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Slovo starosty Obsah

Vážení sousedé, milí přátelé,

ještě na počátku února se zdálo skoro nepředstavitelné, že by 
nemoc COVID-19 měla nějak zásadněji ovlivňovat naše živo-
ty. První březnové dny nás však vyvedly z omylu. To, co bylo 
„daleko“ a znali jsme jen z televize, se náhle dotklo nás všech.

Informace se nyní mění skoro denně, dnešní aktuality by 
tedy zřejmě v době vydání časopisu byly už zastaralé. Aby se 
k vám veškeré potřebné informace rychle donesly, rozhod-
li jsme se s kolegy z Rady zřídit novou službu, tzv. mobilní 

rozhlas. Díky němu můžete dostávat informace do svého telefonu pomocí aplikace, kte-
rou si stáhnete (pro iOS nebo Android), nebo formou SMS či emailu. V tomto čísle najde-
te leták o této službě a způsobech, jak se registrovat. Lidé, kteří nemohou nebo neumějí 
využít registrace přes web nebo aplikaci v telefonu, mohou vyplnit formulář v papírové 
podobě. Prosíme seniory a osoby patřící do rizikových skupin, aby nenosili formulář na 
radnici, ale využili pomoci příbuzných či známých nebo zavolali na naše radniční krizové 
linky 283 061 427 nebo 283 061 433. My zajistíme vyzvednutí formuláře přímo u vás, ať 
se zbytečně nevystavujete větším rizikům. Aktuální informace o COVID-19 najdete také na 
webu www.cakovice.cz.

Upozorňujeme také na prodlouženou lhůtu pro podávání návrhů do participativního roz-
počtu. Lhůta byla prodloužena do 14. 4. 2020.

Závěrem mi dovolte, abych za nás všechny na radnici poděkoval všem těm, kteří projevili 
svou solidaritu a nabídli nám, a především ostatním, své služby. Je obdivuhodné, jak doká-
žeme v kritických a těžkých chvílích držet pospolu. Moc vám, milí dobrovolníci a dárci, ze 
srdce děkujeme.

Držme si palce, ať se může opět vše v naší zemi dát do pořádku.

S úctou váš starosta 
Jiří Vintiška 

spolu se všemi kolegy z Rady i úřadu
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Zprávy z Rady MČ Praha-Čakovice

Pokácení skupiny stromů a keřů 
u parkoviště a kolumbária 
v k. ú. Třeboradice 
USN RM 073/2020
Rada vydala souhlas s pokácením pěti 
bříz, sedmi borovic a keřů rostoucích 
u parkoviště a kolumbária v Třebora-
dicích, které jsou ve špatném stavu. 
Důvodem je plánovaný projekt nazva-
ný Revitalizace předprostoru hřbitovů 
v Praze-Čakovicích. Cílem tohoto pro-
jektu je vznik nového odpočinkového 
prostoru, který bude sloužit jako veřej-
ný park. V plánu je rozšíření travnatých 
ploch i výsadba nových stromů. K po-
kácení dojde před zahájením výstavby, 
tj. cca do dvou let.

Geodetické zaměření skutečného 
stavu pro projekt rozšíření 
komunikace – Čakovice, Kostelecká 
ulice USN RM 086/2020
Rada odsouhlasila nabídku na geode-
tické zaměření polohopisu a výškopisu 

pro projekt rozšíření komunikace ulice 
Kostelecká v úseku mezi křižovatkami 
Kostelecká/Tupolevova a Kostelecká/
Za Tratí. V plánu je rozšíření ulice na více 
pruhů a přestavba kruhového objezdu. 
Celá akce má za cíl ulevit přetížené do-
pravě v městské části. Geodetické zamě-
ření zajišťuje společnost Jan Junger za 
cenu 79 300 Kč, dále pak bude následo-
vat provedení studie a ostatní projektové 
práce.

Vyhodnocení cenových nabídek na 
akci úprava odvodnění ulice Marie 
Podvalové, USN RM 109/2020
Rada rozhodla o vytvoření manipulační 
plochy pro lepší odvod dešťových vod 
v ulici Marie Podvalové, která má za 
cíl vyřešit vznik kaluží v období dešťů. 
Odvodňovací pás o šířce 2 metry bude 
zhotoven ze zatravňovacích zámkových 
dlaždic a o jeho zhotovení se postará 
společnost Volodymyr Tatyga za celko-
vou cenu 368 132 Kč.

Oprava fontány před Čakovickým 
zámkem USN RM 113/2020
Zámecká fontána vznikla v roce 2007 
a doposud fungovala bez větších oprav. 
Nyní je ale zapotřebí kompletní rekon-
strukce technologie fontány. Elektro-
instalace je v havarijním stavu a není 
schopna provozu, osvětlení fontány ne-
funguje. Je tedy nutné přistoupit ke ge-
nerální opravě. Z oslovených společností 
byla vybrána firma KTS-AME, s. r. o., kte-
rá podala nejvýhodnější cenovou nabíd-
ku a za částku 434 736 Kč dokáže zastře-
šit veškeré požadované práce. Vzhledem 
k tomu, že některé díly musí být dodány 
z Itálie, prozatím bohužel není znám 
přesný termín, kdy budou veškeré práce 
dokončeny.
Kompletní zápisy z rady naleznete 
na internetových stránkách 
http://cakovice.cz/VOLENE-ORGANY/
Rada-MC/Zapisy-z-jednani-Rady-MC 
nebo v listinné podobě na podatelně 
úřadu. ///

Na svých pravidelných zasedáních Rada městské části 
Praha-Čakovice projednávala 71 bodů jednání.  
Vybíráme pro vás některé z nich.

„Oblast Na Pramenech je v současné 
době velmi zanedbaná. Výstavbou mo-
derní rezidenční čtvrti vznikne místo 
pro kvalitní bydlení s velkým množstvím 
zeleně a služeb,“ říká místostarosta Ča-
kovic Alexander Lochman a uklidňuje 
řidiče, že výstavba nijak nenaruší provoz 
v okolí nákupního centra.

Hlavní stavební práce byly zahájeny 
před rokem. První domy by měly být do-
končeny koncem letošního roku a po-
slední z nich by noví majitelé měli pře-
vzít na konci roku 2021. „Projekt vzniká 
ve čtyřech etapách, které na sebe plynule 
navazují. Investorem je společnost BDP 

Development, která soustředí svůj zájem 
především na kvalitní rezidenční a kan-
celářskou výstavbu.“

Dvojpodlažní řadové domy a dvoj-
domy nabídnou užitnou plochu od 127 
do 172 m2, a to v dispozicích 4 + kk až 
6 + kk. Každý z nich bude mít prostornou 
zahradu s terasou. „Budoucí majitelé na-
víc budou mít k dispozici jedno garážo-
vé stání a jedno až dvě venkovní stání na 
pozemku,“ podotýká Alexander Lochman 
a slibuje, že součástí areálu bude také 
mateřská školka a dětské hřiště.

„Moderní rezidenční areál také bude 
obklopen množstvím zeleně. Podél nově 

U Globusu vyrostou 
rodinné domy
Pokud jste v posledních měsících zamířili na nákupy do čakovického Globusu, jistě 
jste si všimli, že u kruhového objezdu na rozhraní ulic Kostelecká a Tupolevova 
vznikají základy nové výstavby. Donedávna velmi zanedbané místo se promění 
v rezidenční čtvrť. Společnost BDP Development zde v průběhu dalších dvou let 
postaví 77 řadových domů.

vznikajících ulic budou vysazeny listnaté 
stromy. Stávající pás zeleně mezi Tupo-
levovou ulicí a projektem Na Pramenech 
bude doplněn jehličnatými a listnatými 
stromy různých druhů, příjemnou atmo-
sféru navíc podtrhnou čisté linie jednot-
livých domů, o jejichž podobu se posta-
ral renomovaný architektonický ateliér 
ADR. Domy budou k prodeji kompletně 
dokončené včetně kvalitních dřevěných 
podlah a značkové sanity.“ Exkluzivním 
prodejcem domů je realitní kancelář Svo-
boda & Williams. Jejím prostřednictvím 
v březnu odstartoval prodej. ///

Michala Jendruchová
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O měsíc dříve, již v půli února, se Za-
stupitelstvo MČ Praha-Čakovice téměř 
jednohlasně shodlo na schválení navrho-
vaného rozpočtu pro aktuální rok. „Mám 
radost, protože obvykle se návrh hos-
podaření městské části schvaluje v prů-
běhu března. Do té doby je obec nucena 
fungovat v tzv. rozpočtovém provizoriu. 
Letos se nám podařilo tento nejdůležitěj-
ší dokument schválit již 17. února, a tak 
se můžeme pustit do realizace plánů, 
které jsme si pro letošní rok stanovili,“ 
říká místostarosta Michal Motyčka.

Z letošního rozpočtu lze vyčíst hned 
několik zpráv. Z hlediska příjmové čás-
ti je tou nejzásadnější zvýšení manda-
torních příjmů od Magistrátu hlavní-
ho města Prahy. Ten pro letošní rok činí 
68 426 000 korun. „To je o 2,8 milionu 
více než v loňském roce,“ podotýká Mi-

prioritu mělo dokončení výstavby nové 
hasičské zbrojnice. Letos jsou na tuto 
akci vyčleněny 3 miliony korun,“ říká Mi-
chal Motyčka.

Občané by se měli dočkat nových cyk-
lostezek spojujících Čakovice s Miškovi-
cemi, Ctěnicemi a do budoucna i s Kbely. 
Jejich budování je součástí projektu Kra-
jinný park Havraňák. „Celkem by jejich 
výstavba měla vyjít na 13 milionů korun. 
4 miliony jsme již profinancovali v loň-
ském roce, letos investujeme necelých 
9 milionů,“ počítá Michal Motyčka s plá-
nem jejich jarního slavnostního otevření.

Další investiční akcí, která by se měla 
letos dokončit, je revitalizace Husova 
parku. Celková cena tohoto projektu by 

Schválení rozpočtu 
na rok 2020
Zastupitelé Čakovic schválili rozpočet pro rok 2020. V letošním roce 
bude městská část hospodařit s částkou necelých 122 milionů korun.

chal Motyčka s tím, že tento příjem se 
přiděluje na základě dotace na obča-
na, dále podle počtu žáků v ZŠ či na zá-
kladě rozlohy zeleně, udržované plochy 
obce atd.

