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TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ
NA ROK 2017
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlašuje novou
fotografickou soutěž pro kalendář na rok 2017.
Téma zní: To nejlepší z Horních Počernic.
„To nejlepší“ můžete brát jako vaše nejlepší fotky, které jste kdy
udělali – a nemusí být přímo z Horních Počernic, jsou zkrátka ty
„vaše nej“. Téma lze pojmout i jako „to nejlepší“, co máte v Horních
Počernicích rádi – oblíbená místa, památky, akce, sport, kulturu,
zvířata či lidi.
Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2017,
na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpravodaje
a na webu městské části i Chvalského zámku.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od
13 let do 100 let. Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni
poukázkami do Hornbachu v této výši: 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo
– 2 000 Kč a 3. místo - 1 000 Kč. Fotografie všech účastníků mohou
být použity na propagační účely Chvalského zámku či MČ Praha 20.
Uzávěrka soutěže: 15. května 2016.

Přesné podmínky soutěže najdete na www.chvalskyzamek.cz či na
e‑mailu ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz (tel. 601 388 902).
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na rok
2017.

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
CHVALSKÝ ZÁMEK
Do 15. 5.
Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku
6. 2. – 19:00 až 22:00
Strašidelná noc na zámku aneb cirkus bude!
7. 2. – od 14:00
Masopustní průvod na Chvalský zámek
13. 2. – 10:00 až 17:00
Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem
ze Chval a světem Jiřího Trnky
14. 2. – 10:00 až 17:00
Pohádková neděle na zámku s Meluzínkou
a světem Jiřího Trnky
16. 2. – 14:00
Zámecké setkání nejen pro seniory – hostem
bude MUDr. Ilja Kotík
29. 2. – 17:00
Jednání zastupitelstva

DIVADLO

15. 2. – 19:30
Byt na inzerát
17. 2. – 9:00 a 10:30
O chytré kmotře lišce
18. 2. – 19:30
Karel Plíhal
20. 2. – 15:00
Krysáci
21. 2. – 19:30
Deštivé dny
23. 2. – 9:00 a 10:30
Jak Anička při masopustu
ke štěstí přišla
25. 2. – 19:30
Návštěvy u pana Greena
27. 2 – 19:30
Sousedé jsou požehnání
28. 2. – 15:00
Brouk Pytlík

1. 2. – 19:30
Víkend s Bohem

MUM

3. 2. – 9:00 a 10:30
O pejskovi a kočičce

7. 2. – 14:00 až 17:00
Masopust - Mum CIRKUS na hřišti ve Lhotské

6. 2. – 15:00
Na salaši draci jsou

10. 2. – 10:00 až 15:00
Kurz fotografování vlastních dětí

8. 2. – 9:00
Princezna z Balíkova

13. 2. – od 9:00
Montessori sobota

9. 2. – 10:00
Romeo a Julie

17. 2. – 19:30 až 21:30
Životní mapy – brána na cestě
k umění šťastně žít

10. 2. – 19:30
Romeo a Julie
12. 2. – 9:00
Trapas nepřežiju
aneb Ten řízek nezvedej
14. 2. – 15:00
Tři veselá prasátka

26. 2. – 9:00 až 12:00 a 15:00 až 18:00
27. 2. – 9:00 až 12:00
Jarní burza dětského
a těhotenského oblečení

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

ÚNOR 2016
DDM
18. 2. – 18:00 až 19:55
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou
Jeslínkem
10. 2. – 17:00
Výtvarné středy s Hankou – drátování kamene
19. 2. – 18:00 až do 20. 2. – 9:00
Masopustní nocování s Renčou
24. 2. – 17:00
Výtvarné středy s Hankou – fimo
27. 2. – 15:00
Výtvarné středy s Hankou – tiffany na téma
Velikonoce

ZUŠ
5. 2. – 18:00
Koncert žáku klavírní třídy Daniela Kallmünzera
(sál ZUŠ Ratibořická)
8. 2. – 18:00
Koncert žáku houslové třídy Kristiana
Vacka (KC Domeček)
15. 2. – 18:00
V. Hudební večer (sál ZUŠ Ratibořická)
22. 2. – 18:00
Koncert žáku třídy dechových nástrojů Jiřího
Bachtíka (sál ZUŠ Ratibořická)
22. 2. – 18:00
Koncert žáků smyčcového oddělení
(Galerie 14 – Černý Most)
23. 2. – 18:00
Koncert komorní hudby - Společný koncert se žáky
ZUŠ Teplice (Galerie 14 – Černý Most)

OSTATNÍ
20. 2. – od 15:00
Dětský masopustní maškarní bál – Sokolovna
ve Chvalkovické ulici

Úvod

SLOVO STAROSTKY
První měsíce letošního roku nám přinesly
dostatek sněhové nadílky, která chyběla na
Vánoce. Tak jako celá republika, se i Horní
Počernice pokryly sněhovou pokrývkou,
což jistě udělalo velkou radost nejen všem
dětem. Nám kromě radosti přibyli i starosti
v podobě odklízení sněhu na chodnících
a silnicích. Naše místní hospodářství promptně zareagovalo, stejně tak
i občané, kteří si uklízeli okolí svých domů. Hned po první noční sněhové nadílce byly ráno chodníky uklizené. Stejně tak se činili i pracovníci
TSK úklidem Náchodské, Božanovské a Ve Žlíbku. Ve srovnání s někte-

rými okolními městskými částmi byly Horní Počernice uklizené a všem
za to patří mé velké poděkování.
V měsíci únoru nás čeká schvalování rozpočtu naší městské části. Návrh
rozpočtu je připraven jako vyrovnaný, s investicemi na rok 2016 ve výši
102 milionů korun. Pokračujeme tedy nastaveným trendem hospodaření a to je investice do městského majetku a hledání možných úspor,
což považuji jako správce rozpočtu za velmi pozitivní.
Přeji vám krásné, i když trochu mrazivé, únorové dny.
Hana Moravcová,
vaše starostka

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 29. února 2016 od 17:00
na Chvalském zámku.

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
KLÁNOVICKÁ SPOJKA
Společně se starostou Klánovic jsme navštívili
předsedu komise pro územní rozvoj hl. m. Prahy pana Matěje Stropnického ohledně pořízení změny územního plánu trasy této tangenty
tak, aby nebyla v kolizi se stávající zástavbou
mezi Klánovicemi a Šestajovicemi.

ŘEDITEL KULTURNÍHO CENTRA
Zasedání členů komise pro výběr nového
ředitele našeho Kulturního centra se konalo
13. 1. 2016.
Každý člen hodnotil jednotlivé uchazeče vlastním ohodnocením pořadí. Součtem těchto
pořadí byl vybrán vítěz výběrového řízení. Na
svém jednání RMČ vybrala novou ředitelku
Bc. Barboru Jelínkovou.

SETKÁNÍ S KLUBEM PODNIKATELŮ HORNÍCH POČERNIC
Se zástupci Klubu podnikatelů jsme se sešli při
společném řešení protihlukových opatření dálnice D11 a městského okruhu.
sledujte www.pocernice.cz
Hana Moravcová, starostka

Pozvánka na setkání s radními u kulatého stolu 15. 2. 2016 od 17:00 na Chvalském
zámku. Hlavním tématem bude rekonstrukce stodoly v areálu Chvalské tvrze.
Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na „Vedoucího investičního oddělení“
a „Referenta investic a majetkové správy“. Bližší informace naleznete na
www.pocernice.cz/urad/nabidka-zamestnani/

Městská část Praha 20,
IČO: 00240192, sídlo Jívanská 647/10,
Praha - Horní Počernice.

DĚKUJEME DĚTEM ZE ZŠ STOLIŇSKÁ ZA
VÝROBU KRMÍTEK, KTERÁ BUDOU UMÍSTĚNA
V NAŠICH PARCÍCH

zveřejňila záměr prodeje majetku
prodat hřbitovní zařízení:
• pod poř. číslem hrobky 496-497
za minimální cenu 500,- Kč
• pod poř. číslem hrobu 107
za minimální cenu 500,- Kč
na hřbitově Horní Počernice v Praze Horních Počernicích
(hlavní vchod z ul. K Odpočinku a z ul. K Berance)
Bližší informace a úplné zveřejnění záměru je vyvěšeno
na úřední desce MČ Praha 20 a na http://www.pocernice.
cz/zamer-prodeje-moviteho-majetku-hrbitovni-zarizeni-od-31-07-2015-17-09-2015/
Vyvěšeno 15. 1. 2016
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Návštěvní řády parků v Horních Počernicích - park Nolčův, U divadla, Ratibořická,
Šedivého a Chvalkovická x Vysokovská
Rada schválila návštěvní řád pro parky Šedivého, Nolčův, U divadla, Ratibořická a Chvalkovická x Vysokovská.
Schválení petice týkající se zajištění bezpečnosti občanů m. č. Praha 20
Rada schválila vytvoření petice „Za provedení
nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti chodců – občanů městské části Praha 20“,
která bude adresována odboru dopravních
agend MHMP a TSK Praha.
Výpůjčka nebytových prostor - stavby bez
č. p./č. e. na pozemku parc. č. 4413/2 v k.ú.
Horní Počernice v areálu ČOV Na Chvalce,
Českému zahrádkářskému svazu
Rada schválila výpůjčku nebytových prostor - stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc.
č. 4413/2 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha na
dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 Českému zahrádkářskému svazu, ZO Praha‑Horní
Počernice za účelem provádění stavebních
úprav
Informace - kopie vyjádření z IPR Praha za
období 2008 - 2013
Rada vzala na vědomí doručené kopie vyjádření z Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy (IPR Praha) od roku 2008-2013,
které se týkají umístění stavby „Bytové domy
- Rezidence Čertousy“ v k.ú. Horní Počernice.
Rada vyjádřila nesouhlas s postupem IPR Praha ohledně stavby „Bytové domy - Rezidence
Čertousy“ a žádá o přezkum vyjádření IPR Praha ze dne 2. 9. 2015 č. j. 04591/15, 05133/15,
které není v souladu se všemi předchozími
vyjádřeními stejné organizace.
Uzavření smluv o poskytnutí dotací z programu Čistá energie Praha 2015 na rekonstrukci vytápění v bytových domech Dobšická 1741 - 1742, Jívanská 1743 - 1744
a Jívanská 1745 - 1746

