níci či principál s pohádkou pro děti. 
K tomu všemu hrála dechová kapela Pra-
linka a flašinetáři. Velký aplaus si prá-
vem zasloužilo taneční vystoupení kuřá-
tek v čele se slepičkami. „Z kurníku, naší 
školky, to sem nemáme daleko,“ směje se 
jedna z nich a ukazuje na kohouta, který 
vše sledoval od mixážního pultu.

Komu byla i přes téměř jarní počasí 
venku zima, mohl se ohřát v sále, kde si 
děti i dospělí nechávali malovat na obli-
čej nebo si zkoušeli, jaká je práce dráte-
níka. Drátenice Hana Řepková před zraky 
zájemců tvořila srdíčka, brýle, ale hlavně 
dokonalé masopustní motivy, jako jsou 
jitrnice nebo jelítka. „Ráda se nechávám 
inspirovat konkrétní akcí či místem. Pro-
to tady mám trojrozměrné jitrnice nebo Fo

to
: M
ile
na
 B
aj
ca
ro
vá

Fo
to
: M
ile
na
 B
aj
ca
ro
vá

kroupová jelítka s knoflíky místo krup. 
Dneska jdou ale nejvíc na odbyt záložky 
do knížky,“ říká Hana Řepková a se smí-
chem ukazuje své prsty, které dlouholetou 
prací ztrácejí otisky. „Když snímají otisky 
prstů do občanky, tak na prstech pravé 
ruky, kterou drátováním zaměstnávám 
víc, mi chybí potřebný vzorek,“ směje se.

Nebyl by to pravý masopust, kdyby se 
dostatečně nehodovalo. Na dračku šly za-
bijačkové dobroty, jitrnice, jelita, výpeč-
ky, voňavá polévka nebo chleba se sádlem 
a cibulkou. O sladkou tečku se postarala 
čakovická pekárna, a tak jste si mohli po-
chutnat na dokonale usmažených kobli-
hách, plněných koláčcích nebo sušenkách. 
Pivo, svařák, grog, to vše teklo proudem. 
Zkrátka byl to den plný radosti.

„Potěšující je propojení starousedlíků 
a lidiček nově přistěhovaných. V neposled-
ní řadě máme radost z pozitivních ohlasů 
návštěvníků, z usměvavých tváří vystupu-
jících dětí na pódiu a vlastně i samotná pří-
pravná fáze tvorby masopustu je moc fajn,“ 
říká Libuše Kurková. A tak sotva jeden ma-
sopust skončí, pomalu začínají připravovat 
další. „Každá akce svým skončením star-
tuje novou. Je potřeba se zamyslet, co se 
podařilo, co by šlo udělat ještě zajímavě-
ji. V průběhu roku se snažíme sehnat pro-
gram, který vyplní odpoledne v zahradním 
areálu. Hledáme zajímavé umělce, kreativ-
ní dílny a zábavy pro děti. Detaily se však 
řeší do poslední chvilky před vypuknutím 
samotné akce,“ dodává a směje se, že v ur-
čitých fázích přípravy ji není radno potkat. 
„Vymyslím prý každému hned funkci v klu-
bu, maškaru anebo alespoň nějakou do-
provodnou výpomoc. Ale nebojte se. Teď 
už to s postupujícím věkem nehrozí.“ ///

Michala Jendruchová
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U nás /// na YouTube

Kořeny 
evropské 
kultury

Čakovická kronika 2019, díl I.

Třídílná minisérie odkryje nejdůleži-
tější události roku 2019. V první části 
se podíváme například na výstavbu 
nové budovy ZŠ Dr. Edvarda Beneše.

Čakovická kronika 2019, 
díl II.

Další díl seriálu nás zavede do 
Husova parku, kde v květnu 
odstartovala revitalizace.

Cyklostezky propojí 
Čakovice s okolím

Reportáž o výstavbě 
nových cyklostezek. 
Vzniknou jihovýchodně 
od Čakovic, na místě 
původních historických cest 
v polích. Stanou se součástí 
rozsáhlého projektu 
Krajinný park Havraňák.

Fond solidarity pro čakovické děti

Reportáž o fondu, jehož prostředky míří do ZŠ Dr. Ed-
varda Beneše. Finance jsou určeny pro děti ze sociál-
ně slabých rodin, případně pro děti velmi nadané.

Čakovická kronika 
2019, díl III.

V poslední části 
miniseriálu se dozvíte 
o vítězství čakovických 
nohejbalistů ve finále 
extraligy, podíváte se 
do nízkoprahového 
centra a zavzpomínáte 
si na adventní a vánoční 
atmosféru.

Sestřih kulturních akcí 
za rok 2019

Že naše městská část žije bohatým 
kulturním životem, o tom 
vás přesvědčí reportáž, která 
nepotřebuje komentář.

Zajímá vás historie nejvýznamnějších světových 
náboženství? Jak vznikala a jak se navzájem ovlivňovala? 
To vše a mnohem víc se dozvíte v sérii deseti přednášek.

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

→ ←
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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 
ČMT.

Rada na svém lednovém 
jednání schválila pravidla 
participativního rozpočtu. 
Co očekáváte od jeho 
spuštění?

Jedním z hlavních zájmů a předností 
našeho hnutí je, že chceme našim spolu-
občanům umožnit aktivně se zapojit do 
rozvoje a zlepšování úrovně života v naší 
městské části. Participativní rozpočet je 
jedním z nástrojů, které toto zapojení 
umožňují.
Participativní rozpočet umožňuje navr-
hovat projekty ke zlepšení kvality života 
a veřejného prostoru, účastnit se diskuzí 
nad projekty a hlasovat o vítězných ná-
vrzích. Díky této příležitosti může každý 
z nás ovlivnit, kam bude část veřejných 
prostředků investována.
Zavedení participativního rozpočtu není 
nic složitého, je to aktuální trend, který 
je již implementován v jiných městských 
částech. Naše městská část spolupracuje 
se společností, která se na participativní 
rozpočet specializuje.
Letos bude možno do vámi navržených 
projektů investovat až 500 tisíc korun 
(celková částka vyčleněná na participa-
tivní rozpočet). Pojďme spolu postupně 
udělat z Čakovic ještě krásnější místo 
pro život.
Milí obyvatelé naší městské části, nevá-
hejte navštívit stránky www.pocitame-
svami.cz a seznámit se s detailními infor-
macemi, pravidly, postupy a termíny.
Zapojte se! Těšíme se na vaše návrhy.
///

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice
ČMT

Očekávám zapojení veřejnosti do veřej-
ného dění, očekávám zajímavé nápady 
na oživení veřejného prostoru a očeká-
vám účast na společném tvůrčím pro-
cesu.

Každý má díky participativnímu roz-
počtu možnost podle svých zkušeností, 
rozhledu nebo fantazie různorodě pro-
měňovat svoje okolí. Být aktivní, a po-
kud ho něco trápí nebo mu něco chybí, 
zasadit se alespoň trochu o to, aby se to 
změnilo. Hlavním přínosem participativ-
ního rozpočtu je podle mě skutečnost, že 
mění způsob uvažování lidí o jejich mís-
tě v obci – dělá z nich partnery radnice, 
narušuje to pomyslné dělení na „oni tam 
na úřadě“ a „my ostatní“. Probouzí a pod-
poruje v lidech iniciativu, nutí je potká-
vat se, domlouvat se a diskutovat. Pomá-
há vytvářet to, co jsme si zvykli nazývat 
občanskou společností. A to je podle mě 
ve výsledku ještě větší přínos než sebe-
lepší nová lavička, hřiště nebo zastávka. 
To je skutečný důvod, proč jsme o parti-
cipativní rozpočet vždycky usilovali, proč 
jsme jeho přípravu podporovali a proč 
ho s otevřenou náručí vítáme.