Za dalším výrazným příjmem do roz-
počtu stojí zvýšení daně z nemovitostí. 
„Loni měly městské části možnost zvý-
šit daň z nemovitostí, a to až na koefici-
ent 5. My jsme však občanům zachovali 
stávající částku, tedy koeficient 2,5. Daň 
jsme zvýšili pouze komerčním subjek-
tům. Přesto nám to do rozpočtu přines-
lo o více než 4,2 milionu více,“ tvrdí mís-
tostarosta.

Dle jeho slov však tyto příjmy nejsou 
schopny zcela pokrývat běžné výdaje. 
„Zvyšují se výdaje na chod úřadu, pro-
vozní dotace pro naše školy, příspěvky 
sportovním a kulturním spolkům, ale 

se měla pohybovat kolem 30 milionů. 
„Letos je na to vyčleněno celkem 11,8 
milionu. Součástí revitalizace je i přilehlý 
žulový chodník. Výše uvedená částka již 
tuto investici v letošním roce zahrnuje. 
Předpokládané dokončení je počátkem 
června,“ podotýká místostarosta.

Velkým plánem radnice je také výstav-
ba zdravotnického domu, který by měl 
v budoucnu fungovat jako poliklinika. 
V ni se přemění chátrající budova v Petří-
kově ulici, která kdysi sloužila jako laza-
ret. „Na projektovou dokumentaci jsme 
obdrželi dotaci a letos se počítá s posled-
ním dofinancováním ve výši 1 220 000 
korun. Samotná výstavba pak vyjde na 
předpokládaných 40 až 45 milionů.“

také se rozšiřuje činnost technické sprá-
vy. Zvyšují se zákonné mzdy ve veřejném 
sektoru, provozní dotace ZŠ a MŠ. Narůs-
tající počet žáků rovněž vyžaduje výstav-
by nových budov… Zvyšují se výdaje na 
udržování zelených ploch, přibývá chod-
níků ve správě obce. Tyto chybějící pení-
ze doplňujeme z naší vedlejší hospodář-
ské činnosti. V posledních letech se nám 
však velmi dobře daří získávat peníze na 
různé investiční akce.“

Mezi hlavní investiční priority pat-
ří projekty započaté již v minulém roce, 
které by se letos měly dokončit. Jedná 
se o dokončení chodníku v Schoellerově 
ulici směrem na Hovorčovice. „Zde chy-
bí proinvestovat 1,7 milionu. Letos by 
se konečně měla zrekonstruovat cesta 
v Miškovicích, Na Kačence. Rekonstrukci 
nebylo možné doposud provést, protože 

Místostarosta dodává, že v neposled-
ní řadě pokračuje plán podle aktuální 
bytové koncepce. Zastupitelé v rozpoč-
tu vyhradili 830 000 korun na dokonče-
ní projektu revitalizace bytového fondu. 
Odhadovaná cena revitalizace pak přesa-
huje 80 milionů korun. „Na základě pro-
jektové dokumentace poté můžeme začít 
plánovat samotnou realizaci. To zname-
ná například zateplení, výměnu střeš-
ního pláště, hydroizolaci a rekonstrukci 
společných prostor. Nicméně letos jsme 
na rekonstrukci uvolněných bytů naplá-
novali částku 2,5 milionu a stejnou část-
ku na údržbu bytového fondu,“ dodává 
místostarosta. ///

Michala Jendruchová

Komparace rozpočtu 2019 vs 2020
Ukazatel Plán 2019 Skutečnost 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
Úhrn příjmů 191 544 845,00 Kč 274 765 281,68 Kč 105 842 900,00 Kč
z toho:
běžné příjmy 78 168 500,00 Kč 103 841 615,78 Kč 85 898 800,00 Kč
kapitálové příjmy 113 376 345,00 Kč 45 831 251,98 Kč 15 702 000,00 Kč
Úhrn výdajů 216 544 845,00 Kč 279 617 032,78 Kč 121 738 900,00 Kč
z toho: 0,00 Kč
běžné výdaje 96 209 420,00 Kč 94 242 644,96 Kč 89 302 000,00 Kč
kapitálové výdaje 120 335 425,00 Kč 185 374 387,82 Kč 32 436 900,00 Kč
zaměstnanecký fond , 0,00 Kč 1 200 000,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů -25 000 000,00 Kč -4 851 751,10 Kč -15 896 000,00 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků 25 000 000,00 Kč 0,00 Kč 15 896 000,00 Kč

Plán 2019 Skutečnost 2019 Návrh 2020

Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Hospodářský výsledek
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Rozpočet 2020 - Běžné příjmy Rozpočet 2020 - Běžné výdaje
oddíl § položka Název položky Skutečnost 2019 Návrh rozpočtu 2020

Běžné příjmy
02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

3722 2111 příjmy z poskytování služeb 115 750,00 Kč 100 000,00 Kč
3745 2111 příjmy z poskytování služeb 2 178,00 Kč
3745 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 961,00 Kč

04. ŠKOLSTVÍ
3111 2229 vratky transferů 175 182,00 Kč
3111 2322 přijaté pojistné náhrady - Kč

06. KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH
3314 2111 knihovny 35 505,00 Kč 35 000,00 Kč
3314 2324 přijaté náhrady - Kč
3399 2321 přijaté neivestiční dary 234 500,00 Kč

08. HOSPODÁŘSTVÍ
3612 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 546 591,00 Kč
3612 2329 ostatní nedaňové příjmy 27 450,00 Kč
3613 2329 ostatní nedaňové příjmy 20 005,00 Kč

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6171 2111 příjmy z poskytování služeb 75 243,00 Kč 29 000,00 Kč
6171 2212 sankční platby 63 750,00 Kč 60 000,00 Kč
6171 2321 přijaté neinvestiční dary 1 510 000,00 Kč
6171 2322 přijaté pojistné náhrady 33 639,00 Kč
6171 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Kč
6171 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Kč

10. POKLADNÍ SPRÁVA
1332 poplatky za znečišťování ovzduší - Kč 500,00 Kč
1341 poplatek ze psů 279 696,00 Kč 300 000,00 Kč
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 565,00 Kč - Kč
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 930 102,00 Kč 900 000,00 Kč
1344 poplatek ze vstupného 17 900,00 Kč 5 000,00 Kč
1345 poplatek z ubytovací kapacity /nově Poplatek z pobytu (od 2020) 711 576,00 Kč 900 000,00 Kč
1361 správní poplatky 192 225,00 Kč 190 000,00 Kč
1511 daň z nemovitosti 9 755 335,95 Kč 13 200 000,00 Kč
2451 splátky půjčených prostředků od PO 978 300,00 Kč
2460 splátky půjčených prostředků od obyvatel

6310 2141 příjmy z finančních operací 279 439,81 Kč 400 000,00 Kč
6330 4137 dotace HMP 65 590 000,00 Kč 68 426 000,00 Kč

4137 dotace SR 339 000,00 Kč 375 000,00 Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - mzdové prostředky PO 6 252 400,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - Asistenti - Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - Šablony pro MŠ a ZŠ 5 120 604,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - zeleň 850 000,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - vrácená DPPO 2 990 900,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - VHP 2 457 000,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZZOZ 20 000,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - knihovny 22 200,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - hasiči provoz + vybavení 900 000,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - volby 215 040,00 Kč - Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - vybavení ZŠ 4 250 748,02 Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZŠ - Dívej se a poslouchej 16 000,00 Kč
4137 převody mezi stat.městy a jejich MČ - ZŠ - Cesta do digitálního světa 2 648 884,00 Kč

6409 2328 ostatní činnosti j.n. - Kč - Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 103 841 615,78 Kč 85 898 800,00 Kč

Kapitálové příjmy
04. ŠKOLSTVÍ

6330 4137 Vybavení ZŠ, Školský kampus 13 249 251,98 Kč - Kč
09. VNITŘNÍ SPRÁVA

6330 4131 převod z VHČ 13 402 000,00 Kč 15 602 000,00 Kč
10. POKLADNÍ SPRÁVA

6330 4137 Cyklostezka, Vícepráce na nově vznikající zbrojnici, Dofinancování Husova parku, 
Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, Rekonstrukce křižovatky 
Tupolevova x Kostelecká

19 180 000,00 Kč

6330 4134 tvorba solidárního fondu 100 000,00 Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 45 831 251,98 Kč 15 702 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY 149 672 867,76 Kč 101 600 800,00 Kč
změna stavu krátkodobých prostředků 15 896 000,00 Kč

8115 dotace 125 092 413,92 Kč 4 242 100,00 Kč
příjmy po započtení FRR a financování 274 765 281,68 Kč 121 738 900,00 Kč

oddíl § Název položky Skutečnost 2019 Návrh rozpočtu 2020
Běžné výdaje

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
2212 silnice 816 221,35 Kč 1 110 000,00 Kč
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 122 122,56 Kč 200 000,00 Kč
2221 provoz veřejné silniční dopravy 14 682,20 Kč 15 000,00 Kč
2241 železnice 56 018,30 Kč 60 000,00 Kč
2310 pitná voda 0,00 Kč 0,00 Kč
2341 vodní díla v zemědělské krajině 0,00 Kč 0,00 Kč
3421 využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) 0,00 Kč 190 000,00 Kč
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 829 163,25 Kč 912 500,00 Kč
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 762 783,76 Kč 18 690 000,00 Kč

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT
3111 MŠ školství - opravy, služby na budovách, drobný hmotný 901 992,51 Kč 850 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice I provoz příspěvek MČ 2 499 600,00 Kč 2 500 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice II provoz příspěvek MČ 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč
3111 MŠ Čakovice III provoz příspěvek MČ 2 299 600,00 Kč 2 200 000,00 Kč
3111 MŠ školství neinvest. transfery 2 818 376,00 Kč 0,00 Kč
3113 ZŠ školství opravy, služby na budovách, drobný hmotný 6 728 105,51 Kč 800 000,00 Kč
3113 ZŠ Čakovice provoz příspěvek MČ 9 235 578,24 Kč 11 820 000,00 Kč
3113 ZŠ školství - neinvest. transfery 7 529 905,34 Kč 3 315 100,00 Kč
3113 ZŠ školství - návratná finanční výpomoc 978 300,00 Kč
3113 Čerpání solidárního fondu 0,00 Kč 100 000,00 Kč
3115 ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 14 318,62 Kč 20 000,00 Kč
3121 ostatní záležitosti vzdělávání - gymnázium 71 552,00 Kč 100 000,00 Kč
3231 Základní umělecké školy 120 000,00 Kč 100 000,00 Kč
3233 středisko volného času 33 560,00 Kč 300 000,00 Kč
3299 ostatní záležitosti vzdělávání 95 000,00 Kč
3412 sportovní zařízení v majetku obce 762 160,20 Kč 800 000,00 Kč
3419 ostatní tělovýchovná činnost - spolky 1 259 980,00 Kč 2 284 000,00 Kč

06. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
3314 knihovny 730 863,21 Kč 550 000,00 Kč
3319 ostatní záležitosti kultury - spolky 631 712,00 Kč 600 000,00 Kč
3399 ostatní záležitosti kultury (OOS, Senioři, MČ) 1 725 091,32 Kč 1 904 400,00 Kč

07. BEZPEČNOST
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 12 151,39 Kč 20 000,00 Kč
5512 JSDH Čakovice 1 138 114,28 Kč 550 000,00 Kč

08. HOSPODÁŘSTVÍ
3612 bytové hospodářství (správa budov) 196 048,69 Kč
3613 nebytové hospodářství 1 328 761,21 Kč 1 045 000,00 Kč
3632 Pohřebnictví 11 904,00 Kč 120 000,00 Kč
3792 Ekologická výchova a osvěta - farma Miškovice 13 424,00 Kč

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6112 zastupitelstva obcí 5 372 044,00 Kč 6 710 000,00 Kč
6117 volby do EU 203 340,47 Kč 0,00 Kč
6171 místní správa 24 574 445,76 Kč 27 471 000,00 Kč

10. POKLADNÍ SPRÁVA
6310 bankovní poplatky 34 465,28 Kč 0,00 Kč
6320 povinné ručení 68 315,00 Kč 65 000,00 Kč
6330 splátka půjčky, solidární fond (pol. 5347) 3 807 948,80 Kč 2 400 000,00 Kč
6399 platby daní a poplatků - finanční operace -55 004,29 Kč 0,00 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 94 242 644,96 Kč 89 302 000,00 Kč



8  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 04–2020 /// U nás v Čakovicích 9

Aktuálně z radnice /// Rozhovor ///

S dvanáctiletou Terezkou a její mamin-
kou Lenkou Hladíkovou jsme se sešly 
v místní kavárně právě v den pololetního 
vysvědčení. A tak se naše setkání neslo 
tak trochu v duchu oslav.

Taková dcera je snad za odměnu. 
Má vůbec Terezka nějakou 
negativní vlastnost?
Maminka: Terezka je fajn holka! Je 
velice samostatná. Umí zatnout zuby, 
překonat pád a jít dál. Protočené oči 
nad domácími povinnostmi a mamin-
činými nevyžádanými radami – to jsou 

momenty, kdy se na sebe mračíme. Na-
štěstí jenom chvíli.
Terezka: Tak samozřejmě občas 
mamku neposlechnu a někdy jsem 
líná.

Jak se ti daří skloubit náročný 
pracovní program se školou? 
Jak to zvládáš? A máš vůbec čas na 
kamarády?
Terezka: Mám. Na kamarádky si čas 
vždycky najdu. Pořad České televize 
Wifina, který už dva roky moderuju, 
sice natáčíme místo vyučování, takže 

si musím učení doplnit, ale škola mi 
nedělá problém. Většinu věcí si pama-
tuju z hodin.
Maminka: Terezka má výhodu, že má 
dobrou paměť. Myslím si, že se natré-
novala i prací před kamerou. Už něko-
lik let je nucená memorovat a ukládat 
si do paměti texty. Takže jí stačí si něco 
zapsat, přečíst a jde to.

Terezka: Baví mě čeština, práce s tex-
tem. Mám k ní hezký vztah, ráda píšu 
slohové práce. Ale zase mně nejde ma-
tematika. Nemám logické myšlení.

Léto jsem strávila s Nápadníkem
Na co sáhne, to se jí daří. Je úspěšná ve hře na akordeon, pravidelně 
se objevuje v televizi a ze školy nosí jedničky. Bezesporu všestranně 
talentovaná čakovická rodačka Tereza Hladíková však rozhodně netrpí 
hvězdnými manýry.

Text: Michala Jendruchová
Foto: © Česká televize – 
Karel Cudlín

oddíl § Název položky Skutečnost 2019 Návrh rozpočtu 2020
Kapitálové výdaje

02., 03. MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA
2212 silnice 247 422,85 Kč 3 000 000,00 Kč
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 14 985 690,31 Kč 15 100 000,00 Kč
2221 zastávkové přístřešky 0,00 Kč 0,00 Kč
3421 využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) 0,00 Kč 700 000,00 Kč
3639 komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč
3725 využívání a zneškodňování komun. odpadů 0,00 Kč 0,00 Kč
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 24 771 956,25 Kč 7 139 200,00 Kč

04. ŠKOLSTVÍ + SPORT
3111 MŠ - stavby, stroje, zařízení, pozemky 628 133,99 Kč 0,00 Kč
3113 ZŠ - stavby, stroje, zařízení 97 899 934,91 Kč 500 000,00 Kč
3121 gymnázia 5 921 386,39 Kč 0,00 Kč
3233 středisko volného času 0,00 Kč 0,00 Kč
3412 sportovní zařízení v majetku obce 2 409 968,79 Kč 0,00 Kč
3419 ostatní tělovýchovná činnost 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč

05. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
3511 všeobecná ambulatní péče - Lékařský dům 173 651,00 Kč 1 220 000,00 Kč

07. BEZPEČNOST
5311 bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 Kč
5512 hasičská zbrojnice 30 446 269,56 Kč 0,00 Kč

08. HOSPODÁŘSTVÍ
3612 bytové hospodářství 2 260 280,00 Kč 980 000,00 Kč
3613 nebytové hospodářství 1 023 140,25 Kč 0,00 Kč
3792 ekologická výchova a osvěta 0,00 Kč
4349 ostatní péče a pomoc ostat.sk.obyvatelstva -135 452,52 Kč 0,00 Kč

09. VNITŘNÍ SPRÁVA
6171 úřad - projekty a investice 2 742 006,04 Kč 3 797 700,00 Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 185 374 387,82 Kč 32 436 900,00 Kč
CELKEM VÝDAJE 279 617 032,78 Kč 121 738 900,00 Kč

zaměstnanecký fond 1 200 000,00 Kč
PŘÍJMY 274 765 281,68 Kč 121 738 900,00 Kč
ROZDÍL -4 851 751,10 Kč 0,00 Kč

Návrh rozpočtu 2020 - VHČ
Příjmy Skutečnost 2019 Návrh rozpočtu 2020
nájemné byty 31101 21 460 841,00 Kč 19 900 000,00 Kč
nájemné nebyty 31102 2 358 675,00 Kč 2 200 000,00 Kč
nájemné ostatní 31104,05 1 640 508,00 Kč 1 500 000,00 Kč
úroky běžný účet 9 951,00 Kč 2 000,00 Kč
privatizace splátky 0,00 Kč 0,00 Kč
financování 0,00 Kč 2 000 000,00 Kč
nahodilé příjmy, pokuty, penále 2 278 033,00 Kč 2 000 000,00 Kč
CELKEM 27 748 008,00 Kč 27 602 000,00 Kč
stav BÚ k 31. 12. 2019 účet 9021 447 080,17 Kč
stav BÚ k 31. 12. 2019 účet 90018 2 774 772,81 Kč
Výdaje Skutečnost 2019 Návrh rozpočtu 2020
převod do rozpočtu HČ 13 402 000,00 Kč 15 602 000,00 Kč
mzdy včetně odvodů 3 922 567,00 Kč 4 800 000,00 Kč
daň z nabytí nemovitých věcí, DPH 305 032,00 Kč 500 000,00 Kč
pojištění majetku 143 075,00 Kč 2 000 000,00 Kč
daň z příjmu 2 990 944,00 Kč 4 500 000,00 Kč
opravy BF+ drobné NF 4 622 017,00 Kč 200 000,00 Kč
CELKEM 25 385 635,00 Kč 27 602 000,00 Kč
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Rozhovor ///Rozhovor ///

Asi to nebude tak hrozné, když 
i z matematiky máš za jedna. Ale 
určitě se hodně dozvídáš i při 
natáčení pořadu Wifina, že?
Terezka: Jsem ráda, že se dostanu na 
místa, kam se běžný člověk nedosta-
ne, a potkávám zajímavé lidi, s který-
mi bych se jinak neměla možnost sejít. 
Takhle jsem se třeba podívala ke slo-
nům, což byl velký zážitek. Je to pro 
mě nová zkušenost. Do té doby jsem 
nikdy nemoderovala. Moc se mi to líbí.

První herecké zkušenosti ale Terezka 
získala už před třemi lety, když si ji 
režisér Hřebejk vybral do trilogie 
Zahradnictví. Kde se v ní herecké 
geny vzaly?
Maminka: Nevím. Herecké geny jsem 
v naší rodině nezaznamenala. Ně-
kdy se asi podaří být ve správný čas 
na správném místě. Každopádně di-
vadlo mě vždycky lákalo. Když jsem 
měla možnost zapojit se do našeho 
ochotnického spolku Bílej mlejn, ne-
váhala jsem. V té době Terezka chodila 
do první třídy a já, protože pocházím 
z Vysočiny, jsem tady v Praze neměla 
nikoho, kdo by ji během zkoušek hlí-
dal. A tak jsem ji brala s sebou. Nebyla 
jsem jediná, občas tam děti docházely 
a tu a tam i dostaly nějakou pidi rolič-
ku. Jenomže ji to uchvátilo a pak ške-
mrala, že by chtěla hrát víc. Tak jsme 
ji přihlásili do dramatického oddělení 
ZUŠ M. Podvalové v Čakovicích.

A odtud už byl jen krůček k filmu?
Maminka: Všechno vyplynulo napros-
to přirozeně. Paní učitelka v dramatic-
kém oddělení mě vybídla, abych ji za-
psala do castingové agentury, s čímž 
jsme dosud neměly zkušenost. Tak jsem 
odpověděla: „Jestli si myslíte, že na to 
má, tak prosím.“ Ale nejsem typ mamin-
ky, který by ji protěžoval a všem tvrdil, 
jak má úžasnou holčičku. Dva roky se 
nic nedělo, ale pak se z agentury ozva-
li, zda bychom mohly přijít s naučeným 
úsekem scénáře, který nám poslali. Tak 
jsme vyrazily. Byly tam šílené davy dětí.