Rada vzala na vědomí informaci o uzavření
smluv o poskytnutí dotací z programu Čistá
energie Praha 2015 na rekonstrukci vytápění
v bytových domech Dobšická 1741 – 1742,
Jívanská 1743 – 1744 a Jívanská 1745 – 1746.
Rekonstrukce objektu Náchodská č. p. 754
- aktuální informace o rozsahu prací nad rámec uzavřené SOD
Rada vzala na vědomí informaci o aktuálním
stavu prací prováděných nad rámec uzavřené
SOD na akci „Rekonstrukce objektu Náchodská č. p. 754“.
Podklady pro stanovení podmínek k uzavření Smlouvy o spolupráci „Výstavba Bílý
vrch“
Rada vzala na vědomí informaci o podkladech
pro stanovení podmínek k uzavření Smlouvy
o spolupráci „Výstavba Bílý vrch“ a požaduje
v rámci záměru „Výstavby Bílý vrch“ příspěvek investora pro MČ Praha 20 v hodnotě
28 990 500 Kč.
V rámci tohoto příspěvku RMČ Praha 20 požaduje výstavbu multifunkční budovy se čtyřmi
třídami mateřské školky a dvě dětská hřiště.
Informace o koncepci cyklistické dopravy
v Horních Počernicích
Rada vzala na vědomí informaci o koncepci
cyklistické dopravy v Horních Počernicích.
Zveřejnění všech platných smluv od roku
2010 na oficiálních web. stránkách
Rada souhlasila se zveřejněním všech platných smluv od roku 2010 na oficiálních webových stránkách.
Jedná se o tyto druhy smluv:
- nákup x prodej pozemků
- pronájem nebytových prostor a pozemků
- smlouvy o investičních akcích
- údržba zeleně
- údržba komunikací
- zimní údržba
- plánovací smlouvy
- smlouvy o spolupráci

Žádost TJ SOKOL Horní Počernice o poskytnutí finančního příspěvku na krytí nákladů
údržby tělocvičny
Rada vzala na vědomí žádost Bc. Ivana Lišky,
předsedy TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, Praha 9 - Horní Počernice,
o poskytnutí finančního příspěvku na krytí
nákladů údržby tělocvičny Chvalkovická a nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 200.000 Kč pro TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, Praha 9 - Horní
Počernice, určených na krytí nákladů údržby
tělocvičny Chvalkovická z důvodu nemožnosti vynakládání veřejných prostředků na údržbu budovy ve vlastnictví jiného subjektu.
Vyjádření MČ Praha 20 jako územně samosprávného celku k oznámení záměru „CR
HALA, Praha 20, k.ú. Horní Počernice“ ve
smyslu zahájení zjišťovacího řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí
Rada nesouhlasila s realizací záměru„CR HALA,
Praha 20, k.ú. Horní Počernice“ z důvodů uvedených ve vyjádření RMČ ze dne 5. 1. 2016
k oznámení záměru „CR hala, Praha 20, k.ú.
Horní Počernice” posuzovaného ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, č. j. : MHMP
2132198/EIA/994/Be ze dne 17. 12. 2015 a požaduje záměr „CR HALA, Praha 20, k.ú. Horní
Počernice“ projednat dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava
Dne 11. 1. 2016 byla novou předsedkyní redakční rady HPZ jmenována paní
Michaela Červená.
Úřad MČ Praha 20

Inzerce

Výběrové řízení na organizátora programu akce
Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2016
Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce
Čarodějnice 2016, která se koná dne 30. 4. 2016 od 14 do 22 hod.
v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.
Zkrácené požadavky na organizátora akce (detailní podmínky na
www.chvalskyzamek.cz):
a) zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22.00
b) zajistit moderátora na odpolední i večerní program
(doporučujeme dva moderátory na celý program)
c) zajistit jednu hudební či zábavnou skupinu na odpolední program
pro děti a dvě hudební skupiny či interprety na večerní program
d) zajistit ozvučení, osvětlení akce, zastřešené pódium
e) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce,
tj. od 17.00 do 23.00 hod. (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20)
a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23 do 24 hod.
f) zajistit ohňostroj – v délce 10 min. trvání
g) předložit celkový rozpočet akce
h) předložit reference

Uzávěrka přihlášek: do 14. 2. 2016 do 16 hod. v písemné formě, v zalepené obálce s nápisem „Čarodějnice 2016 – organizátor“ a nápisem
„NEOTVÍRAT“ na recepci Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193
21 Praha 9.
POZOR - přesné podmínky výběrového řízení na www.chvalskyzamek.cz či na e‑mailu alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz.
Informace o pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2016
Ceník pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2016, podmínky
a specifikace prodejních míst jsou k dispozici na vyžádání na e‑mailu
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz.
Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška do 29. 2. 2016,
uzavření smlouvy a platba do 16. 3. 2016. Informace o pronájmech, cenách, písemné přihlášky, uzavírání smluv a platby vyřizuje vedoucí recepce Chvalského zámku Andrea Špačková, e‑mail:
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz, tel.: 281 860 130 a 774 500 550.

V únorovém rozhovoru jsme s paní starostkou Hanou Moravcovou mimo jiné otevřeli i téma Silničního okruhu kolem Prahy, či veřejné
projednávání cyklokoncepce, které se konalo minulý týden.
Paní starostko, v minulém rozhovoru jste
říkala, že pro vás bude letos priorita číslo
jedna doprava. Máte nějaké novinky, které
se týkají právě dopravy?
Novinek je hned několik. Na základě podnětů
občanů a zejména řidičů se nám ve spolupráci s Technickou správou komunikací podařilo
připravit projekt, který zlepší veškeré výjezdy
z bočních ulic na ulici Náchodskou. Jelikož tento projekt bude realizovat Magistrát hlavního
města Prahy, půjdou za Magistrátem také veškeré finance na tento projekt. Čtenáři se můžou podívat na tento projekt na našem webu
www.pocernice.cz/doprava.
Dále se podařilo slibované odpoplatnění silnice D10 (dříve R10) v úseku ke sjezdu na ulici Ve
Žlíbku. Je zde provedena změna značení a dálniční známka je potřeba až od ulice Ve Žlíbku
na dálnici na Mladou Boleslav.
Poslední důležitá věc je, že se konalo setkání
Starostové pro okruh (uskupení dvanácti starostů, jejichž obce a MČ jsou dlouhodobě vystavěny extrémnímu dopravnímu zatížení). Na
setkání jsme vyslovili nesouhlas se stávajícím
Silničním okruhem kolem Prahy. Během února budeme mít schůzku s ministrem Danem
Ťokem, kde budeme řešit variantu přemístění
tranzitní nákladní dopravy za katastr hl. m. Prahy.
Říká se, že by díky zastavěnosti na území
Středočeského kraje bylo dnes problematické, respektive nemožné postavit původní
variantu aglomeračního okruhu.

To je pravda, ale
nově navrhovaná
trasa by ze 70%
měla ctít trasu aglomeračního okruhu. Jen tam, kde je
dnes již zástavba,
by se trasa upravila.
My jsme si vyžádali
dokumentaci této
nové studie na ŘSD
a podle předběžných informací je
tato stavba reálná
a navíc by měla
být i ekonomicky
výhodnější, než stávající Silniční okruh
kolem Prahy. Více
informací budeme vědět po jednání v příštím
měsíci.
Minulý týden se konalo veřejné projednání
cyklokoncepce. Jaké návrhy od občanů zde
například zazněli?
Byla představena prezentace cyklokoncepce,
která řeší jak analýzu současného stavu, tak návrh řešení prostupnosti na okolní městské části
a obce. Je to výsledek ročního projednávání
s ostatními cyklokoordinátory, hlavním městem a technickou správou komunikací. Jedná
se o vizi, jakým směrem se chtějí Horní Počernice po stránce cykloturistiky rozvíjet.
Podněty a nápady občanů, ale i okolních sta-

rostů byly například napojení se další trasou na
Zeleneč kolem Bílého vrchu; jak budou poskytovány informace pro cyklisty; v jakém stádiu je
projekt propojení na Běchovice při ulici Ve Žlíbku. Důležitý podnět také zazněl v oblasti informovanosti občanů pomocí webových stránek
a Zpravodaje.
Toto setkání bylo velmi důležité a to nejen pro
občany, pro projektanty cyklokoncepce a studie zklidnění zón, ale především pro samosprávu.
Za rozhovor děkuje
Lenka Bartáková, redaktorka

ZAMYŠLENÍ NAD SMUTKEM
V zimním období krátkých dní si často naši
pacienti stěžují na nedostatek slunce, energie, smutnou náladu, tíseň, úzkosti… Vánoce
v závěru roku pak představují pro mnoho lidí
paradoxně stres. A nejenom v podobě všeobecně zažité představy nároku na perfektní
úklid, exkluzivní dárky, ale také bilance a očekávání štěstí a lásky v rodinných vztazích. Setkáváme se s tím všichni. V běhu života tak jak
stárneme, se objevuje lítost z promarněných
příležitostí, míjení se s důležitými osobami,
stesk za zemřelými milovanými, zármutek ze
ztráty, nutnost smíření se s danou skutečností
a potřeba zahojit nejrůznější citová zranění.
Právě s nejbližšími lidmi prožíváme ty největší dramata našeho života. V blízkém vztahu si
přejeme právě pro ty naše lidi být ti nejdůležitější, ti nejmilovanější, ale také ruku v ruce, se
v této blízkosti obnažuje naše slabost, stinné
povahové stránky, zklamání, a často i zloba,
křivda a nepochopení. Tehdy přichází smutek,
lítost, pocit viny, výčitky svědomí… je toto
vše přirozená součást našeho života nebo je
to nemoc, psychická porucha, duševní obtíž,
která potřebuje léčbu?
Než se pokusím odpovědět na tuto otázku, chci zmínit pár faktů z nedávné odborné konference, kde se mluvilo krom jiného
i o reformě psychiatrie. Padlo pár statistických
čísel, například o šestinásobně vyšší spotřebě antidepresiv za poslední rok v ČR, o stoupajícím trendu sebevražednosti v celé EU,

o zvyšujícím se podílu duševních nemocí na
pracovní neschopnosti, a dávkách - případně
invalidním důchodu, plynoucím ze sociálního
zabezepečení. Take o nedostatku psychologů
a psychiatrů. Václav Cílek, geolog, vzdělanec
s univerzálním přesahem a darem pojímat
souvislosti v jedné eseji psal o depresi jako
o pandemii postihující lidstvo. Výstižne popsaI, že nárůst deprese souvisí s přehnanou
důležitostí našeho Já. Dnes chce být každý,
i ten méně nadaný, vyjímečný. Ještě v 19.století se u dětí více hledělo na jejich přirozené
vlohy a danosti a nároky a očekávání byly daleko daleko realističtější… PánBůh mu tolik
nenadělil, no a co? Bylo více důrazu na my, než
na Já. Nyní se nikdo nedokáže smířit s průměrností, a všichni jsou až velmi lehce frustrovaní.
Vznikají fixní představy o úkolech, na které
lidi nestačí a pak velmi jednoduše vzniká
z nesplnitelných ambic úzkost a smutek. Geniálně a ve zkratce to řekl můj oblíbenec Jan
Werich: “Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl, a když kouká, aby byl, a je, tak má
být to, co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoha
případech je. “
Je těžké, někdy velmi těžké i pro odborníka,
odlišit smutek života, smutek představující
naše zrání a moudrost, od smutku který už je
chorobným. Takový chorobný smutek se stává
nemocí, které rozumíme jako depresi v medicínském slova smyslu. A tím je závažné zhoršení běžného životního fungování, tedy pokles