Pokud jste zatím o participativ-
ním rozpočtu neslyšeli a nezapoji-
li se, můžete to udělat na stránkách 
www.pocitamesvami.cz.
///

Iveta Zeithamlová,
zastupitelka 
MČ Praha ‑Čakovice
Pro Prahu-Čakovice
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Větší možnosti občanům zapojit se do 
rozhodování o využití části veřejných 
peněz pro rozvoj naší městské části.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice
ANO

Participativní rozpočet má sloužit k za-
pojení občanů do řízení obce, resp. jim 
umožňuje rozhodnout o části rozpočtu. 
Doufám, že občané budou mít více štěs-
tí a rozumu než Rada v rozhodování, na 
jakou aktivitu onu část rozpočtu využít. 
Netuším, s jakou částkou bude rozpo-
čet na rok 2020 pro participativní roz-
počet počítat (rozpočet MČ ještě není 
sestaven), snad to bude částka důstojná 
pro vlastní rozhodnutí občanů, nikoliv 
jen částka symbolického významu. Je to 
první vlaštovka k tomu, aby věci veřejné 
sloužily občanům a ne jen zastupitelům 
a politikům.
///

Michal Motyčka,
zástupce starosty 
MČ Praha ‑Čakovice

ODS + TOP 09

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha ‑Čakovice

KDU -ČSL

Participativnímu rozpočtu jsme se již 
začali věnovat v minulém volebním ob-
dobí, ovšem k samotné realizaci dochází 
až nyní. Jsem přesvědčený, že se jedná 
o dobrý nástroj, který podporuje dotač-
ními tituly i samotný Magistrát hl. m. 
Prahy. Ale v první řadě je to možnost pro 
občany, aby si při splnění všech zada-
ných kritérií mohli sami bez ovlivňování 
samosprávou rozhodnout, co by mělo 
vzniknout nebo vyrůst v jejich okolí. Pro 
letošní rok jsme v rámci participativního 
rozpočtu uvolnili 500 tisíc korun. Proto-
že se jedná o první „zkušební“ rok, dají 
se očekávat drobné nedostatky v proce-
su zadávání, průběhu akce a samotném 
vyhodnocení výsledků anket. Je totiž 
potřeba, aby si vedení radnice, ale i sa-
motní občané tento nástroj osahali a vy-
zkoušeli na vlastní kůži. Ale věřím, že na 
konci letošního roku budeme již moci 
realizovat první projekty. Doufám, že si 
občané vyberou to, co jim právě v jejich 
nejbližším okolí schází nejvíc. Kreativitě 
se meze nekladou.
///
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Máte ráda ticho?
Mám. Ticho mám strašně ráda, pro-
tože když je kolem mě neustále halas 
dětí a jsem už všeho hluku přesyce-
na, nejvíc si odpočinu právě v absolut-
ním tichu. Bohužel si ho nemohu moc 
často dopřát, protože dopoledne učím 
hudební výchovu na základní škole, 
odpoledne klavír a sborový zpěv na 
základní umělecké škole v Líbeznicích 
a pondělky a čtvrtky trávím s Camera-
tou. Doma na mě pak čekají čtyři děti, 
manžel, dědeček, tři kočky a pes.

Zapojujete do sborového zpěvu 
také své děti?

Ano, všechny naše děti hrají na hudeb-
ní nástroje a zpívají. I nejmladší, pě-
tiletý, chodí do Broučků, což je jedno 
z pěveckých oddělení Cameraty.

Co znamená název Camerata?
Název je přejatý od skupiny lidí, která 
se scházela ve Florencii. Byla to vzdě-
laná společnost barokní doby, tedy 

skladatelé, vědci, hudebníci, básní-
ci. Scházeli se, diskutovali, filozofova-
li. Z těchto setkání následně vznikaly 
různé traktáty, spisy. Tito vzdělanci se 
postarali o změnu doby. Posunuli dobu 
dál jak hudebně, tak filozoficky. Byla to 
přátelská společnost. A to je právě naše 
motto: Přátelská společnost se zamě-
řením na sborový zpěv. Od samotného 
začátku fungujeme jako rodina.

Dá se říct, že Camerata je vaše 
páté dítě, že? Jste s ní spojená 
neuvěřitelných pětadvacet let.

Říkám si, že to snad ani není možné, 
ale skutečně je tomu tak. Nicméně ve 
sboru působím ještě déle, prakticky 
od samotného začátku. Moje mamin-
ka, která byla sólová zpěvačka, založila 
sbor v roce 1992 při základní umělec-
ké škole v Čakovicích. Vedla zdejší děti 
a já jsem jí zpočátku pomáhala jako ko-
repetitorka. Následně jsme se osamo-
statnily a sbor jsme postupně rozšiřo-
valy o další oddělení. Když maminka 

před deseti lety zemřela, převzala jsem 
ho a rozšířila až do dnešní podoby.

Dnes máte pět oddělení.
Ano. Do nejmladších Broučků přijímá-
me děti už od tří let věku. Kamarádi 
jsou určeni pro děti mezi sedmi a je-
denácti lety, starší děti do osmnácti let 
mohou docházet do sboru Shamwari 
a dospělí fungují pod hlavičkou Came-
raty Praha. Navíc ještě máme komor-
ní sbor tvořený především výběrový-
mi zpěváky.

To mě zajímá. Pracujete s dětmi od tří 
let věku. Cameratu zároveň mohou 
navštěvovat dospělí až do věku 99 let. 
Každý určitě vyžaduje úplně jiný 
přístup. To pro vás také musí být 
náročné.

Máte pravdu. Každé oddělení je jiné 
a vyžaduje něco jiného. Člověk se musí 
vždy „přešaltovat“. Opravdu zde máme 
tříleté děti. S nimi se pracuje moc hez-
ky. Jsou úžasné, čisté, upřímné. Hodně 

Camerata je moje srdeční záležitost

Rozhovor ///

Letos si Veronika Dvořáčková Žofáková připomíná hned tři jubilea. 
Oslaví půlkulatiny, třicet let života v Třeboradicích a čtvrtstoletí 
v pozici sbormistryně čakovického pěveckého sboru Camerata Praha. 
„Kdybyste mi to nepřipomněla, ani bych si výročí neuvědomila,“ směje 
se hudebnice, která se významně podílí na zdejším kulturním životě.

Text: Michala Jendruchová
Foto: archiv Camerata 
a Ondřej Košata
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Rozhovor ///

si hrajeme ať už hudebně, nebo logo-
pedicky, pracujeme s rytmem, s po-
hybem. Děti jsou spontánní, živé, po-
třebují akci. Podněty mi dávají samy. 
Práce s dospělými je jiná. Chtějí nějak 
smysluplně trávit svůj volný čas v přá-
telském prostředí. Nedávají tolik pod-
nětů, ale dokážou si zpívání užít po 
svém. Potřebují přijít, odhodit starosti 
z práce, těší je dobrý výsledek. Někdy 
je tahám z jejich špatné nálady a pře-
dávám jim energii, kterou sama nachá-
zím v hudbě.

Čerpáte ji také jinak než z hudby?
Nejraději u moře a v tichu. Jen koukám 
na vlny, na západ slunce, to mi zůstane 
jako takový relaxační obraz. To je můj 
odpočinek, ze kterého následně čer-
pám. Doma běžně baterky nedobíjím, 
ale rádi si s manželem někdy zajdeme 
na večeři.

Odpočinete si trochu na výměnných 
pobytech, které pořádáte? To se mi 
zdá jako velmi zajímavý projekt, 
prozraďte nám víc.

To je krásná věc. Pozveme k nám ně-
který pěvecký sbor, jednotlivé členy 
si rozebereme do rodin, poskytneme 
jim ubytování, stravu, připravíme pro-
gram. Pak máme společnou zkoušku 
a vše vyvrcholí společným koncertem. 
Po koncertě se sbory sejdou, povída-
jí si, poznávají se, vyměníme si zku-

šenosti. Je to velmi cenné jak pro čle-
ny, tak pro sbormistry. Na oplátku náš 
sbor zase jede k nim. Díky tomu „ros-
teme“ a vyvíjíme se.

Celkem máte téměř dvě stě členů 
a jste otevřeni dalším. Může opravdu 
přijít kdokoliv? Co když vůbec 
nebude mít sluch? Dá se i z takového 
člověka něco vykřesat?

Může přijít kdokoliv. Když člověk cítí, 
že na to nemá, tak obvykle odejde sám. 
Většinou se podaří mu pomoct, proto-
že mám skvělou kolegyni, která u nás 
ve sboru vede hlasovou průpravu. Sku-
tečným mistrem v tomto směru byla 
moje maminka.

Obecně bývá v těchto oborech málo 
mužů. Platí to i u vás? Je těžké je sehnat?

Ti, kteří k nám chodí, chodí rádi, ale 
získat nové muže je složité. Momen-
tálně jich v třicetičlenné Cameratě 
máme šest. Někteří lidé k nám dojíž-
dějí i z velké dálky. Toho si moc vážím.

Není divu. Váš sbor je vyhlášený. 
A loňský rok byl pro vás dost úspěšný, 
získali jste zajímavé ocenění.

To nám udělalo velkou radost. Zúčast-
nili jsme se soutěžního sborového fes-
tivalu Dr. Antonína Tučapského ve Vy-
škově. Podařilo se nám získat zlaté 
pásmo, což je nejvyšší ocenění. Je to 
pro nás mimořádný úspěch.

Co považujete za svůj největší úspěch?
Momentálně možná právě toto oceně-
ní. Na Mezinárodním festivalu advent-
ní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena 
jsme se umístili ve stříbrném pásmu, ale 
největším úspěchem je pro mě vědomí, 
že naše podněty ke spolupráci mezi lid-
mi i napříč sbory nesou svoje ovoce.

Ale rádi jezdíte i do zahraničí. Letos 
jste měli namířeno do Chorvatska.