Takže jste hned na prvním konkurzu 
zabodovaly?
Maminka: Právě že ne. Nejdřív ji ne-
vybrali. Hledali vzhledově jiný typ hol-
čiček. Jenomže po třech týdnech mi 
zvonil telefon a ptali se, zda bychom 
mohly za hodinu dorazit do agentury. 
Já měla ještě dvě hodiny odučit a dcera 
měla mít generální zkoušku před sou-
těží akordeonů. Ale pan režisér na nás 
počkal. Dorazily jsme i s akordeonem. 
Dostala do rukou básničku, kterou se 
měla za deset minut naučit. Scénárista 
Petr Jarchovský se pak zeptal: „Terezo, 
co budeš dělat v létě?“ „No, jedu na tá-
bor, budu u babičky…“ „A natáčení bys 
stihla?“ Tak takhle se dostala k filmu.
Terezka: Ráda na to vzpomínám. Bylo 
to krásné. Ten pocit. Byla jsem dojatá, 
chtělo se mi brečet i smát. Jan Hřebejk 
je báječný režisér. Choval se ke mně 
moc hezky. Točila jsem díl Nápadník 
z filmové trilogie Zahradnictví. Natá-
čelo se v průběhu celého léta. Tak jsem 
strávila letní prázdniny s Nápadníkem. 
Bylo to skvělé. Úžasní herci a hlavně 
paní Helena, která se o mě celou dobu 
starala.

Chodila jste s dcerou na natáčení?
Maminka: Jen první natáčecí den. Za-
jímalo mě, jak se budou stavět k dítěti, 
které nikdy nestálo před kamerou a je 
bez zkušeností. Ale když jsem zjistila, 
že má jako svoji opatrovnici paní He-
lenku, uklidnila jsem se. Byla to paní, 
jejíž pracovní náplní je starat se o dět-
ské herce. Připravuje je na jednotli-
vé scény, prochází s nimi obrazy, učí 
je, jak reagovat, tvářit se, vyslovovat. 
A když byl čas, tak si hrály různé hry. 
Byla to úžasná dáma a má můj obdiv. 
Ale jinak jsem ji nemonitorovala. Plně 
jsem důvěřovala štábu. Na začátku se 
mi přišli všichni včetně režiséra před-
stavit. Byli velmi příjemní.

Neoslovili vás, abyste se s Terezkou 
objevila před kamerou?
Maminka: Bohužel ne. Kamarádka mi 
radí, abych se také zapsala v nějaké 

agentuře. Ale já na tohle nejsem. Vě-
cem ponechávám přirozený vývoj, po-
kud to jenom trochu jde.

Vy ale každý den předstupujete před 
žáky místní základní školy. To taky 
vyžaduje určitou dávku herectví.
Maminka: To máte pravdu. Učitel 
musí být tak trochu herec. Další herec-
ké ambice si naplňuju v našem ochot-
nickém divadle. Teď zkoušíme hru 
Tajemný hrad v Karpatech, kterou by-
chom rádi na přelomu května a června 
představili divákům.

Když máte sama zkušenosti, radíte 
Terezce při přípravě?
Maminka: Zpočátku jsem se o to sna-
žila, pečlivě jsme spolu procházely scé-
nář. Ale bylo to spíš kontraproduktiv-
ní. Měla jsem tendence jí předehrávat. 
Jenomže to byla moje představa – ne 
pana režiséra. A Helenka ji to musela 
přeučovat. Teď už to nedělám. Jenom 
když mě Terka o pomoc požádá.

Co nějaké další role? Po takovém 
úspěchu se jistě nabídky hrnuly.
Terezka: Ani ne. Protože mamka mě 
nechce přihlásit do dalších castingo-
vých agentur. Já jí říkám, že je to po-
třeba. Záhy po Nápadníkovi mě pan 
Hřebejk obsadil do seriálu Až po uši, 
také jsem měla menší roli ve dvou epi-
zodách kriminálky Vzteklina, pidi ro-
ličku mám v norsko-americkém filmu 
Amundsen, kde hraju vnučku Amund-
senova bratra. A pak nějakou reklamu. 
Ale v tom se necítím moc dobře.
Maminka: V reklamě se pracuje jinak. 
Ale měly jsme štěstí, protože ji režíro-
val Vojta Kotek. Vojtu bych angažovala 
na post učitele. Byl by výborný, má vel-
ký pedagogický talent. Na place měl po-
měrně dost dětí a on je dokázal skvěle 
uspořádat, ztišit nebo naopak vyburco-
vat k akci. Smekala jsem před ním.

Za co utrácíš honoráře?
Terezka: Já k nim nemám moc pří-
stup. Mám je na vkladní knížce. Ale 

Lenka Hladíková
Narodila se 1. května 1976 
v Pelhřimově.
Dětství prožila v malé obci Eš.
Vystudovala SPgŠ 
v Prachaticích (učitelství 
pro mateřskou školu) 
a Pedagogickou fakultu UK.
Šestnáct let učí na 
ZŠ Dr. Edvarda Beneše 
v Čakovicích.
Kromě Terezky má ještě 
devatenáctiletého syna Filipa.

směju se, že je to dobře, protože jsem 
ten typ, že když mám peníze, hned je 
utratím za oblečení.

Na co jí spoříte?
Maminka: Kdyby zůstala u hry na 
akordeon, za část honoráře bychom 
pořídily kvalitní nástroj, což není lev-
ná záležitost. Zatím ho má půjčený 
ze ZUŠky. Peníze by mohla investovat 
třeba do studií v zahraničí, cestová-
ní. Mladí to mají také extrémně těžké 
s pořízením bydlení. No a nebo s nimi 
naloží tak, jak jednou sama uzná za 
vhodné.

Zmínila jste akordeon. V něm 
Terezka taky slaví úspěchy. Jak vás 
vůbec napadlo přihlásit ji na tento 
poměrně těžký nástroj? A to myslím 
jak fyzicky, tak hudebně.
Maminka: Sama jsem jako dítě na 
akordeon hrála. Ale tak trochu tajně. 
Chodila jsem k jednomu panu učiteli 
soukromě. Vzpomínám si, že byl nevi-
domý. Jednou týdně, vždycky ve čtvrt 
na sedm ráno, jsem si pro něj přišla 
a odvedla ho do „hudebky“, kde jsme 
spolu hráli. Výborně mě připravil na 
talentovky na střední pedagogickou 
školu.
Terezka: Já jsem chtěla hrát na hous-
le. Harmonika mě ani nenapadla. Ale 
teď jsem za to ráda. Hraju už šestým 
rokem. Každý rok mě paní učitelka po-

sílá na soutěž, kde zaplaťpánbůh zatím 
sbírám pěkná umístění.

Jaký máš největší akordeonový 
úspěch?
Terezka: Jsou to první místa v soutě-
ži Pražský akordeon. Jednou za čtyři 
roky se koná celorepubliková soutěž. 
Za největší úspěch považuju právě po-
stup do republiky. Velký zážitek pro 
mě byl také koncert ke 100. výročí 
vzniku republiky v Muzeu hudby.

Čemu se tedy budeš věnovat 
v budoucnu? Máš z čeho vybírat. 
Bude to hudba, herectví, nebo snad 
něco úplně jiného?
Terezka: Teď bych ráda zkusila přijí-
mačky na šestileté gymnázium. Kdy-
by to nevyšlo, dala bych si pak při-
hlášku na hereckou konzervatoř. Ale 
je mi jasné, že je hrozně těžké se tam 
dostat. Přijímačky jsou náročné, be-
rou jen dvanáct lidí, z toho šest holek. 
Uvidíme. A kdybych se tam nedostala, 
tak nemám představu, co jiného bych 
chtěla dělat dál.
Maminka: Moc bych jí přála hereckou 
dráhu, mám pocit, že se v tom momen-
tálně našla. Ale nevím, možná je to je-
nom jedna z etap Terezčina života. Ne-
troufám si předvídat a něco lajnovat. 
Ono to nějak dopadne. Mým největším 
přáním je, aby jednou dělala to, co ji 
bude těšit.

Co vás vůbec do Čakovic přivedlo?
Maminka: Ocitla jsem se tady úplně 
náhodou. Z rodné vesničky Eš u Pel-
hřimova jsem odešla do Prahy studo-
vat Pedagogickou fakultu Univerzity 
Karlovy. Po promoci jsem si našla prá-
ci v Líbeznicích a k tomu jsme s man-
želem dostali služební garsonku. Byl 
to kabinet tělocviku předělaný na byt 
o rozloze 16 metrů. Když se mi naro-
dil syn, ředitelka nám oznámila, že uči-
telku na mateřské v bytě nepotřebuje, 
tak abychom šli jinam. Urychleně jsme 
hledali nějaké možnosti, aby se z nás 
nestali bezdomovci. Tenkrát mi jeden 
z rodičů školáků řekl, že v Čakovicích 
prodávají malometrážní byty. Tak jsme 
se sem přistěhovali, aniž bych znala 
Čakovice. A žijeme tady už dvacet let. 
Z toho šestnáct let učím na místní zá-
kladní škole.

Jak se vám tady žije?
Maminka: Vcelku dobře. Ačkoliv se 
hodně změnilo. Čakovice byly men-
ší – co do počtu obyvatel. S novou vý-
stavbou přibylo hodně lidí, aut. Z kdysi 
rodinné základky je kolos. Teď máme 
v ročníku třeba dvě stě dětí. S tím se 
špatně vyrovnávám.

Máte nějaký společný sen?
Maminka: A víte že ano? Procestovat 
Nový Zéland.
Terezka: To by bylo prima. ///
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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 
Pro Prahu-Čakovice.

Jaký je váš názor na nová 
pravidla pro poskytování 
dotací spolkům v naší 
městské části?

Změna financování spolků byla jedním 
z bodů našeho programu, návrh pravidel 
jsme vypracovali a předložili Radě, která 
jej přijala. Tato pravidla jednoznačně po-
važujeme za přínos pro občany, radnici 
i neziskovky, a to ze tří důvodů:

1. Připomínám, že ročně se z obecní 
kasy rozdělí mezi spolky zhruba 2,5 mi-
lionu korun. To je hodně peněz. Dosavad-
ní způsob jejich rozdělování byl podle 
nás netransparentní a nesystémový, ne-
řešil, do jaké míry je činnost spolků pro 
MČ přínosem, a neurčoval jasná kritéria 
podpory.

2. Pravidla dávají MČ možnost rozho-
dovat o tom, jaké aktivity chce podpo-
rovat. Konkrétně jde o kulturní a spole-
čenské akce, sportovní činnost, využití 
volného času dětí a mládeže a péči o ži-
votní prostředí a veřejný prostor.