výkonnosti, nedostatek energie, nespavost –
zejména probouzení nad ránem, ranní úzkosti
a stavy beznaděje, smutná – neodklonitelná
nálada, negativní myšlenky, až myšlenky na
smrt, bezvýchodnost, staženost od lidí, ztráta
zájmů, sebevýčitky, pocity neschopnosti, zmaru. Často se vyskytují nejrůznější tělesné potíže, které somatické obory medicíny nedokáží
vysvětlit (zažívací potíže, slabost svalů, tlak na
hrudi, bušení srdce, bolesti hlavy a zad…) Pokud tyto příznaky trvají nepřetržitě, a déle než
3-4 týdny, doporučuje se vyhledat odbornou
pomoc psychiatra. Když už člověka zasáhne
smutek opravdu v trýznivé podobě tak, že nejsme schopni žít, neměli bychom být na trápení sami, měli bychom pomoc vyhledat, nechat
si dát pomoci…
Smutek k životu rozhodně patří. Tak jak trní
k růžím. Je známkou našeho lidství a beze
smutku bychom nemohli dozrát. Smutek života tedy sám o sobě není nemocí, ale může
v nemoc přerůst. Můžeme tomu předcházet
tím, že se učíme rozvíjet a kultivovat naše vztahy, komunikaci, sdílení emocí s druhými…
Vážení čtenáři, přeji nám všem v novém roce
2016 vzájemnou laskavost a co nejvíce naslouchání jeden druhému.
MUDr. Ivana Ondráčková,
psychiatryně a psychoterapeutka,
vedoucí lékařka centra Léčba duše
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
DOBRÁ A ŠPATNÁ ZPRÁVA
Dobrá zpráva je, že Rada MČ Praha 20 zaslala připomínky k oznámení záměru „CR hala“
v Horních Počernicích (předpokládaná stavba
haly společnosti Amazon). Vyjádřila v nich nesouhlas a požaduje další projednání dle zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí. Provoz Amazonu by pro Horní Počernice znamenal denní průjezd 350 těžkých
nákladních automobilů, 10 lehkých nákladních
automobilů, 1260 osobních automobilů a nejméně 60 firemních autobusů. To vše při současném stavu počernické dopravy? Uznejte sami,
že to jsou absurdní čísla! Z toho důvodu jsme
podali na magistrátní Odbor ochrany prostředí
připomínky k tomuto záměru i my – zastupitelé
Hnutí občanů Počernic. Kromě nás i občanská
sdružení a mnozí občané. Je to dobře. Čím více
subjektů bude žádat vypracování dokumentace EIA o posouzení vlivu tohoto záměru na
životní prostředí, tím lépe. Věřím, že současný
zamítavý postoj našich radních je definitivní.
Věřím, že společnými silami se podaří záměr výstavby obří haly v Horních Počernicích odvrátit.

Jsem také ráda, že je definitivně schváleno
kompletní zveřejňování smluv na webu. Naši
zastupitelé tento návrh podporovali od počátku. Je pro nás zásadní, aby občan měl možnost
do detailu znát s kým, kdy a za jakých podmínek městská část smlouvy uzavírá.
Za špatnou zprávu považuji rezignaci předsedy
redakční rady HPZ pana Stýbla. Za více než rok
působení v čele RR odvedl obrovský kus práce.
Mnohdy jsme spolu nesouhlasili. Vždy ale dokázal o jiném názoru slušně diskutovat. Spolu
s kolegy posunul náš zpravodaj směrem k otevřenému radničnímu periodiku. Zaslouží si za
to respekt a poděkování. O to více mě mrzí postoj radních. Bez jakékoli konzultace s ním, členy redakční rady nebo zastupiteli zrušili rubriku
Názory, kterou vytvořil a považoval za stěžejní.
Jeho rozhořčení rozumím. Nejde o to, že zastupitelé mají v HPZ prostor. Jde o to, že na základě
reakce na jednu společnou otázku se občan dozví daleko víc o postojích těch, kteří ve volbách
usilují o jeho hlas. Jednání členů rady vůči panu
Stýblovi považuji za neomluvitelné. Na druhou

stranu se dá život s takovým
přístupem výrazně zjednodušit. Nedokážeš uchopit nějaký
problém? Nevíš si s ním rady?
Nerozumíš mu? Štve tě? Zruš
ho! Je to tak snadné! Jen ne
příliš demokratické.
Ze všech těchto důvodů je určitě dobré se o veřejné dění co nejvíce zajímat.
Přijďte na zastupitelstvo, ptejte se zastupitelů
na věci, které vám nejsou jasné. Nenechte se
například ve věci Amazonu ukolébat informacemi z médií. Většinou čerpají z jednoho zdroje.
Mnohá média například uvádějí, že vláda už
schválila návrh Memoranda k realizaci investic
Amazonu v ČR. Ve vládním usnesení ale pouze
stojí, že vláda je „bere na vědomí“. A to je rozdíl.
Než být obětí informačních manipulací, je lépe
být aktivním občanem. Je to právo i výsada
každého z nás.

rozběhl ve druhé polovině prosince. K termínu
uzávěrky Zpravodaje petici podepsalo přes 150
občanů. Sběr podpisů bude nadále pokračovat až do počátku února, kdy petici odešleme.
A proč lidi petice tak zajímá? Svépravice mají
více neřešených problémů s dopravou - na
některých cestách k rodinným domkům není
zpevněný povrch a chodníky jsou často zvlněné, nebo při cestě na koupaliště končí chodník
za mostem půlmetrovou dírou. A tak je pěší
chůze ve Svépravicích často kouskem hodným
vystoupení akrobatů.
Na vytvoření petice v lednovém Zpravodaji zareagovala starostka Moravcová, která požádala
ROPID o nápravná opatření. Jsem ráda, že tak

paní starostka činí, ale mohla
tak činit již dříve. Nebýt petice
a zvýšeného zájmu aktivních
občanů, zajisté bychom se
tak rychlé reakce nedočkali.
Pokud se dopravní obslužnost
ve Svépravicích zlepší a radnice si našich problémů všimla,
je to pro každého z obyvatel Svépravic a pro
každého, kdo petici podepsal, velké vítězství.

ším věci operativně, nemohu reagovat dříve či
později na věc, o které nevím. Pokud by HOP
vznesl svůj podnět i na komisi dopravy, pevně
věřím, že by se tím zabývala.
Ihned po jednání ZMČ, kde paní Cibochová
žádost občanů Svépravic vznesla, byl domluven termín s Ropidem a schůzka se uskuteční
v tomto měsíci.

Co se týká obnovy povrchů chodníků a silnic,
Svépravice budou řešeny během letošního
roku a to ve dvou etapách, jelikož se jedná
o velké území. O tom byli občané informováni
a v minulém roce mohli vyjádřit i k projektové
dokumentaci.
Hana Moravcová,
starostka

to pochopitelné. Nelze však kvůli počtu „ 3000
volných pracovních míst „ opomíjet a přehlížet
další skutečnosti a ještě více u nás zhoršovat
dopravu, kvalitu ovzduší a hluku. Již dnes zde
dochází k překračování imisních limitů pro
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu o 28 – 36 %. Volná pracovní místa logicky
přinesou i zatížení dopravy, jak je uvedeno
v dokumentaci záměru (denními průjezdy

1260 osobních automobilů,
60 firemních autobusů). Pro
samotný provoz areálu pak
denně 350 těžkých nákladních automobilů, 10 lehkých
nákladních automobilů. Je
to konečný a přesný odhad?
K prvnímu podání, kdy bylo počítáno s denními průjezdy 960 těžkých nákladních auto-

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

DOPRAVA VE SVÉPRAVICÍCH?
Ač jsem původně myslela, že o spojení spodní části Svépravic se středem obce není vůbec
žádný zájem, jak byl ROPID někým z vedení naší
radnice informován, opak je pravdou. Mnoho
občanů se po mém článku v HPZ vyjádřilo naopak velice pozitivně.
V našem volebním programu HOP stojí, že „využijeme všech cest k nastavení optimalizace
tras a jízdních řádů autobusů“. Proto jsem se
rozhodla, že v řešení problému musím nadále
pokračovat. Oslovila jsem kolegu zastupitele
Čápa, člena Komise dopravy RMČ Praha 20
a pana doktora Dolečka z naší lokality. Společně jsme připravili petici za zlepšení dopravní
obslužnosti ve Svépravicích. Sběr podpisů se

Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

AD: DOPRAVA VE SVÉPRAVICÍCH?
Jednání s organizací ROPID, probíhala již v minulých letech. Všechna byla na základě podnětů občanů, většinou s nespokojeností intervalů
některých spojů, posílení linek a podobně. Tak
se podařilo zavést linku 296 a tím posílit linku
223, zlepšit interval na lince 221 do Čertous.
Pokud nebyl impuls od občanů Svépravic, nemohl být tento podnět projednán a i když ře-

NOVÁ HALA V PRŮMYSLOVÉM PARKU?
Neznám kolem sebe nikoho, kdo by si poslední dobou nestěžoval na současný špatný
stav dopravy v Horních Počernicích. Přesto
se v Horních Počernicích najdou souhlasné
a pozitivní ohlasy (i od občanů H. P.) pro vybudování obrovské haly ve skladovém parku
(P3 Park). Je to odůvodňováno politicky líbivými argumenty, na které občanská společnost
nemůže neslyšet. A to volná pracovní místa. Je
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pravděpodobností k její výstavbě nedojde,
jednak proto, že dotčené pozemky patří desítkám různých vlastníků, u nichž těžko docílíme
snadné a rychlé dohody o výkupu pozemků,
dále odporuje odstupovým vzdálenostem křížení na dálnicích a rychlostních komunikacích
a zároveň se dá očekávat nové uspořádání
komunikační sítě a křižovatek s dostavbou
Pražského okruhu, kde se budou vzdálenosti
jednotlivých křižovatek řešit. Takže ani kdyby
se k tomu kdoví kdo písemně zavázal (vláda ČR, P3Park, Czechinvest, Amazon), stejně
není jisté, jestli tato mimoúrovňová křižovatka
bude. Zastupitelé městské části se na pracovním setkání zastupitelů shodli, že by záměr
musel mít s předstihem fyzicky vybudované

slibované dopravní napojení a to včetně požadovaného propojení areálu na ulici Ocelkovu, které bylo z jedním požadavků při jednáních s investorem, toto však nikde ze strany
investora řešeno není a zůstalo opomenuto.
V dokumentaci není ani zahrnuta slibovaná
křižovatka (sjezd z R10) Bystrá. Občany, které
to zajímá a chtějí mít kompletní informace,
vyjádření MČ Praha 20, vyjádření Magistrátu
hl. m. Prahy a jiné, najdete na našich webových stránkách na adrese: www.pocernice.cz
Karla Polydorová,
zastupitelka Šance pro Počernice