Bohužel z naší cesty nakonec sešlo, 
protože někteří členové nemohli jet. 
Měli jsme se zúčastnit přehlídky pě-
veckých sborů, ale netruchlíme. Jako 

náhradní program jsme zvolili Evrop-
ský festival duchovní hudby Šumava – 
Bayerischer Wald, kde tři a půl dne na 
konci května strávíme na různých mís-
tech v Pošumaví – v Čechách i v Ně-
mecku. Těšíme se na to.

Místní se zase těší na tradiční 
Čakovický festival sborového zpěvu.

Letos se od 17. dubna do 24. května 
bude konat již 22. ročník. Celkem pro-
běhne pět koncertů. Můžu prozradit, 
že k nám přijede pěvecký sbor Sašáci 
z Aše. S dalšími sbory zatím jednáme, 
takže raději ještě budu trochu tajem-
ná. Program festivalu upřesníme na 
našich webových stránkách www.ca-
meratapraha.cz.

Sašáci jsou vám hodně blízcí. Jistě 
i z toho důvodu, že jste v Aši vyrostla.

Ano. Moji rodiče po svatbě odešli do 
Aše kvůli práci. Žili jsme tam do mých 
patnácti let. Maminka pocházela z Tře-
boradic, a tak jsme se po sametové re-
voluci vrátili do domu po jejích rodi-
čích. Od té doby tady žiju a cítím se zde 
doma. I díky svému sboru.

Udělala jste toho pro místní kulturu 
opravdu hodně.

Já jen navazuju na to, s čím začala ma-
minka. Ona byla zdejší velký patriot. 
Sborový zpěv tu vykopala doslova z ni-
čeho. Ale nic z toho by nebylo, nebýt 
mého tatínka, který má pro nás velké 
pochopení a hodně naší rodině pomá-
há. Je to taková paní Columbová, kte-
rou není vidět, ale bez ní by to nešlo. 
Dnes má kultura v Čakovicích po třice-
ti letech díky mnoha lidem nový roz-
měr a jsem ráda, že k tomu mohu svojí 
prací přispět i já.

Co vás vlastně na sborovém zpěvu 
láká nejvíc?

Já sbory miluju. Člověk spojí často ne-
spojitelné a neslučitelné, které si kaž-
dý z nás nese v sobě, a přesto vznikne 
něco krásného, co ladí a je harmonic-
ké. To je na tom nejkrásnější. ///
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Leden
Zatemnění v lednu od 18 do 6 h. Slabá 
sněhová pokrývka. Popraveno 12 Čechů, 
7 Moravanů a 11 komunistů. Měli zbra-
ně a sabotovali. K domácí porážce vepře 
má přijíti veterinář, starosta, četník a zá-
stupce obce. Při vykopávce dráhy naleze-
na na východním svahu trati kostra s ko-
vovými náramky. Stáří odhadnuto asi na 
1000 let. Obdivován hrdinský odpor ně-
meckých vojsk v Stalingradě (v protekto-
rátním tisku a biografu).

Únor
Zatemnění od 19 do 5. Bojuje se trvale na 
všech frontách. Obrovský meteor rozdrtil 
ulici v jižním Peru. 4. 2. německá II. armá-

da podlehla u Stalingradu. Dle úředního 
nařízení po 3 dny zastaveny podniky 
zábavního rázu, vyhlášen smutek. Další 
popravy Čechů. V Berlíně úplná mobili-
zace domoviny. Ceny sýrů: romadur 2.60, 
camembert 3.80, olomoucké tvarůžky 
2. 65. Je velmi teplo, +10 st., vyrážejí sně-
ženky. Lékaři těžce zvládají kašle a cho-
roby dýchadel. Práce pomocnic v domác-
nosti stává se problémem. Posluhovaček 
je nedostatek a kladou velké požadavky. 
Pradleny za 8 hod. práce 50 K a stravu.

Březen
O sv. Tomáši sníh taje na kaši – ale do-
sud sněhu nebylo. Sčítání zvířectva po 
domácnostech. Obec nahrazuje dřevěné 

elektrovodní sloupy železnými. Policejně 
odvedeni místní řezníci Skořepa, Dudek 
a Janota, ale ten byl druhého dne pro-
puštěn. Školy sbírají české knihy a po-
sílají dělníkům pracujícím v Říši. Večer 
kontroluje obecní komise zatemňování. 
Bojuje se s českou duší tiskem, rozhla-
sem, filmem, časopisy a politickými pro-
jevy. Staví se kolonie dřevěných domků 
Avie při miškovické silnici. Prý asi pro 
900 lidí. Ceny chleba: 1 ks žitný celozrn-
ný 2.90, pšeničný 4. 70. V Indii Gándhí 
ukončil hladovku. Zaveden letní čas.

Duben
Padá sníh. Rozkvetlým meruňkám mra-
zík neprospěl. Konají se další popra-

Kronikářské perličky – rok 1943

Historie ///

Rokem 1943 končí zápisy kronikáře Jana Urbana v čakovické kronice. Psal 
je v požehnaném věku 90 let. Kroniku vedl od roku 1905 a jeho práce je 
zcela unikátním historickým dokumentem, který zdaleka přesahuje hranice 
městyse Čakovice.

Čakovické slečny 
o posvícení, 
archiv Jarky Krákorové
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vy. Na obecním úřadě odborná komise 
upravuje rádia, aby zabráněno bylo po-
slouchání cizích rozhlasů. Oslavy 54. 
narozenin Vůdce, úřední domy ozdobe-
ny prapory. Nedostatek potřeb pro do-
mácnost, v krámech cedule „Vyprodáno“. 
U lékařů plno čekajících. O Velikonocích 
není mazanců, jidášů ani koled. Psi se 
nesmí bráti do vlaků spěšných. Nedělní 
sporty v plném proudu.

Květen
Svátek práce světí se klidem a tichým do-
mácím životem. Zatemňovati jest od 22 
do 4 hod. Je sucho, mnozí zalévají i stro-
my. Chov králíků je velice rozšířen. Sport 
žije v plné síle, miškovický klub Blesk 
závodí i zde. V polích se okopává a pro-
tahuje řepa. Místní hasiči mají veřejné 
cvičení na továrním hřišti, turisté šli do 
Šárky. V Protektorátu je 5 500 obecných 
škol s 18 300 učiteli.

Červen
30 místních turistů vyráží na Kokořín. 
Dle soupisu chovných zvířat je zde v 371 
domácnosti: 520 vepřů, z toho 2 kanci 
(nejvíce jich má hospodářský dvůr), 188 
hovězího dobytka, z toho 2 býci plemen-
ní, 2 ovce, 74 koz, 614 slepic, 205 kuřat, 
578 hus, 124 kachen, 25 krůt. Pokračuje 
přístavba Avie a násyp hráze pro nové 
koleje. Sportovní den Avie vyplnil celý 
den na bývalém sokolském hřišti.

Červenec
Škola v Čakovicích pořádala Den školní 
mládeže. Slavnost byla zahájena otevře-
ním výstavy žákovských prací, odpo-
ledne se konalo tělocvičné vystoupení 
na hřišti SK Čakovice. Byla předvede-
na vzorná cvičná hodina, hry, různosti 
a tanečky (česká beseda) v národních 
krojích. V obecné škole je celkem 238 
dětí. Požární hlídky ve dne i v noci slou-
ží k ochraně žní. Starosta Homola jedná 
o koupi pozemku na koupaliště. Zastupi-

telé řeší návrhy znaku obce. Šormovy ná-
vrhy s erby benediktinů nebo Schoellerů 
nebyly přijaty. Benediktini prý odkazují 
na poddanství a Schoellerové těží z půdy 
a vykořisťují zdejší lid. V jednání návrh 
Dr. Hlavsy plně charakterizující obec 
Čakovice: štít kolmo rozdělený a v levé 
půli napříč rozdělený. V pravé červené 
polovině zlatá řípa se čtyřmi listy, v levé 
modré polovině tři kolmo postavené zla-
té klasy (tři čakovické dvory) a dole ozu-
bené kolo (symbol průmyslu). Ani tento 
návrh nebyl přijat, zejména přičiněním 
V. Linka.

Srpen
Panují vedra a sucho. Byla provedena 
velká oprava obecné školy, její výmalba, 
připraven je protiletecký kryt a zatem-
ňování.

Září
Povolena mateřská škola. Umístěna byla 
v 1. poschodí obecné školy a přihlásilo se 
do ní 32 dětí. Do obecné školy bylo za-
psáno 140 chlapců a 127 dívek.

Říjen
V Čakovicích posvícení. V ulici před ve-
teránským domem stály 4 ubohé cirku-
sy, 2 houpačky, 2 kolotoče a hračkářské 

krámky. Lidí bylo všude hojně. Odpoled-
ne přijel v arcibiskupském kočáře světící 
biskup a byl vítán zástupci obce a družič-
kami.