3. Spolkům přinášejí pravidla před-
vídatelnost: vědí, jaké aktivity MČ pod-
poruje, a na jaké tedy mohou očekávat 
příspěvek z veřejných peněz. Díky jas-
ně vymezeným kritériím předem vědí, 
jaké kvality jsou u jejich projektů oceňo-
vány. Přináší jim to o něco víc „papírová-
ní“, ale vzhledem k tomu, že jde o naklá-
dání s veřejnými prostředky, věřím, že to 
chápou. Jsem si jistá, že pro transparent-
ně fungující spolky nejsou nová pravidla 
žádnou překážkou. Ostatně všem, kdo se 
s pravidly potřebují blíž seznámit, jsme 
byli a stále jsme k dispozici.
///

Obecně je dobře, že nějaká pravidla 
vznikla, nicméně k dnešnímu dni není 
odtajněna tabulka příspěvků, tak se to 
těžko hodnotí. Bohužel je většina míst-
ních spolků navázána na politické sub-
jekty v Zastupitelstvu (my jsme výjimka), 
a tak jde o dohody typu „my podpoříme 
vás, vy podpoříte nás“ – a ty platí. Je to ke 
škodě věci, protože některé subjekty si 
zbytečně konkurují, vzájemně si nepřejí 
a žárlí na sebe. Dále mi vadí, že vznikají 
další spolky, které dublují ty již existující, 
vznikají i spolky a kluby, které fungují na 
komerční bázi, a přesto se nestydí říct si 
o příspěvek obce. Myslím, že vlastní ko-
níčky si má každý platit ze svého, já to 
tak dělám celý život. Podpořil bych jen 
nekomerční spolky a kluby a samozřej-
mě zejména ty, které se věnují dětem.
///

Tomáš Dubský,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ANO

Cílem pravidel pro poskytování dotací 
spolkům má být transparentnost a spra-
vedlivost při samotném rozdělování. 
Nová pravidla přinesla zbytečnou admi-
nistrativu a fungujícím spolkům žádosti 
o dotace pouze ztížila.

Jako bývalý hospodář spolku naší MČ 
jsem na začátku upozorňoval, že není 
možné vymyslet jednotný klíč k rozdě-
lování dotací. Ke každé žádosti konkrét-
ního spolku je nutné přistupovat indivi-
duálně. (Např. na základě toho, jak jsou 
spolky aktivní a jaký mají přínos pro 
obyvatele naší MČ.)

Jsou spolky, které žádají magistrát či 
jiné instituce o granty na jimi konané 
akce, čímž nemohou splnit bodový sys-
tém, který tato pravidla mají. Při pláno-
vání akcí na začátku roku nelze tušit, jaká 
částka bude od té které instituce poskyt-
nuta a zda vůbec bude. Domnívám se, že 
je nutné pravidla pečlivě přepracovat. 
Členové spolků vykonávají tuto činnost 
ve svém volném čase a zcela zdarma, 
proto je třeba jim jejich práci co nejvíce 
ulehčit. Současná pravidla toto nesplňují.
///

Soňa Černá,
zástupce starosty 
MČ Praha -Čakovice
Pro Prahu-Čakovice

Kateřina Arnotová,
zástupce starosty 
MČ Praha -Čakovice
ČMT

Pravidla pro tento rok tak, jak je navrhl 
náš koaliční partner ČMT, je možné s ur-
čitými úpravami použít. Ale myslím si, 
že pro rok příští by měla být upravena 
a do procesu jejich utváření by měly být 
mnohem dříve vpuštění ostatní členové 
koalice.

Potřebujeme pravidla, která budou 
více odrážet charakter naší MČ a spolků 
v ní. Nynější kritéria hodnocení žádosti 
pomáhají určitým typům spolků. Spolky, 
které nejsou až tak profesionální, zdatné 
ve formalitách a vyplňování různých žá-
dostí o dotace, jsou podle mého názoru 
bezdůvodně znevýhodněny. Pravidla by 
měla být lidštější a ohleduplnější k na-
šim tradičním, déle existujícím spolkům.

Zastupitelům by měla pravidla při roz-
hodování o dotacích pomáhat, nikoliv na-
hrazovat jejich roli. Nejsme žádnou vel-
kou MČ, která hodnotí stovky žádostí, 
mluvíme zde asi o třiceti spolcích. Pou-
ze třináct z nich si zažádalo o více než 
75 000 Kč/rok. Než zastupitelé o těch-
to veřejných penězích rozhodnou, měli 
by mít možnost se se spolky přímo se-
jít a informovat se osobně o plánovaném 
využití financí, nikoliv pouze vycházet 
z vyplněných formulářů.
///

Daniel Kajpr,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice

KDU -ČSL

Dle zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů bude vždy záležet na 
vlastním rozhodnutí poskytovatelů, tedy 
radních a zastupitelů. Jejich rozhodnutí 
nelze žádným jiným způsobem nahradit. 
To nicméně neznamená, že takové roz-
hodnutí může být jejich libovůlí. Určitě 
je nutné dbát na rovný a transparentní 
přístup ke všem žadatelům, postupo-
vat podle předem stanovených pravidel 
a peněžní prostředky vynakládat účelně 
a hospodárně.

Toto jistě nová pravidla o poskytování 
dotací v naší MČ splňují.

K zamyšlení je následující:
–  Nejsou pravidla zbytečně komplikova-

ná pro žadatele a omezující pro posky-
tovatele?

–  Nejsou kritéria bodového hodnocení 
špatně nastavena?

///

Martin Slavík,
zastupitel 
MČ Praha -Čakovice
ODS + TOP 09
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Čakovická ZŠ Dr. Edvarda Beneše se může pyšnit unikátem. Otevřela 
aquaponickou laboratoř, ve které lze propojit chov ryb s pěstováním 
rostlin bez půdy. Využívat ji budou místní žáci a studenti, ale 
i specializovaná firma pro svůj výzkum.

11. března začala v městské části fungo-
vat unikátní aquaponická laboratoř. Se-
minář konaný v tento den spojený s pro-
hlídkou prostor tak symbolicky završil 
několikaletou snahu o její vybudování. 
Místním žákům, studentům i vědcům se 
tím otevírají nové možnosti. „Aquaponie 
je ekonomický systém produkce potra-
vin, který spojuje chov ryb a pěstování 
rostlin bez půdy. Je velkým přínosem pro 
budoucí generace zemědělců, neboť se 
při ní nevyužívá žádné chemické hnoji-
vo, ale všechny živiny obstarají ryby. Ze-
lenina na oplátku zbaví vodu nežádou-
cích látek pro ryby. Je to symbióza, která 
funguje i v přírodě,“ říká Bohuslav Ško-
da, ředitel společnosti Farma pro všech-
ny, s. r. o., která zde systém vybudovala.

Ve sklepních prostorách o rozloze 
cca 150 m2 najdeme několik menších 
speciálních místností. Konferenční míst-

Aquaponická laboratoř

nost se stolky a interaktivní tabulí bude 
sloužit k přednáškám a vzdělávání. Kdo 
chce vstoupit do samotné laboratoře, 
musí projít tzv. čisticí zónou, kde se pře-
zuje a oblékne laboratorní overal nebo 
plášť, aby k rostlinám nezanesl bakterie. 

Samotná farma je vybavena dvěma ká-
děmi pro chov ryb. Hydroponickou část 
pak tvoří soustava regálů určených pro 
pěstování rostlin. Zajímavé bude i osvět-
lení na fotobuňku, jehož výška se má mě-
nit dle toho, jak rostliny rostou. „To, co 
ryby vyloučí, se automaticky dostává do 
pěstebního systému, který tvoří tři regá-
lové soustavy. Kořeny rostlin jsou pono-
řeny do odpadní vody z chovného systé-
mu a po využití živin se do něj vrací. Je to 
uzavřený systém, který je řízen automa-
ticky. Jeho jednotlivé části budou moci 
žáci ovlivňovat vzdáleně například přes 
tablety z jiné školní budovy,“ ukazuje ře-

ditel školy Martin Střelec s tím, že záro-
veň mohou přímo v laboratoři sledovat 
výzkum pod mikroskopy.

Projekt Aquaponic education labora-
tory (AEL) se od klasických produkčních 
aquaponických farem liší. Škole je „uši-
tý“ přímo na míru. „Je navržen tak, aby 
na sobě jednotlivé systémy nebyly zá-
vislé a aby se tak mohla produkce měnit 
dle potřeb školy. Technologické řešení 
umožňuje kdykoliv rybí část od rostlinné 
přepnout, z rybí části udělat recirkulační 
rybí systém a z rostlinné části hydropo-
nický systém. Díky tomu lze jednoduše 
pro potřeby výuky jakkoliv měnit sesta-
vy rostlin a ryb,“ pochvaluje si Martin 
Střelec.

Myšlenka na školní vědecké centrum 
se zrodila v hlavě starosty Čakovic Jiřího 
Vintišky před několika lety. „Věděli jsme, 
že škole chybí odborné laboratoře. Delší 
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dobu jsme zvažovali vybudovat vědecké 
centrum. Myšlenku jsme si nesli s tím, že 
ji zrealizujeme, až najdeme vhodné mís-
to a podaří se nám sehnat finance. Když 
jsme otevřeli novou budovu školy, uvol-
nily se nám sklepní prostory, kde mohl 
vzniknout multidisciplinární projekt po-
dle nápadu Michala Lekovského,“ vysvět-
luje starosta Jiří Vintiška.

Pak už šlo vše poměrně rychle. „Asi 
před dvěma lety byla ustanovena pra-
covní skupina pověřená úkolem vytvořit 
koncept vzdělávacího vědecko-technolo-
gického pracoviště v Čakovicích. Je téměř 
neuvěřitelné, že již po dvou letech od 
ustanovení tohoto pracovního týmu pra-
coviště otevíráme,“ říká ředitel školy. Vý-
stavba unikátního projektu trvala zhruba 
pět měsíců a radnici městské části vyšla 
zhruba na tři miliony korun. „Tato tech-
nologie mě hodně nadchla a myslím, že 
skrývá obrovský potenciál pro využití 
jak ve výuce, tak pro soustavný žákovský 
výzkum. Velkou radost mám nejen z rea-
lizace samotné, ale i z nalezení opravdu 
odborného a nadšeného partnera, který 
kromě realizace bude se školou nadále 
na rozvoji laboratoře úzce spolupraco-
vat,“ pochvaluje si Martin Střelec s tím, 
že dle jeho slov je čakovická ZŠ zřejmě 
jedinou u nás, která podobné pracoviště 
provozuje.