JEŽÍŠKU, DĚKUJU; SMS ZPRAVODAJSTVÍ A ROZPOČET NA ROK 2016
V prosincovém Zpravodaji jsem prosil Ježíška,
aby nám nadělil zveřejňování smluv v kompletním znění. Můj záměr dlouhodobě odmítala Šance pro Počernice, proto jsem věděl,
že to Ježíšek nebude mít lehké. Ježíšek to ale
přece jen dokázal. ČSSD se podařilo zařadit
zveřejňování smluv v kompletním znění na
program prosincového zastupitelstva, radní
Beneda, Herian, Moravcová a Wágner se ocitli
v menšině a jejich hlasy PROTI nic nezmohly. Ježíšek se ale činil dál. V úterý 15. prosince 2015 radní jednohlasně schválili zveřejnění
všech platných smluv od roku 2010 na webu.
Pánové a paní Beneda, Herian, Moravcová
a Wágner hlasovali všichni pro. A tak se stal zázrak. Ti, co byli nejprve proti, byli nově pro. Jak
je to možné? Určitě díky Ježíškovi. Zveřejnění
se tak dočkají smlouvy na nákup nebo prodej
pozemků, na pronájem nebytových prostor
a pozemků, na investiční akce, na údržbu zeleně, na údržbu komunikací nebo na zimní
údržbu. Zveřejněny budou i plánovací smlouvy nebo smlouvy o spolupráci. Smlouvy mají
být zveřejněny do 30. června 2016. Jsem rád,
že se podařilo prosadit stěžejní bod volebního
programu ČSSD. To, že ho formálně schválili
radní, vůbec nevadí. Nebýt ale opakovaného
tlaku ČSSD a dalších opozičních zastupitelů,
museli by občané dál podávat žádosti a doprošovat se informací, jejichž zveřejňování
považuji za samozřejmé. Děkuji také slušné
části Šance pro Počernice, která chtěla bod na

jednání zastupitelstva zařadit - paní Beňové,
Čížkové, Kohoutové, Mojžíšové, Polydorové
a Tůmové. Jejich podpory si moc vážím. Dík
patří také Ježíškovi. Takže, Ježíšku, děkuju!
SMS zpravodajství
Volební program ČSSD, se kterým jsme vstupovali do volebního klání, obsahoval celkem
86 konkrétních závazků, k jejichž naplňování
jsme se zavázali. Dalším tématem, které chceme otevřít, je zřízení SMS zpravodajství pro
obyvatele Horních Počernic. Občané by tak
bezplatně získávali informace o čistění ulic,
uzavírkách silnic kvůli opravám síťové infrastruktury, o kulturních akcích, o konci platnosti občanského průkazu, o termínu splatnosti
místního poplatku nebo třeba o zasedání
zastupitelstva. V závěru roku 2015 spustila podobnou službu i Městská část Praha‑Klánovice.
Věřím, že se k tématu rozproudí zajímavá diskuse. Vaše náměty rád uvítám na mailu
vilem.cap@seznam.cz. Na únorovém zasedání
zastupitelstva předložím návrh s cílem prověřit možnosti a cenu, za kterou by bylo možné
SMS zpravodajství realizovat. Pokud se mi podaří zařadit tento bod na program únorového
jednání, dočkáme se zajisté i zajímavé a podnětné diskuse…

ha 20. Vzhledem k tomu, že
v den uzávěrky tohoto čísla
jsem si návrh rozpočtu vyzvedl vytištěný na Úřadě městské
části Praha 20, mohu prezentovat zatím jen obecné stanovisko sociální demokracie.
ČSSD podpoří rozpočet, který
bude vyrovnaný nebo přebytkový. Vedle toho
chceme, aby rozpočet počítal s dostatečnými
výdaji na zajištění kvalitního chodu veřejných
institucí a jimi poskytovaných služeb.
Závěrem mi dovolte poděkovat panu radnímu Wágnerovi za ocenění mé opoziční práce
v minulém čísle HPZ, mohu ho ubezpečit, že
nepolevím. V reakci na minulý článek pana
Stáry také uvádím, že usnesení č. 1 053, které
přijala Vláda České republiky k návrhu memoranda k realizaci investic společnosti Amazon
v České republice, zní: Vláda bere na vědomí
návrh memoranda k realizaci investic společnosti Amazon v České republice, obsažený
v části III materiálu č. j. 1 575/15. Slovo „schvaluje“ nebo „souhlasí“ ve vládním usnesení nenajdeme.
Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

Rozpočet na rok 2016
Stěžejním bodem únorového zastupitelstva
bude schvalování rozpočtu Městské části Pra-

I ZVÍŘE MĚLO VÍCE ÚTRPNOSTI NEŽ ČLOVĚK

Název knihy, pamětí Františka Štveráka, faráře a vikáře, od jehož narození uplyne 5. března 107 let, a v srpnu to bude 60 let, co zemřel.
Kniha, která je příběhem osobní statečnosti
v boji proti totalitě. Totalitě nacistické i komunistické. Pan F. Štverák je neodmyslitelně
spojen s Horními Počernicemi, neboť působil
jako farář v kostele sv. Ludmily na Chvalech.
Ve svých pamětech popisuje věznění v koncentračních táborech, krátký pobyt na svobodě po skončení 2. světové války a následné
prožitky z komunistického vězení a internačních táborů po roce 1948. Ve svých pamětech
vzpomíná na svoji činnost v ilegální organi-

zaci Obrana národa v Horních Počernicích. Je
jediným, kdo s určitými přestávkami vydržel
dva roky v kárné kompanii koncentračního
tábora Dachau a Sachsenhausen. Je třeba si
stále připomínat ty, kterým vděčíme za to, že
dnes žijeme v svobodné zemi. Připomínat si
ty, který byli ochotni za svobodu a svoji vlast
položit i vlastní život. Takový byl i František
Štverák. Knihu jeho pamětí, kterou editovala
Stanislava Vodičková a vydal Ústav pro studium totalitních režimů, můžete zakoupit na
recepci Chvalského zámku.
Eva Březinová,
místostarostka
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mobilů, 48 lehkých nákladních automobilů,
1260 osobních automobilů, uvedl investor, že
šlo o nepřesný odhad. A to nemáme zdaleka
všechny haly a administrativní budovy v areálu dokončeny. Nikdo nechce a ani nebrání
vzniku nových pracovních míst v ČR, ale Praha
není zrovna regionem, kde by byl nedostatek
pracovních míst. Domnívám se, že by měl být
záměr situován do regionu, kde je vyšší nezaměstnanost, tím se předejde i zbytečnému
zatížení ohledně kyvadlové dopravy zaměstnanců tam a zpět. Záměry by měl být realizován na pozemcích, které mají přímý sjezd
z dálnice do areálu. Stavba nemá vyřešenou
dopravu. Mimoúrovňová křižovatka z dálnice
D10 (MUK Bystrá) je velmi nejistá a s velkou

Placená inzerce

Mýty a fakta o plánovaném centru vráceného zboží
Amazonu v průmyslové zóně P3 Prague Horní Počernice
Společnost Amazon plánuje otevřít nové centrum vráceného zboží v průmyslové zóně P3 Prague Horní Počernice,
kterou vlastní a spravuje společnost P3. Je logické, že vzhledem k mimořádně velkému významu této investice nejen
pro Horní Počernice, ale i pro celou Českou republiku, se tento projekt stal předmětem mnoha diskuzí. I proto se na
veřejnosti a zejména pak mezi občany Horních Počernic objevila řada fám či mýtů. Klíčové „nedorozumění“ se odvíjí od
toho, že někteří účastníci debaty ignorují či dokonce vědomě zamlčují fakt, že Horní Počernice a všechny orgány státní
správy v průmyslové zóně P3 Prague Horní Počernice povolily výstavbu čtyř nových průmyslových hal. Odmítání
varianty, kdy mají být tyto čtyři budovy nahrazeny pouze jednou, což navíc oproti již schválenému stavebnímu řešení
znamená snížení dopravní zátěže, tak bohužel postrádá jakoukoliv logiku. Společnost P3 si velmi zakládá na dobrých
vztazích s okolními obcemi a místní komunitou ve všech lokalitách, ve kterých působí. Právě proto se rozhodla uvést
nejčastější mýty a omyly na pravou míru.

1. MÝTUS: Nová hala Amazonu zabere zemědělskou půdu.
SKUTEČNOST: Centrum vráceného zboží Amazonu má být umístěno v již dobře etablované průmyslové zóně P3 Prague Horní Počernice, kde společnost P3 v současné době disponuje pozemky, které jsou určené k zástavbě. V průmyslovém parku nyní existuje stavební povolení pro čtyři menší budovy, které by měly být nahrazeny pouze jednou halou o rozloze 40 500 m2 pro společnost Amazon.
2. MÝTUS: Amazon zvýší dopravní zátěž v Horních Počernicích.
SKUTEČNOST: Současný záměr společnosti Amazon sníží dopravní zátěž v porovnání s již schváleným stavebním řešením.

Díky realizaci projektu centra vráceného zboží Amazonu dojde k výstavbě několika dopravních staveb za účelem zlepšení dnes
nevyhovující dopravní infrastruktury Horních Počernic.