Listopad
V cukrovaru se opařil dělník Rosůlek 
z Mratína a zemřel. Pokračují jednání 
o pozemcích pro koupaliště. Na základě 
výzvy nabídla spolupráci Avie. Václav 
Huptych vzdává se pro stáří hospodaře-
ní a přenechá obci pozemky potřebné ke 
směně pro koupaliště.

Prosinec
Projednávají se velkorysé plány stavby 
koupaliště a „parku oddechu“ na pozem-
cích V Sedlišti, jehož součástí by bylo 
i fotbalové a házenkářské hřiště, klu-
bovny, restaurace, a dokonce i divadlo. 
Žactvo zdejší školy sehrálo v Třeboradi-
cích hru Bezhlavý rytíř. Při srážce dvou 
dělnických vlaků mezi Satalicemi a Kbely 
bylo usmrceno 35 lidí, 45 zraněno (z Ča-
kovic zraněn cukrář Volf a dlaždič Muk). 
Smutný Štědrý den – po 4. hodině pro-
tiletecký poplach. Večer v kostele velká 
účast lidí. Farář oznámil, že v roce 1943 
se v Čakovicích narodilo 80 dětí a 15 bylo 
pokřtěno. Zemřelo 41 lidí. ///

Dle kronik připravila Jarka Krákorová.

Historie ///

Házená na hřišti za nádražím, 
foto P. Tremlová
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Čakovická radnice zřídila Fond solidarity, do kterého vložila sto tisíc 
korun. Jeho prostředky míří do ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Jsou určeny 
sociálně znevýhodněným či mimořádně nadaným dětem, které si zaslouží 
podpořit v dalším rozvoji.

S myšlenkou přišel starosta Čakovic Jiří 
Vintiška loni v lednu. Po roce jednání, 
vymýšlení konceptu a konečném schvá-
lení Zastupitelstvem MČ Praha-Čakovice, 
začal fond fungovat na začátku nového 
roku. Vzápětí mohl být vyplacen první 
příspěvek. „Na toto téma mě navedla 
praxe jiných městských částí, kde již po-
dobný projekt funguje. Po mnoha jedná-
ních jsme vymysleli koncept, který by 
mohl nejlépe vyhovovat právě našim žá-
kům. Pro začátek jsme do něj uvolnili sto 
tisíc korun,“ uvádí Jiří Vintiška s tím, že 
finanční příspěvky z fondu mohou získat 
žáci ZŠ Dr. Edvarda Beneše.

„Od začátku bylo jasné, že fond bude 
sloužit námi zřizovaným školám. Mysleli 
jsme hlavně na základní školu, případně 

Fond solidarity pomůže dětem 
nejen ze sociálně slabých rodin

na školy mateřské. Nakonec jsme se roz-
hodli právě pro základní školu, protože 
si myslíme, že riziko sociálního vyloučení 
je významnější v kolektivu starších dětí,“ 
vysvětluje starosta.

Podle ředitele ZŠ Dr. Edvarda Beneše 
Martina Střelce, který tento projekt vel-
mi uvítal, se mezi žáky výrazně rozevíra-
jí nůžky v kvalitě vzdělávání právě z dů-
vodu sociálních rozdílů. „Přestože je naše 
společnost mediálně prezentována jako 
velmi rovnostářská, výsledky průzku-
mů ukazují, že jsou velké rozdíly v kva-
litě vzdělávání. A to nejen mezi regiony, 
ale i v rámci jednotlivých škol. Hlavní 
a prakticky jedinou příčinou těchto roze-
vírajících se nůžek jsou rostoucí sociální 
rozdíly. Mezi dosaženým vzděláním a so-

ciálně-ekonomickou úrovní rodin je pří-
má souvislost. I v naší škole samozřejmě 
tento trend registrujeme a Fond solida-
rity je skvělá možnost, jak alespoň v in-
dividuálních případech sociální diskrimi-
naci ve vzdělávání zmírnit,“ věří Martin 
Střelec.

Přestože fond začal fungovat teprve 
nedávno, škola již vyplatila první příspě-
vek, a to dva a půl tisíce korun. Komu? To 
je tajné. Jeho proplacení je vázáno strikt-
ní diskrétností a mlčenlivostí. A to hned 
z několika důvodů: aby se předešlo jeho 
zneužití a zároveň aby dítě bylo abso-
lutně chráněno před posměšky či jiný-
mi ústrky z řad spolužáků. „Při vyplace-
ní musí fungovat absolutní anonymizace. 
O příspěvek nemohou žádat sami rodiče, 
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ani radnice nemůže nijak zasahovat. Vše 
je výhradně v rukou školy, která citlivě 
vytipuje skutečně ohrožené dítě. V žád-
ném případě fond nesubstituuje sociální 
podporu státu. Je to záchranný fond, kte-
rý je možné využít ve chvíli, kdy již ne-
fungují žádné jiné záchranné mechanis-
my,“ vysvětluje Jiří Vintiška.

Podněty tedy mohou podávat sami 
učitelé, výchovní poradci a další lidé, kte-
ří přicházejí s dětmi denně do přímého 
kontaktu a jsou schopni odhalit zásadní 
problémy. S rodiči musejí jednat velmi 
citlivě. „Naprosto důvěřuju skvělým ko-
munikačním dovednostem našeho po-
radenského týmu, který dokáže tyto zá-
ležitosti řešit velmi citlivě a diskrétně,“ 
říká Martin Střelec a vysvětluje, jak přes-
ně to funguje v praxi. „Pedagogičtí pra-
covníci v rámci standardní diagnostické 
činnosti dávají podněty našemu školní-
mu poradenskému pracovišti. To zahájí 
komunikaci s dítětem, s rodiči a případ-
ně s OSPODem (Orgán sociálně-právní 
ochrany dětí – pozn. red.). Pokud vyhod-
notí potřebu a prospěšnost využití fondu 
jako smysluplnou, opatří souhlas zákon-
ných zástupců s touto podporou a pře-
dá podklady k žádosti vedení školy. Ve-
dení školy pak tyto podklady vyhodnotí 
a případně požádá Radu městské části 
Praha-Čakovice o příspěvek.“

Příspěvky jsou určeny například na 
stravu, školní pomůcky, aktivity, jako je 
lyžařský výcvik, kroužky, škola v přírodě, 
výlety atd. „Jde o to, aby dítě kvůli sociál-
ním poměrům nebylo vyčleněno ze spo-

lečnosti spolužáků,“ říká starosta. Ředitel 
školy ho doplňuje: „Vzhledem ke smyslu 
fondu půjde především o základní žákov-
ské vybavení, které většina z nás považu-
je za naprosto samozřejmé. I v ostatních 
variantách půjde zejména o pokrytí zá-
kladních a nezbytných potřeb jednotli-
vých dětí tak, aby se necítily mezi spolu-
žáky vyloučené.“

Výhodou tohoto fondu je okamžitá po-
moc. Pokud škola identifikuje potřebu 
a vhodnost příspěvku z fondu, obratem 
požádá Radu o uvolnění příspěvku. „Če-
kání na příspěvek by tak mělo být vyme-
zeno jen dobou administrace a schvalo-
vací části procesu,“ říká Martin Střelec. 
Příspěvek může získat pouze dítě s tr-
valým bydlištěm v naší městské části. 
Limitní suma na konkrétní dítě není ur-
čena. „Myslím si, že se příspěvky budou 

pohybovat do výše deseti tisíc korun. Na-
víc magistrát v některých případech na-
bízí možnost uhradit polovinu vyplace-
ného příspěvku z rozpočtu města, což 
nám pomůže,“ podotýká starosta a upo-
zorňuje na další pilíř Fondu solidarity, 
kterým je podpora mimořádně nada-
ných žáků. „V takovém případě je možné 
žákům uhradit například programy dal-
šího vzdělávání nebo například pomůcky 
k dalšímu prohlubování studia.“

Do fondu může přispět jakoukoliv 
částkou i široká veřejnost. „Pokud by ně-
kdo chtěl do fondu přispívat nebo vlo-
žit sponzorský dar, budeme rádi. Veške-
ré dary a příspěvky vložíme na zvláštní 
bankovní účet zřízený pouze k tomuto 
účelu,“ dodává starosta. 
///

Michala Jendruchová

Pokud byste chtěli do 
Fondu solidarity přispět, 
učiňte tak prosím na níže 
uvedený účet. Děkujeme.

číslo účtu:  
5802368379/0800

variabilní symbol:  
00231291
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Čakovické gymnázium 
učí studenty solidaritě
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Dnes místní gymnázium navštěvuje 
cca 270 studentů v deseti třídách, kte-
rým škola nabízí výuku v rámci šestile-
tého a čtyřletého studia. Kromě toho se 
zapojuje do mnoha zajímavých projektů. 
Některé z nich vznikají přímo na půdě 
školy. „Velkou radost mám především 
z toho, že na gymnáziu jsou aktivní uči-
telé ochotní nejen realizovat mé nápady, 
ale přicházet i s nápady vlastními,“ říká 
Iva Nosková, která je druhým rokem ře-
ditelkou školy.