Jak konkrétně škola laboratoře vyu-
žije? Žáci se zde budou nejen seznamo-
vat s rychle se rozvíjející zemědělskou 
technologií, ale o chod tohoto pracovi-
ště se budou aktivně starat. Budou také 
ovlivňovat skladbu a kvalitu rostlinné 
i živočišné produkce. „Budou moci řešit 
experimentální situace, které jim lze li-
bovolně nastavit. Budou moci sledovat 
všechna stádia růstu rostlin a zkoumat 
vliv všech faktorů na jejich růst, tj. živiny, 
teplota, světlo, vlhkost vzduchu, kvalita 
vody a další. AEL bude mít praktické vy-
užití pro část vzdělávacího obsahu řady 
předmětů, jako je prvouka, přírodověda, 
přírodopis, fyzika či chemie. Předpoklá-
dám, že potenciál využití budeme nadále 
objevovat a rozvíjet,“ říká nadšeně Mar-
tin Střelec.

Mimo jiné škola nabídne pracoviště 
k využití dalším vzdělávacím organiza-
cím. Odborné veřejnosti bude nabízet ex-
kurze a semináře o této technologii včet-
ně jejího možného využití ve vzdělávání. 
„Budeme rovněž spolupracovat s jinými 
aquaponickými farmami v rámci jejich 
asociace. Doufám, že v budoucnu nalez-
neme rovněž možnosti pro spolupráci 
s naším významným partnerem ČVUT,“ 
dodává ředitel.

Na spolupráci se těší i dodavatelská 
firma, která bude se školou nadále v úz-
kém kontaktu. Mimo jiné se bude podí-
let na výuce dětí a společně s učiteli bude 
pro děti připravovat úkoly. „Byli jsme 
touto myšlenkou nadšeni, neboť v Ev-
ropě takový projekt chybí a naše společ-
nost chtěla od začátku pracovat s dět-
mi. Škola celý projekt bere velice vážně 
a naše společnost je za to velice ráda. 
Aquaponie je velice složitá, a když nau-
číme postupy děti již ve škole, mohou se 
tomu věnovat v budoucnu na profesio-
nální úrovni například na střední škole. 
Aquaponie je ve světě velice oblíbená, ale 
chybí profesionálové, kteří by se o tyto 
farmy dokázali starat. Proto věříme, že 
děti mohou díky zkušenostem ze školy 
najít uplatnění v oborech, které jsou veli-
ce dobře placené,“ pohlíží do budoucnos-
ti Bohuslav Škoda.

Firmě zde také bude umožněno pro-
vádět výzkum, který si ve vlastním pod-

nikatelském provozu nemůže dovolit. 
„Součástí projektu je i smlouva o výzku-
mu, která je výhodná pro obě strany. Fir-
ma dodává technologie po celém svě-
tě, ale v rámci své praxe nemá možnosti 
pracovat na svých nekomerčních projek-
tech a výzkumech. My jim to umožníme,“ 
říká starosta. Bohuslav Škoda jeho slova 
doplňuje: „Jsme rádi, že nám škola do-
volila dělat v laboratoři i výzkum, neboť 
zde můžeme měnit podmínky pro rost-
liny tak, abychom například simulovali 
podmínky, jako jsou v Africe nebo v již-
ní části Číny. Tyto informace jsou pro nás 
neocenitelné a v budoucnu nám mohou 
pomoci. Naše společnost vyvinula lod-
ní kontejner s aquaponií, který funguje 
na solární energii a nepotřebuje skoro 
žádnou vodu. Může se tedy umístit na-
příklad do pouště v Africe. A zde je pro 
nás důležitá zkušenost z výzkumu, pro-
tože my už víme, jakou rostlinu tam dát 
a jaké podmínky jí připravit,“ říká Bohu-
slav Škoda.

Všichni se ze všeho nejvíc těší na zá-
jem a zaujetí dětí, na rozvoj jejich doved-
ností v mladém oboru s velkým potenci-
álem. „Chtěl bych co nejvíce zefektivnit 
využití produkce plodin a ryb. Pro žáky 
by bylo skvělé, kdyby výsledky své prá-
ce viděli třeba na talíři ve školní jídelně,“ 
dodává ředitel.
///

Michala Jendruchová
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Prahu bude obyvatelstvo těchto čtvr-
tí posíláno do Čakovic, kde se jim po-
skytne první pomoc, potravinové lístky, 
a pak bude v transportech posíláno dále. 
Shromaždiště: hlavní a obecná škola, 
cukrovar, letní cvičiště Sokola a hřiště 
S. K. Čakovice. Č. K. C. Blesk, který přesíd-
lil z Miškovic do Čakovic, uspořádal zá-
vod „Miškovický okruh“ o putovní pohár, 
zakoupený čakovickou obcí za 1.500 K.

Květen
Nebylo oslav, ale také se nepracovalo. 
Do Čakovic byl z Vídně přeložen tá-
bor mladých Francouzů, kteří pak byli 
zaměstnáni v továrně Avii. V létě pak 
byli náhle – snad pro přílišné sympatie 
k obyvatelstvu – převeleni do Dubnice. 
Podle zpráv, jež od nich později dostal 
čakovický farář P. Heidler, přešli při Slo-
venském povstání k partyzánům, ale byli 
zajati. V noci ze 4. na 5. května byl dosud 
největší letecký poplach.

Červen
Při výkopu vodní nádrže na koupališti na-
šli dělníci lidskou kostru. Její lebku při ko-
pání rozbili, ale řídící učitel Andrš úlom-
ky složil (čelo velmi ubíhavé, vyniklé oční 
oblouky, zuby silně otřelé, kosti masívní). 
Paže kostry byly značně dlouhé. Kostra 
snad pocházela z doby 800–500 let př. n. l. 
Bylo schváleno prodloužení vodovodní 
přípojky ke koupališti i provedení kana-
lisace od koupaliště k sokolovně. Otázka 
vody vyřešena ještě zřízením 3 studní 
(Pavelkovy, Horákovy a Čvančarovy), val 
slíbily provésti státní dráhy a tím, že bylo 
opatřeno pletivo, bylo také možno přikro-
čiti k oplocení území.

Červenec
Usnesením obecní rady byl Z. Svítil po-
věřen vedením zásobovacího oddělení 
obecního úřadu.

Září
V mateřské škole je zapsáno 67 dětí, na 
obecné 295 dětí. Podle zaměstnání ro-

dičů je dětí dělníků 21, kvalifikovaných 
dělníků 171, živnostníků 33, zřízenců 12, 
rolníků 2, úředníků 38. 5. 9. zemřel obec-
ní kronikář Jan Urban, ředitel škol v. v., ve 
věku 91 let. 9. 9. Čakovice opustil navždy. 
Toho dne ho doprovodili čakovičtí obča-
né na místní hřbitov a tu se s ním rozlou-
čili. Oslavnou báseň na pohřbu přednesl 
místní baráčník poeta Jaroslav Fabián-
-Jadrný. Jan Urban působil v obci od roku 
1882, kdy byl jmenován řídícím učite-
lem. Vychoval několik generací. Jeho kro-
nika zůstane i v budoucnu dokumentem 
jeho svědomité veřejné práce. 6. 9. ráno 
byla vpuštěna do vodní nádrže na kou-
pališti první voda z vodovodního potru-
bí. Do večera se nádrž naplnila, díky po-
časí byla voda celkem snesitelná, a tak se 
několik jednotlivců poprvé v Čakovicích 
vykoupalo a mezi nimi i nový obecní kro-
nikář – Dr. Hlavsa (úředník archivu hl. m. 
Prahy). Muži z čakovického „lágru“ byli 
přestěhováni do Ďáblic a v Čakovicích 
byly umístěny dívky, kterých přicházely 
z Říše celé transporty na práci v Avii. Uči-
telé byli nasazeni jako pomocní dělníci 
do stavebních firem – ze zdejší školy od-
chází Jerie, Pobuda, Kraus, Váňa, Witiaz, 
Čermák, Beran. 23. byl letecký poplach, 
bylo slyšet hukot, vzdálenou střelbu 
a palbu protiletecké obrany. Po utichnutí 
lidé vycházející z krytů s pocitem ulehče-

ní viděli úlomky střel a letáky podávající 
zprávy o událostech na frontách. Museli 
je odevzdávat. Mimo střepiny a letáky 
bylo všude mnoho staniolových proužků.

Říjen
SK Slavie sehrála zápas se závodním 
mužstvem továrny Avia na hřišti SK Ča-
kovice. Utkání skončilo 2:0 pro Slavii, 
která hrála v plné sestavě bez Bicana 
a Kopeckého. Přednáška České ligy pro-
ti bolševismu se pro nezájem nekonala, 
přestože byla pečlivě připravována. Ve 
škole provedena presentace židovských 
míšenců. Při kopání zákopů pro dělnic-
tvo továrny Avie západně od Čakovic 
nalezli dělníci zachovalou lidskou kost-
ru. Ležela obličejem dolů, v poloze dosti 
podivné.

Listopad
U Čakovic zřízen tábor pro dívky, které 
se vracely z německých pracovních tá-
borů. Pracovaly v Avii a postupně byly 
propouštěny domů. Na mnohých špatné 
poměry v říši zanechaly stopy.

Prosinec
Protože byl zatčen velitel hasičského 
sboru Zd. Huptych, byl funkcí zástupce 
pověřen učitel Jerie. ///

Dle kronik připravila Jarka Krákorová.

Leden
Na schůzi zařizovacího výboru oznámil 
p. Šrámek, že obdržel od obce prohlá-
šení, že městys Čakovice vstupuje do 
zakládané společnosti pro postavení 
rekreačního střediska s přínosem pole 
V Sedlišti čk. 66/2 o výměře 49.000 m2 
a dále upsaným kapitálem v hotovosti. 
Výbor počal ihned práci: zřídil sekre-
tariát ve dvou místnostech na obecním 
úřadě a přijal do něho jednu úřednici. 
Dále se ve společnosti zúčastní p. Samo-
hrd – jednak přínosem pozemku v ceně 
323.640 K a jednak kapitálem v částce 
156.000 K. Kapitálově se dále účastní: 
Avia (4 miliony), p. Cmíral (250.000 K) 
a závodní výbor dělnický (půl milionu 
K). Společnost ponese jméno Olympie. 
Letecký poplach – nad obcí přelétla vel-
ká skupina německých letadel. Oběsila 
se pí. Karlíková. Příčinou byla manželská 
nevěra.