Zkušenosti z provozu logistického parku ukazují, že dopravní obsluha areálu využívá snadného přístupu z dálnice D10, která přes
obec nevede.
Zaměstnanci logistického parku pak budou především využívat bezplatné svozové autobusy, které zajistí Amazon a které budou
zaměstnance zdarma svážet přímo k halám. Společnost P3 se zase zavázala k vybudování přechodu přes železniční trať,
čímž chce zaměstnancům centra usnadnit využívání železniční dopravy. V případě automobilové dopravy pracovníků je zde opět
snadný přístup z D10. Začátky a konce směn budou navíc naplánovány mimo dopravní špičku.
Číselné údaje o dopravě uváděné v tabulce níže jsou maximální hodnoty, kterých může být dosaženo, a to až v roce 2019, po
plném naběhnutí provozu centra, a může jich být dosahováno pouze ve špičce – tedy mezi polovinou prosince a polovinou února.
Zkušenost Amazonu z Dobrovíze dokonce potvrzuje, že 92 % zaměstnanců využívá bezplatné firemní autobusy, osobními vozy
jezdí pouze zanedbatelné množství zaměstnanců. Počet osobních vozů i celkové dopravní zatížení tedy bude výrazně nižší, než je
hodnota uvedená v tabulce níže.
Dopravní zatížení obou variant

Výstavba již
schválených čtyř hal

Výstavba jedné haly,
mimo špičku (březen–listopad), od 2019

Výstavba jedné haly,
ve špičce (prosinec–únor), od 2019

Težké + lehké nákladní vozy/den

266

128

180

Osobní vozy/den

564

420

630

18

25

566

835

Svozové autobusy
Celkem

830

3. MÝTUS: Centrum vráceného zboží Amazonu nepřinese Horním Počernicím žádné výhody.
SKUTEČNOST: Vláda ČR schválila memorandum o spolupráci, kterým se zavazuje spolupracovat na zlepšení dnes nevyhovující dopravní infrastruktury Horních Počernic. Tento stav ovšem nesouvisí s parkem P3 Prague Horní Počernice, ale je
důsledkem historického vývoje v městské části.
Ministerstvo dopravy se v případě výstavby nové haly pro Amazon mimo jiné zavazuje zajistit výjezd z dálnice D10 tak, aby vyhovoval
budoucí dopravní kapacitě, a k vybudování mimoúrovňové křižovatky Beranka na dálnici D11. Ministerstvo rovněž zajistí protihluková
opatření podél D11, a to od Pražského okruhu až po plánovanou křižovatku Beranka.
Amazon chce být všude, kde působí, především dobrým sousedem. V těchto místech pak podporuje sportovní, kulturní, volnočasové
i komunitní aktivity obyvatel. V Dobrovízi, kde Amazon nyní působí, společnost spolufinancovala výstavbu silničního obchvatu, který
pomohl ulevit dopravě v obci. Stejně tak i společnost P3 podporuje obce v okolí svých parků. Na základě dohody o spolupráci, která byla
uzavřena dříve s předchozím majitelem parku, získaly Horní Počernice za poslední čtyři roky již 12 milionů korun.
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4. MÝTUS: V Horních Počernicích je nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod pro investici Amazonu.
SKUTEČNOST: Dnes má čistírna odpadních vod rezervovanou kapacitu pro povolené budovy. V rámci projektu pro Amazon

má ovšem společnost P3 souhlas Pražských vodovodů a kanalizací k přímému napojení do pražské páteřní kanalizace, což bude
znamenat uvolnění kapacity čistírny v Horních Počernicích a zdejší kanalizace tak nebude nikterak zatížena. Tato informace
je k dispozici v aktuálně podané žádosti o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), kde jsou některá technická řešení
modifikována tak, aby lépe vyhovovala potřebám obyvatel Horních Počernic.

směn a navíc jen ve špičce (pouze 3 měsíce v roce). V hale Amazonu se proto nikdy nebude nacházet 3 000 zaměstnanců
současně.

6. MÝTUS: V hale Amazonu budou pracovat nekvalifikovaní pracovníci a navíc převážně ze
vzdálených lokalit.
SKUTEČNOST:

Činnost centra vyžaduje při kontrole každého kusu vráceného zboží sofistikované postupy, díky kterým
pracovník určí, zda je toto zboží vhodné k dalšímu prodeji. Každý produkt proto musí projít samostatným a složitým procesem
kontroly, vše musí probíhat ručně, s velkou dávkou pečlivosti, se kterou je potřeba jednotlivé kusy zboží posuzovat. Je kladen důraz
na kvalifikovanou lidskou práci, kterou nemohou nahradit stroje.
Do stávajících center Amazonu v Dobrovízi dojíždí většina zaměstnanců přímo z Prahy (cca 1 200 lidí) a Středočeského kraje.
Předpokládá se, že zastoupení pracovníků, co se regionů týče, bude v novém centru velmi podobné.

7. MÝTUS: Amazon bude zaměstnávat převážně agenturní pracovníky s kontrakty na dobu určitou.
SKUTEČNOST: Mimo vánoční špičku má většina zaměstnanců smlouvy na dobu neurčitou. Těm se smlouvami na dobu

určitou se pak Amazon snaží vycházet vstříc a smlouvy jim měnit.

V období Vánoc Amazon najímá i sezonní zaměstnance, aby mu pomohli se zvládáním zvýšeného objemu objednávek v tomto
rušném období.

8. MÝTUS: Centrum vráceného zboží řeší především reklamace a navíc bude větší než
distribuční centrum. Znamená to, že Amazon prodává nekvalitní zboží.
SKUTEČNOST: Plánované centrum bude sloužit evropským zákazníkům Amazonu, kteří vracejí nebo reklamují zboží
zakoupené na internetových stránkách Amazonu. Nezpracovává tedy jen reklamace.
Velmi často se stává, že lidé si například objednají dvě velikosti trička, doma si je vyzkouší a to, které jim nesedí, potom vrátí.
Během Vánoc pak lidé dostávají dárky, které se jim nelíbí nebo nehodí, ty potom chtějí vyměnit za zboží jiné. A všechny tyto
záležitosti řeší právě centrum vráceného zboží.
Není pravda, že nové centrum vráceného zboží v Horních Počernicích bude větší než stávající distribuční centrum v Dobrovízi –
jeho rozloha bude přibližně poloviční.

9. MÝTUS: Developer P3 nekomunikuje se zastupiteli Horních Počernic.
SKUTEČNOST: Developer P3 s městskou částí od začátku projektu aktivně komunikuje

(např. účast P3 na veřejném

zastupitelstvu, několika setkáních rady apod.).

10. MÝTUS: Navrhovaná stavba Amazonu ohrozí přírodní památku Chvalský lom.
SKUTEČNOST: Území této přírodní památky se nenachází v lokalitě plánované haly, ale je od ní odděleno frekventovanou

železniční tratí, Chvalský lom je navíc v těsné blízkosti rušné dálniční křižovatky. Na území navrhované stavby nezasahuje ani
ochranné pásmo této památky, z hlediska ochrany přírody a krajiny tak Chvalský lom nebude navrženou stavbou nijak dotčen.
I přes tuto skutečnost bylo v rámci zpracování oznámení EIA přistoupeno k vyhodnocení dopadů plánované haly Amazonu na toto
zvláště chráněné území. Závěry vylučují jakékoliv relevantní negativní vlivy na faunu, flóru a ekosystémy v území stavby a jejím okolí.
Pokud máte více dotazů, obraťte se na nás: info@p3parks.com
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5. MÝTUS: V hale Amazonu bude současně pracovat 3 000 pracovníků.
SKUTEČNOST: Nové centrum vráceného zboží zaměstná 3 000 lidí – jedná se ovšem o součet pracovníků dvou navazujících

VYJÁDŘENÍ MČ K PLACENÉ PR PREZENTACI: MÝTY A FAKTA O PLÁNOVANÉM
CENTRU VRÁCENÉHO ZBOŽÍ AMAZONU V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ P3 PRAGUE
HORNÍ POČERNICE
Kompletní podrobné vyjádření Rady městské části k záměru a stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy a ostatních Městských částí najdete na webových stránkách Úřadu,
www.pocernice.cz

články

K informacím uvedených v článku uvádíme:
K bodu 1 a 2
V roce 2010 byl záměr připravený pro 456
zaměstnanců, parkování 205, 14 invalidních
parkovacích míst, četnost zásobování denně 92 těžkých nákladních automobilů, 174
lehkých nákladních automobilů, 564 osobních automobilů. Funkční charakter a náplň
jednotlivých objektů pouze doplňovaly již
provozovanou soustavu nájemních objektů.
Logistická zóna měla sloužit jako prozatímní
sklady elektrotechniky, bílého zboží, domácích potřeb a náhradních dílů pro automobilový průmysl. Předmětnou výstavbou mělo
být doplněno již stávající využití území –
sklady MALL, IKEA, PET atd. V současné době
se jedná o zcela nový samostatný záměr dle
územního plánu výjimečně přípustný, který
stávající využití území nedoplňuje, záměr
počítá s navýšením počtu zaměstnanců na
3000. Původní záměr měl četnost aut konstantní a neměnnou. Nový záměr přináší každý rok navýšení dopravního zatížení a ještě
je rozlišuje dopravní zatížení na v období
tzv. špičky, prosinec - únor. Skutečné průjezdy aut se nedají nijak ohlídat ani kontrolovat. I v Dobrovízi vznikly dopravní problémy
v období špičky a to má areál výjezd přímo
na dálnici mimo obec, zde bez vybudovaného sjezdu pojede kamionová doprava přes
celé území průmyslové zóny na sjezd k Radonicím a přes kruhovou křižovatku zpět.
Již v závěru zjišťovacího řízení k původnímu

záměru pro 4 haly je z dopravního hlediska
uvedeno: S ohledem na uspořádání komunikační sítě v kontaktním území by zástavbě
v předmětné lokalitě měla předcházet realizace mimoúrovňové křižovatky D10 - Bystrá,
aby se zkrátily délky tras vozidel směřujících
na nadřazený komunikační systém v oblasti
Horních Počernic.
K bodu 3
Vláda ČR vzala Memorandum pouze na vědomí. Z dopisu předsedy vyplývá, že rozhodnutí ponechává na samosprávě. Oba dokumenty najdete rovněž na našich webových
stránkách.
K bodu 4
Na nedostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod pro 3000 zaměstnanců byl investor
upozorněn na jednání Rady MČ. Od té doby
řešil napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci (napojení v blízkosti Sconta). Napojení
na splaškovou kanalizaci je prvé řadě nezbytnou nutností pro samotného investora,
nejedná se tedy o řešení, které lépe vyhovuje
potřebám obyvatel Horních Počernic.
K bodu 5, 6, 7
Z textové části dokumentace záměru vyplývá: „Vybudování objektu v této lokalitě bude
přínosem pro dotčený region, neboť vznikne 3 000 nových přímých pracovních míst,
především v kategorii méně kvalifikovaných
a tedy obtížně zaměstnatelných pracovníků.
Ve stanovisku Magistrátu je k tomuto uvedeno v bodě 7: „…jak je definován „region“,
pro nějž je přínosem 3 000 míst „především
v kategorii méně kvalifikovaných a obtížně
zaměstnatelných pracovníků“? V jakém smyslu to má být „ 3 000 nových přímých pracov-

ních míst“? Nebude se podstatná část těchto
míst jen přesouvat z existujícího vratkového
skladu Amazonu v Dobrovízi?
K bodu 8
Městská část se k tomuto tématu nikdy nevyjadřovala, je to předmětem podnikání.
K bodu 9
O záměru umístit reklamační centrum firmy
Amazon, se městská část dozvěděla z tisku.
Následně proběhlo oficiální setkání na jednání Rady MČ, jednou se zástupci dostavili
na veřejné jednání zastupitelstva. Mezitím
proběhla setkání s některými členy Rady MČ
a zástupci zájmové skupiny (P3 Park, Czechinvest, Amazon).
K bodu 10
V dokumentaci je pouze konstatováno,
že v blízkosti se nachází přírodní památka
Chvalský lom. Dokumentace však neobsahuje vyhodnocení vlivů záměru ve vztahu
k této přírodní památce a řešení možných
opatření. To, že je Chvalský lom oddělen koridorem železniční trati neznamená, že při
zakládání stavby na pilotech nemůže dojít
k narušení skalního útvaru. I ve stanovisku
Magistrátu hl.m. Prahy se touto problematikou zabývají, podrobněji v bodě 4) jejich
vyjádření. „Obdobně deklarace (ne-) ovlivnění blízkých prvků ÚSES (a to ani v budoucnu, viz str. 23?!) vyžaduje argumenty. Také
je třeba doplnit zhodnocení vlivů výstavby
i provozu záměru na biotu přírodní památky Chvalský lom a koneckonců i na původní
předmět ochrany (geologický profil).“
Rada MČ