Charita je víc než jen slovo
Gymnázium vede své studenty nejen ke 
studiu, ale také v nich probouzí sociální 

cítění, a to charitativní činností, které se 
intenzivně věnuje. Mimo jiné spolupra-
cuje s organizací Člověk v tísni, podpo-
ruje projekt Světluška na pomoc nevido-
mým nebo pomáhá při sbírkách Šance 
a Fond Sidus. Už podeváté se zapojuje 
do projektu Běh pro Paraple, kterého se 
26. dubna od devíti hodin můžete v čako-
vickém parku zúčastnit i vy. „Myslím si, 
že charita a dobrovolnická činnost jsou 
věci, ke kterým máme děti vést. Řeknu 
to slovy své kolegyně Štěpánky Markové: 
Občas si neuvědomujeme, jak se máme 
dobře. Studenti se účastní také Srdíč-
kových dní, zapojili se do akce Ukliďme 
Česko… Moc se mi líbí i program DofE, 

Čakovické gymnázium si v letošním školním roce připisuje do své 
novodobé historie již 27. rok. Vzniklo za „bojových“ podmínek 1. září 1993 
v budově staré čakovické školy. Prvních 56 studentů zahájilo výuku ve 
dvou třídách 1. a 2. ročníku. Od té doby se škola výrazně rozrostla a získala 
věhlas. Nejen pro příjemnou rodinnou atmosféru se do ní sjíždějí vzdělání 
chtiví mladí lidé z širokého okolí.

který obsahuje výzvu z oblasti dobrovol-
nictví,“ říká Iva Nosková.

Vzdělání pro starší a zvídavé
Škola však myslí také na veřejnost, která 
si oblíbila sérii pravidelných přednášek 
pod názvem Kavárna pro (ne)znalce. Za-
tím se jedná o novinku, ale dle dosavad-
ního zájmu se zdá, že se tato akce pro-
mění v tradici. „S nápadem přišel kolega 
Matúš Ivan a název vznikl, myslím, ve 
školní jídelně. Tam ostatně vzniká hod-
ně dobrých nápadů. Je to jedno z míst, 
kde si společně neformálně popovídá-
me,“ směje se Iva Nosková. „Smyslem je 
přispět čakovické komunitě něčím, co je 

Školství /// U nás
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nám blízké a současně může zaujmout 
veřejnost. Přednášky pořádáme jednou 
měsíčně a nabízíme témata z různých 
oborů, jako je literatura, matematika, 
biologie, hudba… Naši vyučující jsou od-
borníci ve své oblasti a umějí svůj obor 
vysvětlit dětem. Proto mě těší, že jsou 
ochotní pořádat i neformální, mimo-
školní přednášky o tématech, která mů-
žou zaujmout.“ A tak si v nejbližší době, 
hned 12. března, můžete poslechnout 
PhDr. Janu Starečkovou, která promluví 
o tom, proč číst současnou českou pró-
zu. V dubnu pak zájemcům Ing. Jiří Válek 
přiblíží život ve vesmíru.

Televizní hvězdy
Mezi další novinky, na nichž se gymná-
zium podílí, patří Čakovické zprávičky. 
Projekt, pro který školu oslovila radnice, 
odstartoval loni v listopadu. Radnice po-
skytla zázemí, škola moderátorku, a tak 
nyní lze přibližně jednou za čtrnáct dní 
zhlédnout na Youtube zhruba tříminu-
tový sestřih toho nejdůležitějšího, co se 
v městské části událo. Zpravodajskou 
tváří je studentka gymnázia Tereza Pav-
lová, technické zázemí zajišťuje čakovic-

ký zpravodaj Jan Spilka, který pro měst-
skou část připravuje veškeré reportáže 
na Youtube. „Zprávičky natáčíme v prů-
měru jednou za čtrnáct dní v loveckém 
salonku Čakovického zámku. Samotné 
natáčení trvá přibližně hodinu, ale hod-
ně času zaberou přípravy, podklady, pak 
ještě následuje střih, postprodukce a dal-
ší. Ale práce je to velmi zajímavá a pest-
rá,“ říká režisér a kameraman v jednom 
Jan Spilka.

Čakovické zprávičky však mají do bu-
doucna ještě větší ambice. Zatímco dnes 
jsou součástí radničního infokanálu, 
v budoucnu by mohla vzniknout plat-
forma pro studentskou televizi, která by 
s radničním youtube kanálem spolupra-
covala a vzájemně by se doplňovaly.

Zájem právem roste
Že je o školu zájem, o tom svědčí i den 
otevřených dveří, který se v lednu těšil 
hojné účasti. A to nejen zájemců o šes-
tileté studium, ale i o to čtyřleté, které 
teprve v předloňském roce vypustilo do 
světa první absolventy. „Ze dne otevře-
ných dveří mám dobrý pocit. A to z více-
ro důvodů. Jednak se mi líbí spolupráce 

Gymnázium v číslech

Vzniklo 1. září 1993 v budově 
staré čakovické školy.

Výuku odstartovalo 56 studentů 
ve dvou třídách 1. a 2. ročníku.

Dnes školu navštěvuje cca 270 
studentů v deseti třídách.

V příštím školním roce 
gymnázium otevře jednu 
třídu šestiletého a jednu třídu 
čtyřletého studia.

Ve školním roce 2007/2008 
se gymnázium stalo fakultní 
školou Filozofické fakulty UK 
a od roku 2015 také fakultní 
školou Přírodovědecké 
fakulty UK.

učitelů, na dni otevřených dveří je hodně 
vidět, jak je pro školu důležitá týmová 
práce. Na týmové práci podle mého ná-
zoru stojí každá škola, ale většinou si to 
vůbec neuvědomujeme. Právě na této 
akci vnímáme to, co nás spojuje. A druhý 
důvod pro dobrý pocit je, že přišlo hodně 
zájemců o studium.“

Na co dalšího kromě již zmíněných 
projektů láká škola budoucí studenty? 
Mimo jiné i na zajímavé volitelné před-
měty a semináře, jako je latina, deskrip-
tivní geometrie, literární seminář, infor-
matika nebo základy čínštiny. Ze všeho 
nejdůležitější je však pro paní ředitelku 
přístup ke studentům a celková atmosfé-
ra. „Pokud se nám učitelům podaří žáky 
motivovat, pokud je zaujmeme tím, jak 
postavíme hodinu, a pokud budeme re-
spektovat jejich individuální schopnosti, 
bude se jim u nás líbit a naučí se učit. Zís-
kají potřebné znalosti a dovednosti, bu-
dou pokračovat ve studiu na vysokých 
školách a my budeme mít skvělý pocit 
z dobře odvedené práce. A o to se neu-
stále snažíme, právě to nabízíme,“ dodá-
vá. ///

Michala Jendruchová
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Epoque Quartet vystoupí 
v Čakovicích
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Jejich CD Flow se dostalo do užší nomi-
nace na prestižní kanadské ocenění Juno 
Award. Pánové David Pokorný, Vladimír 
Klánský, Vladimír Kroupa a Vít Petrášek 
zahrají prakticky vše.
„Náš repertoár čítá mnoho žánrů. Je nám 
blízká definice, že hudba je buď pouze 
dobrá, nebo špatná, a to nezávisle na 
žánru či historické epoše. Proto na na-
šich koncertech můžete slyšet hudbu 
barokní stejně jako jazz, tango či rumun-
skou dechovku,“ říká Vít Petrášek, který 
nás zve na koncert konaný v Schoellero-
vě sále Čakovického zámku 15. dubna od 
19 hodin.

Oslavili jste dvacet let od založení 
Epoque Quartetu. Co vás svedlo 
dohromady?

Tím, co nás před více než dvaceti lety 
svedlo dohromady, byla chuť věnovat 
se ve smyčcovém kvartetu hudbě, kte-
rá není v tomto nástrojovém obsaze-
ní běžná. A také jsme si byli a stále si 
jsme lidsky blízcí. Bez toho by to sa-
mozřejmě nešlo dělat…

Co je vám inspirací při tvorbě 
repertoáru?

Prostor, odkud čerpáme inspiraci, je 
velmi široký. V loňském roce jsme na-

V polovině dubna vystoupí v Čakovicích originální uskupení 
Epoque Quartet, které loni oslavilo dvacet let na hudební scéně. 
Špičkové smyčcové kvarteto sklízí úspěchy po celém světě.

příklad náš repertoár obohatili o etno 
hudbu z různých koutů světa. Máme 
argentinské tango, lotyšskou lidovou 
píseň, židovský klezmer nebo již zmi-
ňovanou rumunskou dechovku.