Únor
Spol. Olympie zadala Ing. Václavu Kolá-
torovi a Ing. arch. Vlad. Jeníčkovi vypra-
cování projektu a plánů I. etapy výstav-
by rekreačního střediska (generálního 
projektu koupaliště a dětského koutku 
s brouzdalištěm). Odborným poradcem 
byl Dr. Bulíček. Tajemník Šrámek zařídil 
opatření cementu a se stavbou se započ-
ne, jakmile počasí dovolí. Spory mezi 
Olympií a p. Samohrdem. Problémem 
je též otázka vody. Proti návrhu použít 
vltavskou bylo namítnuto, že její čištění 
by bylo velmi nákladné a vyžádalo by si 
příliš velké množství železa. Bylo schvá-
leno hledat vodu studniční v prostoru 
východně od koupaliště. Městský orche-
str čakovický uspořádal veřejný koncert 
U Sládků. Sál byl vyprodán, úroveň kon-
certu dobrá. Řídící učitel Andrš provedl 
šetření o starobylých zvycích v kraji. 
Dotazy u nejstarších občanů zjistil, že tu 

o masopustě nechodili ani perechta nebo 
klibna, kobyla, kozel či koza. Chodívaly tu 
jen obyčejné maškary jako v celém praž-
ském okolí: medvěd, voják, žid, kominík 
a pak bába s dědkem v nůši.

Březen
Stavba koupaliště zadána firmě Kon-
struktiva. Úředníky této firmy bylo 14. 3. 
prohlédnuto rekreační území a vytýčená 
plocha vodní nádrže a v následujících 
dnech se začalo pracovat. Pracuje 10 lidí.

Duben
Práce na koupališti v plném proudu. Jak 
pokročily, zjistil výbor Olympia při pro-
hlídce rekreačního území. Na pozemku 
p. Pavelky byla vykopána první studna, 
v níž se již v hloubce 2 m objevila voda. 
V Praze a okolí všeobecné cvičení civilní 
obrany. Čakovice jsou záchytnou stanicí 
pro Prahu VIII a IX. V případě náletu na 

Kronikářské perličky – rok 1944

Historie ///Historie ///

Potravinové lístky

Zákopníci 
Foto: archiv F. Jouzy
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Důležité upozornění ///

Praha - Čakovice zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

cakovice.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace z úřadu  Kulturní akce
 Majitelé zvířat  Nabídky místních obchodů  Nevidomí a slabozrací
 Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi  Senioři
 Sportovní akce  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Patriku, jak ses k hokejbalu dostal?
Když mi bylo osm let, byl jsem na akci 
Sporťáček, kde jsem tenhle sport ob-
jevil.

Zkoušel jsi i jiné sporty? 
Řada hokejbalistů má za sebou 
například hokejové pokusy.

Hrál jsem florbal, fotbal a stolní tenis. 
Po hokeji jsem pokukoval, ale nikdy 
jsem se k němu víc nedostal.

S týmem jsme skončili na druhém mís-
tě na mezinárodním turnaji a s repre-
zentací U14 jsme získali třetí místo, 
když jsme dvakrát v jednom dni pora-
zili Kanadu, což byl velký úspěch.

Pokud se můžu pochlubit, i jako obrán-
ce jsem přispěl gólem. Současně jsem 
hrál i za výběr Prahy U13 na mezikra-
jovém turnaji, kde jsme obsadili třetí 
místo.

A jaké jsou tvoje cíle? Ať už v klubu, 
nebo v reprezentaci.

V klubu jsme si stanovili cíl, že ukončí-
me sezónu s medailí, a v reprezentaci 
bych se chtěl dostat do konečné nomi-
nace jako minulý rok.

Čeho nejvíce je možné u nás 
v hokejbalu dosáhnout?

V dospělém hokejbalu je možné zahrát 
si českou extraligu a dostat se do re-
prezentace.

Sleduješ i dospělou hokejbalovou 
extraligu?

V extralize nikomu nějak zvlášť nefan-
dím, ale sleduju výsledky.

Kdyby se tě někdo zeptal na krásu 
hokejbalu, co bys na něm vychválil 
nejvíce?

Je to víc sportů v jednom, a proto nabí-
zí hodně zábavy a radosti.

///
Michal Káva

Hokejbal nabízí hodně zábavy 
a radosti, říká Patrik Číž
Hokejbal je krásný sport. Aby byl hráč úspěšný, musí skloubit sílu 
i techniku, dravost i chytrost. A všechny tyhle atributy splňuje čerstvě 
čtrnáctiletá opora hokejbalového oddílu SK Rebel Praha Patrik Číž, 
který bydlí v Čakovicích.

Sport /// U nás

Prozraď nám, v jakém oddíle hraješ 
a v jaké kategorii?

Hraju za SK Rebel Praha, za starší žáky 
a dorost.

Kolik času hokejbalu věnuješ?
Čtyřikrát týdně, ať už tréninky nebo 
zápasy.

Jaké jsou tvé největší sportovní 
úspěchy?



20  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz 04–2020 /// U nás v Čakovicích 21

Důležité upozornění /// Důležité upozornění ///

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: městská část Praha - Čakovice, IČ 00231291, se sídlem nám. 25.
března 121/1, Praha 9 - Čakovice, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.

na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:
městská část Praha - Čakovice, IČ 00231291, se sídlem nám. 25. března 121/1, Praha 9 - Čakovice

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Ivan Chytil, telefon: , email: chytil.mann@law-office.cz

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

ZVLÁŠTNÍ:

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Koronavirus (COVID-19)

V případě, že některá čísla nebudou funkční, je vždy možné informovat se na úřadě MČ Praha-Čakovice 
na telefonech 283061433 nebo 283061427.

Příznaky onemocnění:
zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest svalů, únava

Jak snížit riziko nákazy:
Při kýchání nebo kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží, nikdy nekýchejte nebo nekašlejte do dlaní. 
Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou. Vyhýbejte se zjevně nemocným lidem a místům s vyšším 
počtem lidí.

V případě, že pociťujete některých z příznaků onemocnění:
- volejte na linku 1212
- nebo telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

Kontakty praktických a dětských lékařů v Čakovicích:
MUDr. Hana Culková – 283 931 499, 606 202 406
MUDr. Lada Pöschlová – 283 931 419
MUDr. Kateřina Knopová – 266 312 456
MUDr. František Kovařík – 283 933 553 (dětský lékař)

Potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru?
Nonstop infolinka Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Infolinky zdravotních pojišťoven:
VZP 952 222 222, VoZP 844 888 888, ČPZP 810 800 000, OZP 261 105 555, ZP Škoda 800 209 000,
ZPMV 844 211 211, RBP 800 213 213

Infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy:
773 782 850, 773 782 856

Infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy jsou primárně určeny pro občany hl. m. Prahy, kteří se vrací 
z oblastí výskytu onemocnění. Obě telefonní linky jsou v provozu do odvolání každý den od 8.00 hod. do 
20.00 hod. Mimo provozní dobu linek je možné se obracet na nonstop infolinku Státního zdravotního 
ústavu.

Aktuální informace:
Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz, https://koronavirus.mzcr.cz/
Hygienická stanice hl. m. Prahy: www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html 
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz
Městská část Praha-Čakovice: www.cakovice.cz

INFOLINKA
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

pro osamělé seniory

800 160 166
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Kontakty ///

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

Senioři /// U nás

Pomoc s objednáním nákupu

Úřad městské části nabízí doplňkový 
způsob pro objednání nákupu 
k lince uvedené výše. Telefonní linka 
800 160 166 v některých momentech 
totiž vykazuje přetížení.

Pro seniory, kteří nedisponují 
internetem nebo potřebnými 
dovednostmi, proto městská část 
nabízí pomoc při objednání nákupu 
přes rozvozové firmy.

Můžete využít naše linky: 
283 061 427 a 283 061 433

Poukázky pro seniory 
nahradí od letošního 
roku příspěvek do 
lékárny
Rada MČ rozhodla na svém 45. jednání dne 
6. 3. 2020 o vydávání dárkových poukazů na 
nákup zboží v čakovické lékárně (Cukrovarská 
173). Ty nahradí poukázky na služby, které 
byly seniorům vydávány v minulosti.

Prvotním impulsem k této změně byla sku-
tečnost, že 1. května vejde v platnost další vlna 
elektronické evidence tržeb (EET), která se 
týká poskytování služeb, tedy kadeřnic, kosme-
tiček a podobně. Vzhledem k možným potížím 
s vyúčtováváním poukázek na straně poskyto-
vatelů jsme se rozhodli nahradit je dárkovým 
poukazem do lékárny. Věříme, že ho všichni 
uvítáte.

Obyvatelé se obávají vypouštění nezná-
mé látky do Mratínského potoka u ulice 
Bermanova a Schoellerova, zajímá je, kdy 
bude sídliště napojeno na čističku v Miš-
kovicích a zda se na místě dočasné čistič-
ky bude stavět. Na základě podnětů jsme 
se spojili se zástupcem investora, společ-
ností Natland Real Estate, a. s., a požádali 
o vysvětlení.

DČOV byla na sídlišti Čakovický park 
postavena v roce 2012 jako dočasná – do 
té doby, než se navýší kapacita čističky 
odpadních vod v Miškovicích a sídliště 
na ni bude napojeno. Radnice se dohodla 
s investorem, že následně bude provizor-
ní čistička odpojena a odstraněna. Bohu-
žel se tak dosud nestalo. Pražské vodo-
vody a kanalizace dosud nevydaly kladné 
stanovisko k přepojení. Jejich požadavky 
se v průběhu let zpřísnily. Zvýšily se ná-

Vyjádření radnice
Dočasná čistička odpadních vod
Radnice městské části obdržela opakující se dotazy týkající se provozu 
a odstranění dočasné čističky odpadních vod (dále jen DČOV) ze sídliště 
Čakovický park.

roky na technologii a vybavení čističky, 
ale také na velikost havarijní jímky, která 
má mít objem cca 110 m3.

Požadavky jsou již splněny. Územní 
rozhodnutí na přestrojení čističky a no-
vou jímku by mělo do měsíce nabýt práv-
ní moci. Nyní se zpracovává dokumenta-
ce pro provedení stavby. Půjde-li tedy vše 
tak, jak má, v létě by měly odstartovat 
stavební práce na přepojení. Dokončení 
předpokládáme do konce tohoto roku.

Ohrada, která také znepokojovala 
místní občany, je již odstraněna. Samotný 
pozemek pod DČOV není majetkem měs-
ta. Jeho převod nebyl ve smlouvě o spolu-
práci s městskou částí dohodnut. Je tedy 
výhradně na investorovi, zda zde v bu-
doucnu zahájí stavbu v souladu s plat-
ným územním plánem. Momentálně to 
však v plánu nemá.