PETICE AMAZON A KAMIONOVÁ DOPRAVA DO PRAHY NEPATŘÍ
Společnost Amazon hledá v České republice
místo pro halu na vracené zboží ze zahraničí.
Hala, kde bude v nepřetržitém provozu zboží přetříděno a opět odesláno pryč, by podle
záměru měla stát v průmyslové zóně v Horních Počernicích. Provoz haly s sebou přinese
výrazné navýšení, již dnes kritické dopravy –
při prvním podání k zjišťovacímu řízení bylo
deklarováno necelých tisíc kamionů denně,
k tomu je nutné připočíst drobné zásobování
a provoz související s příjezdem a odjezdem
3.000 zaměstnanců, kteří se budou střídat ve
dvou směnách. V Horních Počernicích kolabuje ve špičce doprava již dnes, kdy vjezd
do městské části stojí v podstatě ze všech
směrů, včetně sjezdu z D10. Deklarovaná dopravní řešení jsou podle nás nereálná a zlepšení nepřinesou - např. sjezd z D10 na ulici
Bystrou byl v minulosti opakovaně zamítnut,
jelikož nesplňuje odstupové vzdálenosti pro
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mimoúrovňové křižovatky a je umístěn u křížení dvou dálnic D10 a D0. Negativa související s ekologickou a dopravní zátěží podle nás
nepřeváží jediné pozitivum v podobě tří tisíc
převážně méně kvalifikovaných pracovních
míst, kterých je v Praze dostatek a není o ně
zájem jako v regionech s vysokou nezaměstnaností. Záměr neobsahuje pro Prahu ani
pro Horní Počernice žádnou přidanou hodnotu - několik desítek tisíc kamionů měsíčně
přijede, přiveze zboží k přetřídění a zase odjede. Naše výhrady k předloženému projektu
jsou poměrně obsáhlé a je možné se s nimi
seznámit na www.klidnepocernice.cz. Za jeden z hlavních nedostatků též považujeme,
že celá průmyslová zóna v Horních Počernicích nebyla nikdy posuzována z hlediska
vlivů na životní prostředí jako celek, ale vždy
se posuzovaly pouze samostatně jednotlivé
haly. Protože jsme přesvědčeni, že realiza-

ce záměru společnosti Amazon by přinesla
výrazné zhoršení kvality života v Horních
Počernicích, rozhodli jsme se iniciovat petici
„Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!“ Za podporu petice budeme rádi.
Zbyněk Mucha,
autor je spoluzakladatelem občanského
sdružení Klidné Počernice a je členem komise
výstavby a územního rozvoje

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi na dny otevřených dveří v mateřských školách a následně na zápis
do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok 2016/2017.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Se uskuteční v následujících termínech:
• Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408,
detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44
23. 2. 2016 dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod.
do 17:00 hod.
• Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115
24. 2. 2016 dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod.
do 17:00 hod.

Odbory

• Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900
25. 2. 2016 dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. a odpoledne od 15:00 hod.
do 17:00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

5. a 6. dubna 2016 od 13:00 do 17:00 hodin
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky
pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od
tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počer-

nicích, postupují při zápise do MŠ v souladu
s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání“ a dle kritérií, které
stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na
doporučení zřizovatele.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky tj. dosažení předškolního
věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku, s trvalým

bydlištěm v Horních Počernicích (tzn. děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011).
Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete na internetových
stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti – Školství – Mateřské školy“.
Helena Víchová
odbor sociálních věcí a školství

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
V loňském roce bylo uděleno státní občanství České republiky těmto občanům:
Dne 30. 7. 2015 obdržel státní občanství ČR pan Tarek
Mosleh, občan Egypta. Pan
Mosleh žije v Horních Počernicích téměř 10 let, je ženatý
a má dceru.

Dne 26. 11. 2015 obdržel státní občanství ČR pan Nikolaos
Balamotis, občan Řecka. Pan
Balamotis žije v České republice již 28 let, je ženatý, má 3
děti a aktivně podniká.

Dne 12. 11. 2015 bylo uděleno státní občanství ČR paní
Halyně Kostjuk, občance
Ukrajiny. Paní Kostjuk žije
v Horních Počernicích cca
6 let. V současné době je na
mateřské dovolené s ročním
synem Samuelem.
Martina Krátká, matrikářka

NA ZMĚNY V ZÁKONĚ O CESTOVNÍCH DOKLADECH JSME SE PŘIPRAVILI
MODERNIZACÍ PŘEPÁŽKOVÉHO PRACOVIŠTĚ
Dne 4. ledna se na ÚMČ Prahy 20 v budově
v Jívanské 647 po rekonstrukci znovu otevřely prostory přepážkového pracoviště
Odboru živnostenského a občanskosprávních agend. Pracoviště bylo modernizováno podle projektu architekty Kristine
Karhanové. Díky novému uspořádání se
zvýšila kapacita pro vydávání občanských
průkazů a cestovních pasů, které si na naše
přepážkové pracoviště vyřizují nejen občané s trvalým pobytem v Horních Počernicích, ale i z dalších míst České republiky.
Původní řada pěti přepážek se rozrostla o šestou, k níž byla přistavěna druhá fotokabina
s dalším, biometrickým pracovištěm. Změněné dispozici upravené nábytkové sestavy byly
přizpůsobeny rozvody elektřiny, telekomunikací a datových sítí, nová úsporná svítidla
osvětlující přímo jednotlivá pracoviště jsou
příjemnější pro zrak klientů i personálu. Rekonstrukce byla uzavřena výmalbou a pokládkou koberce.

byli již před touto změnou
zákona zvyklí navštěvovat
náš odbor pravidelně, a to
jak kvůli výpisům z CzechPOINTu, ověřování podpisů
a listin, tak kvůli vydávání
občanských průkazů anebo
vyřizování svých záležitostí
na živnostenském úřadě.
Nyní ke změnám cen za
vydání nového cestovního
pasu:
Cena pasů vydávaných do
30 dnů se nemění a i nadále
činí 600 Kč. Pro občany mladší 15 let cena činí 100 Kč.
K výrazné změně dochází při
vydávání cestovních pasů
ve zkrácené lhůtě „Blesk“.
Doklady tohoto typu se vyhotovují do 6 pracovních dní, jsou taktéž s biometrickými znaky a platí 10 let. Cena těchto cestovních pasů
činí pro občana do 15 let věku 2 000 Kč, pro
občana nad 15 let 4 000 Kč.
Odbor živnostenský a občanskosprávních
agend ÚMČ Praha 20 (OŽOSA) je umístěn
v přízemí budovy Jívanská 647 a zajišťuje:
• vedení evidence obyvatel a přihlašování
k trvalému pobytu na území MČ Prahy 20
• vydávání občanských průkazů a cestovních
dokladů
• vyřizování agendy státního občanství
• vedení matrik – svatební obřady, změny

O provedení rekonstrukce rozhodlo vedení
Úřadu městské části Prahy 20. Šlo o prozíravou reakci na změnu zákona o cestovních dokladech, v jejímž důsledku očekáváme již v letošní hlavní pasové sezóně (únor až červen)
nápor nejen místních hornopočernických
občanů, ale právě i „přespolních“. Od začátku
roku 2016 mohou totiž občané ČR zažádat
o vydání cestovního pasu u kteréhokoli úřadu
obce s rozšířenou působností, a tedy i u úřadu naší městské části. Občané okolních obcí
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jména a příjmení, duplikáty oddacích,
rodných a úmrtních listů,
• CzechPOINT – výpisy z rejstříků
• ověřování podpisů a listin
• vyřizování přestupků
• spolupráci s Českým statistickým úřadem při
sčítání domů, bytů a lidu
• konání voleb do zákonodárných orgánů
ČR a do zastupitelstev územních
samosprávních celků a konání místního
referenda
• registrace živnostenského podnikání a jeho
kontrolu
Úřední hodiny
Pondělí a středa 8 – 12 a 13 – 18
Pátek 8 – 11
Hodiny pro veřejnost
Úterý a čtvrtek 8 – 12 a 13 – 14.45
Těšíme se na vaši návštěvu!
Ing. Alexandra Janáčková,
vedoucí OŽOSA
foto: A. Janáčková a S. Svoboda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Novák František
Kulíková Květoslava
Smítková Antonie
Straka Vladislav
Švarcová Jana
Cepáková Anna
Hemerlová Helena
Houska Jaroslav
Pěknicová Marie
Strnadová Emilie
Suková Zuzana
Vondráčková Marie
Čermáková Jiřina
Janovská Dagmar
Klicperová Marie

Kočová Zdenka
Křížková Květa
Mrázová Zdeňka
Novák Jaroslav
Schleiss Antonín
Schleissová Mária
Bezchleb Bedřich
Jambor Miloslav
Kloz Bohumil
Kožíšková Anežka
Mayerová Libuše
Skovajsová Zdeňka
Vápeníková Marie
Bártová Eva
Bouchalová Alena

Fialová Marie
Homolka Jan
Hron Milan
Jindra Antonín
Karkovský Josef
Klabík Vladimír
Koštelová Marie
Kouřík Erich
Pištěková Blanka
Rychlý Luboš
Sládek Pavel
Stiborová Marie
ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

ZLATÁ SVATBA

Dne 7. 11. 2015 oslavili v obřadní síni Chvalského zámku zlatou svatbu manželé Jitka a František Smetanovi. Slavnostně si zde připomněli svůj slib, který si dali před 50 lety na Staroměstské radnici v Praze. Paní Smetanová bydlí v Horních Počernicích od narození a pan
Smetana se do Horních Počernic přiženil v r. 1966. Vychovali dva syny a mají dvě vnoučata. Přejeme jim do dalších společných let hodně
zdraví a štěstí.