Na co se můžou čakovičtí těšit? Uslyší 
na koncertě něco speciálního?

V Čakovicích úplně poprvé zahrajeme 
slavnou skladbu Armando’s Rumba od 
geniálního Chicka Coreyho ve smyčco-
vém aranžmá Alexeye Aslamase. Drž-
te nám palce, je to poměrně velká vý-
zva! ///

Kulturní komise MČ Praha-Čakovice
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Nejdříve se v moderní specializované 
gymnastické hale představili naši nej-
mladší. Spojené družstvo ročníku 
2012/13 ve složení Maruška Čvančarová, 
Hanička Gurbiel, Viki Urbanová, Vali Vl-
ková, Oliver Hudrment, Lada Karásková, 
Matyáš Mimra, Anička Schenková, Honzík 
Stibor a Leontýna Štěpánková zvládlo celý 
závod výborně, všichni se krásně zapojili.

V kategorii 1 B na zlatou medaili do-
sáhlo i družstvo převážně ročníku 2011 

ve složení Tim Badanič, Anička Fidlero-
vá, Anička Havlínová, Terezka Hořicová, 
Mariana Lekovská, Bára Matová, Adélka 
Nováková a Oliver Urban. Snad tak pro-
lomilo smůlu z loňského, převážně bram-
borového roku.

V kategorii 1 A se družstvu ročníků 
2009–11 ve složení Miki Herčík, Sofie 
Kubíková, Anička Motlíčková, Nelly Růž-
ková, Klárka Schenková a Adélka Schwar-
zová povedla akrobacie a na trampolíně 

se Miki blýskl krásným vrutem s pěkným 
doskokem. Vítězství o dva body bylo za-
sloužené.

Závodem děti vedly trenérky Domini-
ka a Magda, za rozhodcovským stolkem 
hájila čakovické barvy Renáta. 

Poděkování patří i rodičům, kteří naše 
závodníky podpořili krásným fanděním. 
///

(red.)

Gymnastický hattrick na prvním 
závodě roku 2020
Tento rok zahájila děvčata a chlapci z čakovické gymnastiky více než 
úspěšně. Všechna tři družstva, která se pod hlavičkou TJ Avia Čakovice 
představila v Dobřichovicích na 5. ročníku Jojo Cupu 2020, zvítězila. 
Celkem se zúčastnilo rekordních 59 družstev z celé republiky.
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Nohejbal – extraliga muži 
TJ Avia Čakovice
4. dubna 14.00 Holice–Čakovice
18. dubna 10.00 Čakovice–Žatec
25. dubna 14.00 Benešov–Čakovice
1. května 10.00 Čakovice–Čelákovice
8. května 10.00 Čakovice–Vsetín
9. května 10.00 Čakovice–Karlovy Vary
16. května 15.00 Modřice–Čakovice
23. května 10.00 Čakovice–Holice
30. května 14.00 Žatec–Čakovice
6. června 10.00 Čakovice–Benešov
13. června 14.30 Čelákovice–Čakovice
20. června 14.30 Vsetín–Čakovice
27. června 14.00 Karlovy Vary – Čakovice
29. srpna 14.00 Čakovice–Modřice

Národní házená – TJ Avia 
Čakovice
4. dubna 16.00 Čakovice–Krčín
5. dubna 11.00 Čakovice–Opatovice
10. dubna 16.00 Tymákov–Čakovice
19. dubna 11.00 Přeštice–Čakovice
25. dubna 16.00 Čakovice–Podlázky
26. dubna 11.00 Čakovice–Rokytnice
1. května 14.00 Nezvěstice–Čakovice
17. května 10.45 Příchovice–Čakovice
23. května 16.00 Studénka–Čakovice
24. května 10.30 Svinov–Čakovice

Pořadí po podzimní části
1. Přeštice ............................................21 bodů
2. Nýřany ..............................................17 bodů
3. Tymákov ..........................................17 bodů
4. Příchovice .......................................14 bodů
5. Opatovice ........................................14 bodů
6. Rokytnice ........................................14 bodů
7. Podlázky ..........................................12 bodů
8. Nezvěstice ......................................11 bodů
9. Svinov ................................................. 8 bodů
10. Krčín ................................................. 7 bodů
11. Čakovice .......................................... 5 bodů
12. Studénka ..........................................4 body

Fotbal – pražský přebor 
SK Třeboradice
8. března 17.30 Třeboradice – Admira B

Sport v roce 2020
14. března 10.15 Kolovraty–Třeboradice
21. března 10.30 Třeboradice–Podolí
28. března 15.00 Přední Kopanina  
     – Třeboradice
4. dubna 10.30 Třeboradice–Královice
10. dubna 10.30 Hostivař–Třeboradice
18. dubna 10.30 Třeboradice–Radotín
25. dubna 10.30 Dukla JM – Třeboradice
1. května 10.30 Třeboradice–Zličín
8. května 10.30 Uhelné sklady 
     – Třeboradice
16. května 10.30 Třeboradice – Újezd P4
23. května 17.00 Žižkov B – Třeboradice
30. května 10.30 Třeboradice 
     – Motorlet B
6. června 10.30 Třeboradice  
     – Vyšehrad B
13. června 10.30 Újezd nad Lesy  
     – Třeboradice

Pořadí po podzimní části
1. Admira B .........................................33 bodů
2. Újezd P4  .........................................33 bodů
3. Újezd nad Lesy  ............................29 bodů
4. Královice  ........................................27 bodů
5. Vyšehrad B  ....................................25 bodů
6. Dukla JM  .........................................22 bodů
7. Třeboradice  ..................................22 bodů
8. Přední Kopanina  .........................22 bodů
9. Motorlet B ......................................20 bodů
10. Uhelné sklady  ............................20 bodů
11. Podolí  ............................................19 bodů
12. Zličín  .............................................17 bodů
13. Kolovraty  .....................................16 bodů
14. Žižkov  ...........................................16 bodů
15. Radotín  .........................................15 bodů
16. Hostivař  .......................................11 bodů

Fotbal – 1. B třída 
FC Miškovice
8. března 18.00 Miškovice–Bohnice
14. března 10.30 Čakovice–Miškovice
22. března 15.00 Miškovice–Písnice
29. března 15.00 Radotín B – Miškovice
4. dubna 11.00 Miškovice – Zličín B
10. dubna 13.00 Braník B – Miškovice
18. dubna 13.00 Miškovice – Podolí B

26. dubna 17.00 Miškovice  
     – Svaz mládeže
1. května 17.00 Stodůlky B – Miškovice
9. května 11.00 Miškovice – Zbraslav B
17. května 17.00 Řepy–Miškovice
23. května 17.00 Miškovice – Tempo B
31. května 17.00 Cholupice B  
     – Miškovice
7. června 17.00 Miškovice–Lipence
14. června 10.30 Střešovice B  
     – Miškovice

Fotbal – 1. B třída  
TJ Avia Čakovice
8. března 11.45 Podolí B – Čakovice
14. března 10.30 Čakovice–Miškovice
21. března 17.00 Stodůlky B – Čakovice
28. března 10.30 Čakovice – Zbraslav B
5. dubna 16.30 Řepy–Čakovice
10. dubna 10.30 Čakovice – Tempo B
19. dubna 17.00 Cholupice B – Čakovice
25. dubna 10.30 Čakovice–Lipence
3. května 17.00 Střešovice B – Čakovice
9. května 10.30 Čakovice–Bohnice
17. května 17.00 Svaz mládeže  
     – Čakovice
24. května 17.00 Písnice–Čakovice
30. května 10.30 Čakovice – Radotín B
7. června 17.00 Zličín B – Čakovice
14. června 10.30 Čakovice – Braník B

Pořadí po podzimní části
1. Braník B ...........................................38 bodů
2. Střešovice B ...................................34 bodů
3. Cholupice B ....................................33 bodů
4. Tempo B ..........................................32 bodů
5. Svaz mládeže .................................31 bodů
6. Lipence ............................................30 bodů
7. Radotín ............................................21 bodů
8. Čakovice  .........................................21 bodů
9. Miškovice ........................................16 bodů
10. Písnice  ..........................................16 bodů
11. Řepy  ...............................................13 bodů
12. Podolí B  ........................................13 bodů
13. Stodůlky B  ...................................12 bodů
14. Zličín B  .........................................11 bodů
15. Zbraslav B  ...................................11 bodů
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Sídlo a adresa ÚMČ:
Úřad městské části 
Praha ‑Čakovice
nám. 25. března 121/1
196 00, Praha ‑Čakovice
Telefon: 283  061  419
info@cakovice.cz
mestska.cast@cakovice.cz
www.cakovice.cz

Datová schránka:
ID: 3pybpw9

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a. s., 
č. ú.: 27–2000922389/0800

Podatelna:
Cukrovarská 52/24
pondělí 8–18
úterý 8–16
středa 8–17
čtvrtek 8–16
pátek 8–12
Telefon: 283  061 419

Kancelář vedení úřadu, 
odbor finanční, 
občanskosprávní, školství, 
kultury a sportu
pondělí 8–12 13–18
úterý 8–12 13–16
středa 8–12 13–17
čtvrtek 8–12 13–16
pátek 8–12

Odb. bytového 
hospodářství a správy 
budov, odb. životního 
prostředí a majetkoprávní, 
odb. rozvoje a údržby obce
pondělí 8–12 13–18
úterý  8–12 

13–16 (pouze po 
předch. domluvě)

středa 8–12 13–17
čtvrtek  8–12 

13–16 (pouze po 
předch. domluvě)

pátek 8–12

sále Čakovického zámku. 
Nejen o přelomových 
okamžicích náboženských 
dějin přednáší PhDr. Michal 
Arnot z gymnázia PORG.