Mnozí občané se obracejí na tísňo-
vé centrum a upozorňují na vypouště-
ní neznámé látky do Mratínského po-
toka u ulice Bermanova a Schoellerova. 
Radnice vše důkladně prověřila. Jedná 
se o chemicky nezávadný mineralizova-
ný produkt vzniklý čištěním. Voda z pro-
vozovny čistírny odpadních vod Čakovi-
ce se vypouští každou neděli. Přestože 
z potoka může být cítit zápach, měření 
provedená jednotkou HZS Satalice a che-
mickou jednotkou z Petřin potvrdila, že 
nebyla zjištěna žádná závadná chemická 
látka.

Provoz čističky prověřil také Odbor 
ochrany prostředí MHMP, Česká inspek-
ce životního prostředí a Ministerstvo ze-
mědělství.
///
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Pro seniory…
Magistrát hlavního města Prahy zavedl ve spo-
lupráci s organizací Život 90 krizovou linku 
pro seniory nad 65 let na čísle

800 160 166
Na lince budou moci senioři požádat o pomoc 
s nákupy, s vyzvednutím léků atd. a náš koor-
dinační tým je následně propojí s některým 
z přihlášených dobrovolníků. Školení dobro-
volníků bude poskytovat Český červený kříž, 
do pomoci se zapojí například hasiči, skauti 
a další dobrovolníci.

Na linku mohou ale volat i lidé, kteří jen 
chtějí upozornit na osamoceného seniora, kte-
rý potřebuje pomoc.

Doporučení
Seniorům žijícím na území hlavního města DO-
PORUČUJEME omezit na zcela nezbytné mini-
mum návštěvy míst s vyšší koncentrací osob, a to 
po dobu platnosti mimořádných opatření. ///

Nárok na poukaz má každý senior s trva-
lým pobytem na území městské části Praha-
-Čakovice, který dosáhl věku 65 let a více. Pou-
kaz v hodnotě 250 korun je možné uplatnit do 
konce roku 2020 a je možné čerpat ho postup-
ně. K vyzvednutí bude na základě předložení 
občanského průkazu proti podpisu v kancelá-
ři č. 104 u paní Jany Jiruškové (budova Cukro-
varská 52/24, přízemí, dveře vedle podatelny). 
Termín vydávání poukázek bude upřesněn dle 
aktuální situace spojené s nouzovým stavem 
(Covid-19). ///

Aktuální

úřední hodiny

najdete na

www.cakovice.cz

Veškeré aktivity farnosti a omezení 
nedělních bohoslužeb jsou 
aktualizovány na stránkách farnosti 
www.farnostcakovice.cz.

Program pro seniory

Upozorňujeme, že všechny akce pro 
seniory jsou do odvolání ZRUŠENY.
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Inzerce

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

Koupím garáž v Čakovicích 
(nejlépe v ulici Na Bahnech, 
Bělomlýnská), tel. 724 542 731.

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

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

Jazyková  škola  Angličtina Pra-
ha 9 se sídlem v Čakovicích hle-
dá 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@se-
znam.cz, případně volejte na tel.: 
777 151 324. ///

Poznamenejte si jeden důležitý 
termín. Odevzdání vašich podkla-
dů do květnového čísla (tj. čísla 
5/2020) pro publikování pozvá-
nek, prezentování akce v ka len dáři 
akcí a inzerce je nejpozději do 
10. dubna.

Chcete inzerovat 
v květnovém čísle 
U nás v Čakovicích?

Toto číslo vyjde 24. dubna.

Třídění bioodpadu má cenu

Cenu Vašeho zdraví, 

lepšího životního prostředí 

i chutnějších potravin.

bioodpad.praha.eu
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů 
a potravinářských olejů 
Praha-Čakovice
Mobilní sběr nebezpečného odpadu pro občany zajišťuje a financuje hlavní měs-
to Praha.

Při mobilním (zastávkovém) sběru lze bezplatně odložit následující druhy ne-
bezpečného odpadu: kyseliny, rozpouštědla, zásady, pesticidy, fotochemikálie, zářiv-
ky a jiný odpad s obsahem rtuti, baterie a akumulátory, barvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice, motorový olej, nepoužitelná léčiva a cytostatika, potravinářský olej a tuk 
(uzavřený v PET lahvích), detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky).

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Nelze odložit: stavební odpad, objemný odpad, elektrozařízení apod.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogra-
mu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582 
nebo 602 485 324.

Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, na jaké 
městské části a zastávce svozu se nacházíte.

Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se 
může stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla. ///

Datum 
(den)

Zastávka Čas od–do
Po–Pá So

6. 6. (so)
25. 7. (so)
1. 9. (út)

křižovatka ul. Schoellerova 
a V Pačátkách

15.00–15.20 8.00–8.20

křižovatka ul. Schoellerova a U Hřbitovů 15.30–15.50 8.30–8.50
křižovatka ul. Bělomlýnská  
a U Bílého mlýnku (u garáží)

16.00–16.20 9.00–9.20

křižovatka ul. Schoellerova a Cukerní 16.30–16.50 9.30–9.50
křižovatka ul. Ke Stadionu a Jizerská 17.00–17.20 10.00–10.20
ul. Něvská (MŠ 120 – parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50
křižovatka ul. Cukrovarská a Vyhlídkova 18.00–18.20 11.00–11.20
křižovatka ul. Polabská a Krčmářovská 18.40–19.00 11.40–12.00

VOK na bioodpad
V roce 2020 budou pro potřeby obča-

nů přistavovány kontejnery na bioodpad. 
Tyto kontejnery jsou určeny na zahrad-
ní odpad – listí, trávu, větve, neznečiště-
nou zeminu, případně kuchyňský biood-
pad rostlinného původu bez živočišných 
zbytků.

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1–6/2020 14 ks VOK na bioodpad.
březen – 28. 3. 
duben – 11. 4. , 25. 4.
květen – 9. 5. , 23. 5. 
červen – 6. 6. , 20. 6.
Kontejnery budou přistavovány v sobotu 
mezi 9 a 12 hod. ///
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VOK na objemný 
odpad
V roce 2020 budou pro potřeby občanů 
MČ Praha-Čakovice přistavovány kontej-
nery na objemný odpad. Tyto kontejnery 
zajišťuje a financuje MHMP. Tím i stano-
vuje podmínky výběru odpadu a druhu 
odpadu, který do VOK patří.

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

Z MHMP máme  přiděleno  na  období 
1–6/2020 14 ks VOK.
duben – 8. 4. , 22. 4. 
květen – 6. 5. , 20. 5. 
červen – 3. 6. , 17. 6.
Kontejnery budou přistavovány ve stře-
du ve 14 hod. a odvoz bude ten samý den 
v 18 hod. ///

24  U nás v Čakovicích /// www.cakovice.cz

U nás /// Informuje

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



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. 

!!! P
OZOR !!! Z

RUŠENO !!!

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

JARNÍ ÚKLID ZRUŠEN !!!! 
PŘESOUVÁME AKCI NA PODZIM.

TĚŠÍME SE NA VÁS
TÝM NAČOS

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  
ZUŠ MARIE PODVALOVÉ 

ČAKOVICE

29. 4.  
26. 5.  

16:00 - 18:00

ZUŠ Marie Podvalové 
 zve všechny zájemce

k přijímacímu řízení


  pro školní rok 

2020/2021


do hudebních oborů 

do literárně 

dramatického oboru a 
výtvarného oboru.


Cukrovarská 1,

 Praha 9 - Čakovice


Více informací na 
www.zuscakovice.cz

Vážení Pražané,

1. října 2020 vstoupí v platnost vyhláška HMP č. 11/2019 Sb., zakazující 
spalovat uhlí, koks a uhelné brikety v kamnech a kotlích, které nedosahují 
parametrů minimálně 3. emisní třídy (tzn. v kotlích 1. a 2. emisní třídy 
nebo vyrobené před rokem 2000). Znění vyhlášky je zveřejněno na: 
portalzp.praha.eu, v záložce „OVZDUŠÍ“. Využijte poslední příležitost 
k získání vysoké dotace poskytované z Fondu soudržnosti EU 
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí na výměnu 
starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech za moderní nízkoemisní tepelné zdroje následujícího 
typu:

– kotle výhradně na biomasu s automatickým přikládáním

– plynové kondenzační kotle 

– tepelná čerpadla (všech typů)

Příjem žádostí v této 3. a poslední výzvě bude ukončen 30. 10. 2020 
v 16:00 hod!

Informace k podání žádostí viz: portalzp.praha.eu, v záložce 
„ENERGETIKA“ - „Kotlíkové dotace Praha III“.

Poslední Kotlíkové dotace v Praze

KD_MHMP_inz_Metro_99x142_2020_final.indd   1 27.02.20   14:04

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

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

participace@cakovice.cz

Vzhledem k nouzovému 
stavu prodlužujeme lhůtu 

pro podání návrhů!

Pomocí participativního rozpočtu.

 Do 14. dubna
posílejte své návrhy
prostřednictvím formuláře na

Jak?

Kdy?

Poradíme

Kam?

www.pocitamesvami.cz

Měníme spolu město, ve kterém žijeme.



více na www.voxtet.cz
nebo       facebook.com/voxtet

13. 5. 2020 v 19 hod.
v Schoellerově sále Čakovického zámku

pořádá MČ Praha - ČakoviceVstupné: 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

voxtet.cz
hot jazz & cool pop

vokální skupina 20 let

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

VÝPRODEJ

Nabídka platí do 30. 4. 2020 nebo do vyprodání zásob.  
Hypermarket Globus Praha-Čakovice  |  denně 7.00–22.00  |  www.globus.cz

v hypermarketu Globus Praha–Čakovice 
na vybraný sortiment v oddělení Hobby, 

Zahrady, Hraček, Papíru a Sportu.

až

–70 %



cakovice.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace z úřadu  Kulturní akce
 Majitelé zvířat  Nabídky místních obchodů  Nevidomí a slabozrací
 Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi  Senioři
 Sportovní akce  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

cakovice.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace z úřadu  Kulturní akce
 Majitelé zvířat  Nabídky místních obchodů  Nevidomí a slabozrací
 Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi  Senioři
 Sportovní akce  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

Zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas
Díky této službě budete vždy včas informováni. Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy 
o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní 
události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

Praha - Čakovice 
zavádí Mobilní Rozhlas

Registrace zdarma na: cakovice.mobilnirozhlas.cz 
nebo pomocí formuáře, který naleznete uvnitř časopisu.