PROGRAM ZO
SENIOŘI
V ÚNORU 2016
středa 3. února
VYCHÁZKA z Hloubětína do Kyjí
sraz ve 13.30 Hloubětínská–konečná bus 273
vede L. Frouzová
středa 10. února
KLUBOVNA
začátek ve 14.00 hodin
pondělí 15. února
VYCHÁZKA Břevnovský klášter
sraz ve stanici metra Č. Most v 8,50
vede L. Frouzová a K. Janušová
úterý 16. února
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
beseda s MUDr. Iljou Kotíkem
začátek ve 14.00 hodin
pondělí 22. února
VYCHÁZKA Zoologická zahrada
komentovaná prohlídka
pro předem přihlášené, sraz ve stanici metra
Č. Most, čas bude upřesněn, vede L. Frouzová
středa 2. března
KLUBOVNA beseda s Ing. Polochovou
z Modré pyramidy, začátek ve 14.00 hodin
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel. 721 002 992
Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

Vítání občánků

Městská část Praha 20 bude pořádat Vítání občánků i v roce 2016. Pozvánka není
posílána automaticky. V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 8.
2015 - 31. 10. 2015 do 31. 3. 2016. Další termíny budou následovat. Přihlášku na
Vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna-obcana/vitani-obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože
v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné
doručit. Vítáme děti pouze z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je
to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na
Chvalské tvrzi 857, II. patro. Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e‑mail:
vitani@pocernice.cz. Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e‑mail: vitani@pocernice.cz

Dne 17. 2. 2016 by se dožil věku 70 let náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan Karel Puszka.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Puszkova.
Dne 13. 2. 2016 uplynou 2 roky, kdy nás opustila drahá
maminka a babička paní Marie Zelenková.
S láskou vzpomíná dcera Marie a vnučka Monika s rodinou

Dne 26.1.2016 uplynulo 20 let co nás navždy opustil náš
milovaný manžel a tatínek Emil Král.Ti kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
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Eisová Markéta
Linková Eliška
Křinková Vlasta
Naušová Milada
Šrámková Milada
Votava Bedřich
Adamcová Věra
Dvořáček Karel
Langová Jiřina
Srostlíková Jarmila
Kryštofová Hana
Kulhavý Josef
Šercová Milada
Kiriakovová Růžena
Kudrnová Věra

Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá MČ

ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKY) Z ROZPOČTU MČ PRAHA 20 NA
PODPORU AKTIVIT V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÁ MČ HORNÍ POČERNICE A MA21
PRO ROK 2016
Rada městské části Praha 20 schválila návrh vyhlásit také v letošním roce program
na podporu projektů v oblastech naplňujících myšlenky projektu Zdravá městská část
Praha 20 (PZMČ) a místní Agendy 21 (MA21).
Žádat o tyto finanční prostředky budou moci
příspěvkové organizace zřizované MČ Praha
20 a nestátní neziskové organizace (zapsané
spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a evidované právnické osoby) působící na
území MČ Praha 20. Obsahové zaměření projektu bude muset zahrnovat aktivity v oblasti
podpory zdraví, kvality života a dalších aspektů udržitelného rozvoje, včetně celonárodních
osvětových kampaní k těmto tématům.

Žadatelé tak budou moci požádat o finanční podporu na:
• pořádání osvětových kampaní (Den Země,
Den bez úrazu, Evropský týden udržitelného
rozvoje, Evropský týden mobility, Dny zdraví
atd.)
• realizace anket a dotazníkových šetření
v rámci městské části, za účelem tvorby
strategických materiálů městské části
• pořádání jednorázových osvětových akcí
propagujících obsah a principy MA21
• doprovodné aktivity v rámci Veřejného fóra
– 10P pořádaného MČ Praha 20

Žádosti budou přijímány v termínu od 3. 3. do
4. 4. 2016. Kontaktním místem pro případné
konzultace je odbor místního hospodářství,
odd. péče o zeleň, Jívanská 635, Praha 9 – Horní Počernice. Kontaktní osobou je Bc. Lenka
Tomsová, koordinátor projektu Zdravá MČ
a MA21, tel. 271 071 632, 601 388 910,
lenka_tomsova@pocernice.cz.
Veškeré informace o tomto dotačním
programu naleznete na
www.zdravehornipocernice.cz
Lenka Tomsová,
koordinátorka PZMČ a MA21

DVĚ KONCEPCE JISTÍ ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V POČERNICÍCH
Dne 18. ledna 2016 proběhlo od 17:00 hodin
v obřadní síni Chvalského zámku veřejné projednání „Koncepce cyklistické dopravy HP“
a „Studie zklidněných zón v HP “. Jednání se
zúčastnila paní starostka, členové Zastupitelstva, obyvatelé HP a zástupci okolních městských částí i obcí. Celkem 40 osob.
Ing. Syrový, zpracovatel „Koncepce cyklistické
dopravy MČ Praha 20“ zdůraznil, že dokument
reaguje na dlouhodobý požadavek na zlepšení cyklistické prostupnosti HP a propojení do
okolních městských částí a obcí, který vyplynul z Veřejného fóra-10P jako jeden z důležitých požadavků veřejnosti. Zdůraznil, že podpora rozvoje cyklistické dopravy znamená, že
se stane aktivní součástí integrované dopravy,
tj. že nechce rozdělovat obyvatele na příznivce cyklistů, aut, veřejné dopravy či chodců.
Nový přístup znamená, že časem bude možné
zvolit pro různé cíle různé druhy dopravy – dle
potřeby a možností. H. Počernice nabízí přívětivé podmínky i pro každodenní používání
jízdního kola díky struktuře zástavby, reliéfu
a relativně krátkým vzdálenostem mezi všemi
cíli. Je nezbytné nabídnout především zvýšení
bezpečnosti prostřednictvím zklidnění dopravy a zlepšení doprovodné infrastruktury (stojany a zázemí). Teprve pak bude život v Počernicích (co se dopravy týče) přívětivější.
Diskuse byla věnována zejména motivaci, potenciálu a poptávce po tomto druhu dopravy,
možnému zvýšení počtu cyklistů v MČ. Účastníci byli seznámeni se způsoby využití představené cyklokoncepce. Také byla diskutována trasa EV 4, bariéry okolo Počernic a jejich

možná překonání (zejména na Černý most,
Xaverovský háj, Satalice, Radonice, Zeleneč
a Polabí).
Od jara se v Počernicích začneme setkávat
s konkrétními opatřeními vyplývajícími právě
z této cyklokoncepce - s informačními tabulemi s cyklomapami, s kvalitními cyklostojany apod., na cyklotrasách proběhnou základní
úpravy směrového značení.
Za firmu AF – CITYPLAN, s. r. o. představil zpracovanou „Studii zklidnění dopravy MČ Praha
20“ Ing. Martin Pavlů. Následná diskuse se věnovala především rozsahu zklidnění v ulicích

Běluňská, Chvalkovická, Jeřická, jednosměrkám v ulici Běchorské.
Pracovní verze obou dokumentů jsou k dispozici na http://www.zdravehornipocernice.cz/.
Informace pro jízdu na kole jsou na //www.
pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/, průběžně lze komunikovat na cykloHP@seznam.cz.
Petr Uzel,
Váš cyklokoordinátor

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (angl. environment) je vše, co nás obklopuje, tedy přírodní i lidskou rukou vytvořené součásti našeho světa.
Často skloňované slůvko environmentální tedy popisuje vše, co se týká životního prostředí.

Hornopočernický zpravodaj – únor 2016

Z redakční pošty
PŘI ČTENÍ ZPRAVODAJE VYNECHÁM PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Proč? Protože mám pocit, že si v této rubrice
zastupitelé vyřizují účty. V posledním prosincovém čísle a v tom prvním letošním pokračují. Nevím, jak se to líbí ostatním čtenářům
v Horních Počernicích, ale mně vůbec. Nemyslím si, že jsme si my, voliči, představovali

takovou „spolupráci“. Určitě jsme si přáli, aby
zastupitelé, když nás zastupují, táhli za jeden
provaz, na jehož konci je spokojený život lidí
v prosperujícím městě. Ještě že jsou ve Zpravodaji články o kultuře, sportu, historii, nadacích, školkách a školách, kde to tak perfektně

funguje, jako např. ve svém krásném článku
napsal Mgr. Martin Březina. Článek „Naše
školní jídelna v kontextu proměn společnosti“ bylo takové pohlazení po duši. Kéž by to
takhle fungovalo všude!
Milada Fričová, občanka

divadelních představení, koncertů, soutěží,
reportáží ze setkávání významných osobností
bez ohledu na to, která organizace je pořádá –
těch bych v místním časopise chtěla číst víc.
Věčná slovíčkaření a přepočítávání řádků, vyčítání levit mezi lidmi, kteří by spíš měli táhnout za jeden provaz, je asi nedílnou součástí
veřejného světa. Dokonce by se dalo říct, že
to pomáhá té zprofanované transparentnosti
a vývoji situace k lepšímu. Ale když člověk čte
jen stále se opakující invektivy a chytání za
slovo, aniž by se dozvěděl cokoli podstatného,
pak ztrácí nejen pozornost, ale hlavně zájem
číst dál. Proto jako běžná občanka a částečně
i člověk, který se snaží na kulturních akcích
v naší městské části podílet, prosím o rozšíření a zhuštění informací i z jiného světa, než jen
radniční spory. Asi nikoho nepřekvapí, když
poukážu hlavně na záležitosti spojené s Divadelním sdružením ochotnických souborů.
Vedle Dády Stoklasy, který má v Horních
Počernicích svůj nepopiratelný věhlas, je tu

mnoho dalších jmen, která by si zasloužila,
aby se o nich širší veřejnost něco bližšího dozvěděla. Z celé řady jich zmíním aspoň pár,
například Václav Hanák, Stanislav Tomek, Jana
Sůvová, Zdena Víznerová, Iva Ptáčková, Jiří
Hubený a další a další, omlouvám se nejmenovaným, ale všichni se sem zaručeně nevejdou. Byla bych ráda, kdyby se takovým lidem,
bez kterých by třeba festival v letním divadle
nevypadal, jak vypadá, také věnovalo víc prostoru. A samozřejmě, že takových osobností
je u nás mnohem víc i v jiných sférách, třeba
hudebních, výtvarných… jen na ně upozornit. Jsem vděčná alespoň za občasné recenze
z divadelních premiér a zmínek o průběhu
koncertů, kéž jich je víc a klidně i obsáhlejších.
Jinak Vám moc děkuji za práci, kterou pro
Horní Počernice děláte, a doufám, že tento
můj článek přispěje k ještě lepšímu počtení
a dobrému pocitu.
Všechny Vás zdravím,
Eva Bartoňová, občanka