17. ÚT
Medoušek je hrdina
Divadelní představení pro 
děti souboru 100 opic.  
Koná se v půdních 
prostorách Čakovického 
zámku od 9.30 hodin, 
vstupné 40 Kč.

21. SO
Jarní bazárek
Bazárek dětského oblečení, 
kočárků a sportovních 
potřeb. V jídelně ZŠ 
Dr Ed. Beneše pořádá 
centrum Cirkus, vstup 
zdarma.

25. ST
Kvásek a kváskový chleba
Povídání lektorky Zdislavy 
Novotné o přírodním kvasu 
a o pečení zdravého chleba 
spojené s ochutnávkou 
chleba a placek. Od 18.30 
hodin v centru Cirkus, 
Danielova 14, vstupné 60 Kč. 
Přihlášení možné na  
info@centrumcirkus.cz.

30. PO
Kořeny evropské kultury
V tomto měsíci již třetí 
přednáška z cyklu Kořeny 
evropské kultury. Od 
19 hodin se v Schoellerově 
sále Čakovického zámku 
dozvíte další zajímavosti 
o evropské kultuře i dějinách 
náboženství. 
///

1. ST
Třeboradické čaje 
tentokrát na téma 
Americkej dreaam
Klub LíPa zve do 
improvizovaného kina 
v restauraci Maximum na 
promítání filmu o závodu 
Daniela Polmana napříč 
Amerikou. Český traťový 
rekord, necelých jedenáct 
dnů, v nohách 4960 
kilometrů. Kdy? Startujeme 
v 15 hodin.

2. ČT
Kořeny evropské kultury
Zajímají vás přelomové 
okamžiky náboženských 
dějin? Rádi byste nahlédli 
na evropskou civilizaci 
z pohledu jiných kultur? Pak 
si nenechte ujít další z cyklu 
přednášek PhDr. Michala 
Arnota z gymnázia PORG. 
Od 19 hodin v Schoellerově 
sále Čakovického zámku.

4. SO
Cvičení pro maminky 
s dětmi na MD
Jste na rodičovské dovolené 
a rády byste se svým 
potomkem smysluplně 
využily volný čas? Přijďte 
cvičit. Každou středu od 
15.30 hodin se za příznivého 
počasí můžete na dětském 

hřišti v ulici Bermanova 
zapojit mezi další aktivní 
maminky. Vítáni jsou 
samozřejmě i tatínkové.

11. ST
Netoxická domácnost
Přednáška o tom, 
jak jednoduše zbavit 
domácnost toxických věcí 
nejen při úklidu, ale i ve 
stravě. Lektorka Lucie 
Křivincová, přednáška se 
koná v podkrovním sále 
Čakovického zámku od 
19 hodin, vstupné 180 Kč. 
Přihlášení možné na  
info@centrumcirkus.cz.

12. ČT
Kavárna pro (ne)znalce
V další z cyklu zajímavých 
přednášek se dozvíte, proč 
číst současnou českou prózu. 
PhDr. Jana Starečková vás 
od 15.30 hodin seznámí 
s uznávanými českými 
autory i vybranými romány 
oceněnými kritikou. Pořádá 
Gymnázium Čakovice. 
Registrace přes on-line 
formulář na www.gymcak.
cz/kavarna-pro-neznalce.

16. PO
Kořeny evropské kultury
Od 19 hodin další z cyklu 
přednášek v Schoellerově 

Každé úterý a čtvrtek
Nordic walking pro seniory
Městská část chystá pro seniory možnost pravidelného 
pohybu na čerstvém vzduchu. Začátek v 10 hodin a sraz 
je u vchodu do zámeckého parku. Akce se koná pouze 
za příznivého počasí.

Březen 2020
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Toto šetření nesoucí název Životní pod-
mínky 2020 (EU-SILC) navazuje na 
předchozí ročníky. Smyslem takového 
zjišťování je získávat dlouhodobě srov-
natelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 34 evropských 
zemích. Dalším cílem je získávat data pro 
výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 11 403 domácnos-
tech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření 
již v předchozích letech. Všechny domác-
nosti byly do šetření zahrnuty na zákla-
dě náhodného výběru provedeného po-
čítačem.

Vlastní šetření proběhne od 1. února 
do 24. května 2020 prostřednictvím spe-
ciálně vyškolených tazatelů. Do šetře-
ní budou zahrnuty všechny osoby, které 
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Aktivní účast občanů na tomto význam-
ném statistickém šetření a jejich ochota 
spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmír-

Bytový odbor MČ Praha-Čakovice upo-
zorňuje, že nepravidelně platícím ná-
jemníkům vyměřuje úroky z prodlení za 
pozdní placení nájemného. To vše v sou-
ladu s podmínkami nájemní smlouvy.

Děkujeme nájemníkům, kteří provádě-
jí platby za nájem řádně a včas! ///

Tematická a přednášková 
odpoledne na březen
4. 3. od 14.00  
Pavla Lešovská: Velké požáry Prahy
 
11. 3. od 14.00 
Vratislav Novák: Jarní cibuloviny
 
18. 3. od 14.00 
Eva Sokolová: Padla facka, padla na 
sále – slavné pražské hospody, automaty 
a lahůdkářství
 
19. 3. , 13.30–15.30 
Trénování paměti – zkušební hodina 
(pro přihlášené, stále volná místa)
 
25. 3. od 14.00 
Alexandra Hejlová: Velikonoční dekora-
ce – výroba krabiček a organizérů
 
Pravidelné bezplatné aktivity
Každé pondělí od 17.00  
lekce jógy (Dyjská ulice)
 
Každé úterý a čtvrtek od 10.00  
nordic walking pro seniory 
(vchod do zámeckého parku)
 
Kurzy na PC  
(pro přihlášené)
5. 3. – 2. lekce
12. 3. – 3. lekce
19. 3. – 4. lekce
///

Životní podmínky 2020  
– výběrové šetření v domácnostech

Senioři

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění 
pozdějších předpisů každoroční výběrové šetření o životních 
podmínkách domácností v České republice. 

ně důležitá a umožní nám získat řadu dů-
ležitých informací o sociální situaci do-
mácností v ČR, které nelze zjistit žádným 
jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šet-
ření se budou prokazovat průkazem ta-
zatele a zároveň průkazem zaměstnan-
ce ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve 
všech fázích zpracování je zaručena ano-
nymita zjištěných údajů a získaná data 
jsou důsledně chráněna. Český statistic-
ký úřad plně respektuje nový evropský 
právní rámec ochrany osobních údajů 
(GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni 
pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona 
č. 89/1995 Sb. o státní statistické služ-
bě vázáni mlčenlivostí o veškerých šetře-
ných skutečnostech.

Pokud máte nějaké dotazy, obrať-
te se na pracovnici Krajské správy ČSÚ 
v hl. m. Praze pověřenou řízením šetření 
Životní podmínky 2020, paní RNDr. Janu 
Šídlovou, tel. 274 052 084.
///



ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE
Česká republika se dělí na 14 krajů, přičemž jednotlivé kraje 
se liší nejen svými přírodními, ale i životními podmínkami.

Vybrané ukazatele životních podmínek
v ČR a v hlavním městě Praze

ČR Kraj
Počet domácností 4 372 257 594 905

Počet členů v domácnostech 10 358 600 1 240 048

Příjmy domácností

Čisté peněžní příjmy (v Kč na osobu a rok) 172 173 215 976

Domácnost vycházela s příjmem (podíly v %)  

s velkými obtížemi 7,9 10,6

s obtížemi 15,4 15,2

s menšími obtížemi 34,5 31,1

docela snadno 31,1 32,2

snadno 9,2 7,7

velmi snadno 2,1 3,1

Bydlení

Podíl domácností podle druhu domu (v %)  

rodinný dům 42,9 12,5

bytový dům 56,5 87,4

jiný nebo nezjištěno 0,6 0,1

Průměrná plocha na osobu (v m2) 34,4 32,9

Podíl nákladů na bydlení na čistých peněžních 
příjmech (v %)

16,6 19,5

Náklady na bydlení jsou pro domácnost (podíly v %) 

velkou zátěží 21,7 23,0

určitou zátěží 67,8 61,8

vůbec nejsou zátěží 10,5 15,2

Poznámky: příjmy za rok 2016, ostatní údaje za rok 2017
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KONTAKTNÍ ÚDAJE 
KRAJSKÁ SPRÁVA ČSÚ V HL. M. PRAZE
Oddělení terénních zjišťování
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
tel.: 274 052 084
e-mail: jana.sidlova@czso.cz

Oddělení informačních služeb
tel.: 274 052 673, 274 054 223
e-mail: infoservispraha@czso.cz

Úřední hodiny – infoservis
pondělí až pátek podle dohody

www.czso.cz | www.praha.czso.cz

© Český statistický úřad | 2019
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MČ Praha‑Čakovice
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Inzerce

Nabízím doučování hry na klavír, 
včetně základů hudební teorie. 
Jsem studentem kvarty gymnázia, 
na klavír hraji již devátým rokem. 
Tel.: 772722629.

Hledáme pracovnice pro 
provoz kompletace pa-
pírenského zboží. Provo-
zovna Čakovice. Informace 
po-pá od 8:00 do 16:00 
na tel. č. 724776102 nebo 
724776103 nebo na email: 
cakovice.eurodelta@volny.cz

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

Jazyková škola Angličtina 
Praha 9 se sídlem v Čakovicích 
hledá nové lektory. Nabízíme práci 
v příjemném prostředí a kolektivu, 
profesionální zaškolení a kvalitní 
metodiku, možnost flexibilní pra-
covní doby, dobrý plat. Váš životopis 
zašlete na info@anglictinapraha9.cz 

nebo na vanickovamarketa@
seznam.cz, případně volejte na tel.: 
777 151 324.
Koupím garáž v Čakovicích (nej-
lépe v ulici Na Bahnech, Bělomlýn-
ská) tel. 724 542 731.

Odvoz starého nábytku na 
skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklí-
zení sklepů, bytů, pozůstalos-
tí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou 
cenu. Volejte: 773 484 056

Jazyková škola Angličtina 
Praha 9 v Čakovicích přijme paní 
na úklid prostor ve večerních 
hodinách. Úklid od pondělí do 
pátku cca 3 hodiny večer vždy od 
pondělí do pátku v režimu týden 
práce a týden volno (střídání 
s druhou kolegyní).
Vhodné pro aktivní důchodkyně 
z Čakovic, případně jako přivý-
dělek. Dobré finanční podmínky, 
příjemné prostředí. V případě 
zájmu volejte na tel.: 777 151 324 
a nebo pište na 
info@anglictinapraha9.cz. ///

Poznamenejte si jeden důležitý termín.
Odevzdání vašich podkladů do dubnového čísla 
(tj. čísla 4/2020) pro publikování pozvá nek, 
prezentování akce v ka len dáři akcí a inzerce je 
nejpozději do 13. března.
Toto číslo vyjde 27. 3. 2020.

Chcete inzerovat v dubnovém 
čísle U nás v Čakovicích?

Kulturní výzva
Rádi tvoříte? Cítíte v sobě 

potenciál? A je vám 55 let a více? 
Máte jedinečnou možnost ukázat 
své umění na společné výstavě 
v prostorách galerie Na Půdě 
Čakovického zámku, kterou 
pořádá kulturní komise  
MČ Praha‑Čakovice.

Přihlaste se do 20. března na mail  
andelicova@seznam.cz.  
Vernisáž je plánovaná na 

20. dubna. Těšíme se na vás.

POZVÁNKA na turnaj starších žákyň v národní 
házené 9.ročník

O pohár starosty 
Čakovic

Dovolujeme si Vás pozvat na turnaj starších 
žákyň, který se bude konat ve sportovní hale u ZŠ 

Edwarda Beneše v Čakovicích 

 v sobotu 7. 3. 2020 od 8:00 hodin

Turnaje se zúčastní tyto týmy: 
TJ Avia Čakovice, KNH Spoje, TJ Žatec, Draken 

Brno, TJ Jiskra Humpolec

Předpokládaný konec turnaje 16:00

Další podrobnosti turnaje naleznete na našich 
webových stránkách www.nhcakovice.cz



NÁŠ TRADIČNÍ 
ČAKOVICKÝ ÚKLID
4.4.2020 od 9:00

NAČOS – NÁŠ ČAKOVICKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ve spolupráci

Okrašlovací spolek NAČOS vás zve na tradiční jarní 
úklid. Letos už 5. ročník úklidu v Čakovicích.
Sraz 4.4. v 9:00 na více místech

vyberte si
sídliště Čakovice (ul. Šircova)
Miškovice – C.E.V. farma Miškovice
Čakovice - zastávka U Koupaliště
Třeboradice - u rybníka
mycí linka u Globusu 

 Zájemci o inzerci ve 

zpravodaji 

„U nás v Čakovicích“ 

mohou dle ceníku 

inzerce vyplnit formulář 
„Objednávka inzerce“

(ke stažení na 

www.cakovice.cz) 

a zaslat ho na adresu: 

inzerce@cakovice.cz

INZERCE



pondělí 17:00  -  18:00 Pohybové hry děti - Tomáš Adámek
 18:30  -  19:30 Box - Tomáš Adámek
 19:30  -  20:30 Sebeobrana

úterý 18:00  -  19:00 Formování postavy pro ženy
 19:00  -  20:00 Box - Antoním Vekrbauer

středa 18:30  -  19:30 Box - Tomáš Adámek
 19:30  -  20:30 Sebeobrana

čtvrtek 19:00  -  20:00 Box - Antoním Vekrbauer

pátek 17:00  -  18:00 Box - Tomáš Adámek
 18:00  -  19:00 Sebeobrana

neděle 10:00  -  11:00 Box - Tomáš Adámek
 11:00 -  12:30 Boxerské sraringy - po předešlé domluvě
 18:00  -  19:00 Fitbox pro ženy

v prostorách relax la fabrique cukrovarská 987, praha 9,
tel.: 776 360 222, e-mail: tdsportgroup@email.cz
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r o z p i s  h o d i n  2 0 2 0

tel.: 776 360 222

SOUSEDSKÉ TŘEBORADICKÉ
VELIKONOCE

Neděle 5. dubna 2020 ve 13 hod.
u kostela v Třeboradicích-Slaviborské nám.

. občerstvení a vstup ZDARMA

. bohatý program
Na akci vás srdečně zve
Sousedský Třeboradický Spolek
za podpory MČ Praha-Čakovice. 



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

Hypermarket Globus Praha-Čakovice  |  denně 7.00–22.00  |  www.globus.cz

Připravujeme dle tradičních receptur v naší restauraci.

Polévky Globus

Polévky mají 30denní trvanlivost, 
jsou jen pasterované a bez zbytečných přísad.

   Dršťková polévka 

   Gulášová polévka

  Fazolová polévka

  Čočková polévka

  Bramborová polévka 
s houbami

13. 4. 2020 v 19 hod.
v galerii “Na Půdě” Čakovického zámku
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Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

KRÁSNÁ ŘEČ
scénické čtení, poezie, tanec

Nela Boudová, Robert Neubert,
Otmar Brancuzský, Sofie Filippi, Andrej Lekeš



13. 4. 2020 v 19 hod.
v galerii “Na Půdě” Čakovického zámku
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Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě
Prodejní místa vstupenek: ZUŠ Marie Podvalové - Cukrovarská 1/23

tel.: 283 933 071, MČ Čakovice - podatelna, rezervace vstupenek: tel.: 606 220 420

KRÁSNÁ ŘEČ
scénické čtení, poezie, tanec

Nela Boudová, Robert Neubert,
Otmar Brancuzský, Sofie Filippi, Andrej Lekeš



Jsme otevřená radnice,  
jsme tu pro vás.  
Počítáme s vámi!
MČ Praha-Čakovice

Chybí vám něco ve veřejném 
prostoru, máte návrh na zlepšení 
životního prostředí nebo nápad,  
jak využít zanedbané zákoutí?

Již dnes s námi můžete svůj 
návrh konzultovat. Napište nám:  

 participace@cakovice.cz

Pojďme spolu měnit  
městskou část, ve které žijete.

Pomocí „participativního 
rozpočtu“.

Participativní rozpočet 
znamená, že vy navrhujete 
změny, my na ně 
dáváme peníze a pak je 
zrealizujeme. 

     Od 2. do 23. března 2020 
     pošlete svůj návrh prostřednictvím formuláře 
na  www.pocitamesvami.cz

Jak?

Kdy?