A TAK SE PTÁM, PANÍ RADNÍ POLYDOROVÁ
Při přečtení Vaší reakce v Hornopočernickém
zpravodaji na velice objektivní hodnocení
situace kolem zastavené přípravy výstavby
multifunkční sportovní haly od pana Stáry
jsem zůstal v šoku. Tohle snad nemůže napsat
radní pověřená výstavbou. Ještě že v úvodu
píšete toto Vaše stanovisko za sebe. Myslím,
že snad ani ostatní zastupitelé a radní za Šanci
s tím nemohou souhlasit. Jak může radní MČ
napsat, že je ráda, že se ustoupilo od gigantické verze výstavby multifunkční haly? To
Vám nevadí, že se tato stavba připravovala od
roku 2012. Byla projednávána jak v komisích,
tak s veřejností. Příprava stála více jak milion
korun. Vaše hnutí Šance ji prezentovalo jako
bod svého volebního programu. Naprosto se
pošlapala společná práce sportovců a mnoha dalších nadšenců, kteří pro zdar této akce
věnovali nemálo času. A Vy máte radost, že
se vše zastavilo. Že se vyhodilo přes milion
korun (hlavně prosím nereagujte tak, že se
stávající projekt použije jinde. To už bych si
musel myslet, že nás občany máte opravdu za
stádo tupých ovcí). A pokud se týká připomínek občanů v ulici Javornická, jsou naprosto
relevantní. A jak píše pan Stára, bylo o nich
jednáno a dospělo se ke kladnému vyjádření.
Takže ani tuto Vaši argumentaci nechápu.
A jaký byl podle Vás důvod k zastavení této
akce? Předběžné (znovu zdůrazňuji předběžné) stanovisko IPR (Institut plánování
a rozvoje), které bylo vydáno ne MČ, ale paní
Karle Polydorové, firma POLYDOR. Tedy Vaší

soukromé firmě. Vaše pohádka o tom, že to
popletl sekretariát při vypravení spisu je dost
úsměvná. I kdyby popletl adresu, tak již v textu vyjádření (předběžného) se uvádí jako žadatel Karla Polydorová, firma POLYDOR. A to
jistě uznáte, již nepíše sekretariát, ale příslušný pracovník IPR. Tak prosím nenazývejte lží
konstatování faktů. Myslím, že zatím to vypadá spíše na lež z Vaší strany. A když už jsme
u toho pouhého vyjádření IPR z 13. 2. 2015.
Toto, jak je v textu konstatováno, bylo předběžné. Dokonce se v závěru vyjádření píše, že
IPR podpoří názor městské části a doporučuje
tento záměr projednat se samosprávou městské části. Tato formulace je v případě, že by se
jednalo o odpověď na dopis radní MČ poněkud podivná (MČ bude věc projednávat sama
se sebou?) a současně otevírá prostor k dalším jednáním v uvedené věci tak, aby bylo
vyhověno názoru místní samosprávy. A nakonec ještě jeden zásadní fakt. Ve vyjádření IPR,
které dle Vás i rady MČ mělo být pouze omylem sekretariátu zasláno Vaší soukromé firmě
POLYDOR, se píše, cituji: „ Dne 12. 11. 2014
jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k záměru výstavby víceúčelové sportovní haly“. Tedy
IPR obdržel 12. 11. 2014. A teď bych prosil
o vysvětlení. 11. 11. 2014, tedy den předtím,
se večer konalo ustavující zasedání zastupitelstva MČ po volbách. Teprve na tomto zastupitelstvu jste složila slib a byla schválena
členkou rady MČ. A hned druhý den ráno je
již na IPR Vaše žádost, o které tvrdíte, že jste

ji zaslala jako radní pověřená výstavbou. Ale
o tomto Vašem pověření rozhodla rada MČ až
2. 12. 2014. Kdy a kým jste tedy byla prakticky
přes noc pověřena k tomuto kroku tak, abyte
druhý den ráno podala žádost do podatelny
IPR? Názor na tento fakt si každý udělá sám.
Přidáte i Vy pokračování pohádky?
A tak se tedy ptám:
Je Vám jedno, že MČ vyhodila značné prostředky na přípravu této akce?
Je Vám jedno, že se tímto krokem zklamala
důvěra mnoha sportovců, radních, zastupitelů a dalších, kteří se na přípravě podíleli?
Pokud je pravdou to, co uvádíte ve smyslu
vyjádření IPR adresovaného firmě POLYDOR,
jste ochotna text Vaší žádosti o stanovisko
IPR zveřejnit? Podnikla jste nějaké další kroky,
jako radní pro výstavbu, ve smyslu ochoty IPR
o předběžném stanovisku jednat?
Upozorňovala jste, jako radní pro výstavbu,
IPR na to, že bývalý URM, jehož je IPR právním
nástupcem, vydal k této stavbě kladné stanovisko a na základě toho MČ zahájila projektovou přípravu, na niž vydala již více jak milion
korun? A ještě nakonec jen tak pro osvěžení
paměti. Znáte tuto větu? „Chceme vybudovat
multifunkční sportovní halu ve spolupráci
s místními sportovci a učiteli tělesné výchovy
dle potřeby počernických sportovců“
Brunner Jan,
občan
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ČEHO JE MOC, TOHO JE PŘÍLIŠ
Vážená redakce, jsem dlouholetou pečlivou
čtenářkou Hornopočernického zpravodaje
a ráda bych se tentokrát k jeho obsahu vyjádřila. Rozhodně je pozitivní, že v časopise nacházím srozumitelný a jasný přehled všech kulturních a společenských akcí, kterých se, díky
právě skvělé informovanosti, hojně zúčastňují
obyvatelé naší i sousedních městských částí.
Co mne však v poslední době mrzí a skoro by
se dalo říct i otravuje, je až příliš velký prostor
věnovaný dohadům a hádkám s jasným podtextem různých politicky angažovaných lidí
z řad jak zastupitelstva, tak i jejich oponentů.
Já chápu, že politika je nedílnou součástí našich životů a veřejného dění, ale v posledních
měsících… čeho je moc, toho je příliš.
Bývalo zvykem, že se v Hornopočernickém
zpravodaji dávalo mnohem více prostoru
kulturnímu dění a tím nemyslím jen stručný soupis událostí pořádaných jednotlivými
organizacemi. Rozhovorů s lidmi, kteří pro
kulturu něco dělají, názorů a hodnocení akcí,

POMÁHÁME TAM, KDE JE TO POTŘEBA
Pod názvem SKP HOPO se skrývá Středisko křesťanské pomoci v Horních Počernicích, které podává pomocnou ruku rodinám s dětmi, které se ocitli v nouzi. Ředitel
tohoto azylového domu, Roman Čepelák,
zde pracuje již šestnáct let a za tu dobu se
mu vystřídalo nespočet klientů.
Jak dlouho pracujete v SKP HOPO?
Nabídku pracovat v SKP jsem dostal od bývalého ředitele Ing. Jana Harbáčka v listopadu 1999, když hledal spolupracovníky do
nově vznikajícího týmu, jenž měl za úkol navázat na diakonickou práci Evangelické církve
metodistické, která v areálu zámečku na Křovinově náměstí začala koncem dvacátých let
minulého století a v padesátých letech byla
násilně přerušena.
V průběhu svého působení zde jsem vystřídal
mnoho pracovních pozic - od údržbáře, řidiče
rozvážejícího obědy, sociálního pracovníka,
lektora počítačových dovedností, psychologa
až v současné době po ředitele.
Rád vzpomínám na naše pionýrské začátky,
kdy jsme v bazaru kupovali naše první auto,
které nám potom sloužilo několik let, nedá
se zapomenout na naši kuchyni, kde se vařilo
pro klienty pečovatelské služby a jejíž personál nás zaměstnance rozmazloval domácí
stravou. Velkým povzbuzením a zároveň milým překvapením byl pro mě příjezd dobrovolníků z metodistických sborů v Americe,
kteří se rozhodli pomoci a v rámci své dovolené přijeli nabídnout své síly a zkušenosti do
pro ně v té době neznámé České republiky.
Toto přátelství a spolupráce trvá dodnes.
Co se za těch 16 let v SKP HOPO změnilo?
Málo a z určitého pohledu možná všechno.
Věřím, že zůstalo to základní: křesťanská hodnota pomoci tam, kde je to potřeba a stejně
jako před 16 lety nabízíme střechu nad hlavou rodičům s dětmi, kteří nemají kde bydlet.
Rodiny, které k nám nyní přichází, prožívají
podobné osudy a těžkosti jako ti, kteří zde bydleli dříve. Nepamatuji si všechny z více než

2000 klientů, kteří naším azylovým domem prošli, ale určitě nezapomenu na první ubytovanou
rodinu, která zde prožila dva roky
a následně odešla do vlastního
bydlení. Nevím, co dnes dělají, ale
doufám, že jsou stále stabilní rodinou, vychovali své nyní již dospělé
děti a třeba si i někdy vzpomenou
na své začátky zde.
A co se změnilo? Určitě se zlepšila profesionalita naší práce, naše
sociální služby jsou nyní registrované, vytvořili jsme metodiky,
plníme standardy kvality sociálních služeb,
jsme držiteli certifikátu kvality dle ISO 9001,
sestavujeme strategické plány na několik let
dopředu, každý rok procházíme audity, neustále zlepšujeme kvalitu ubytování a prostředí azylového domu apod. Máme podstatně větší zkušenosti, pracovníci v sociálních
službách jsou klientům k dispozici 24 hodin
a myslím, že jsme i odolnější vůči občasným
nedostatkům financí.
Pro koho je azylový dům určen?
Azylový dům je určen všem osobám pečujícím o dítě, které se ocitli v nepříznivé sociální
situaci a přišli o bydlení. Zázemí zde mohou
tedy dočasně nalézt rodičovské páry, matky
i otcové samoživitelé, prarodiče či jiní pěstouni, ženy v 8. a 9. měsíci těhotenství, rodiče,
kteří se ve spolupráci s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) připravují na návrat
dítěte zpět do péče. Disponujeme čtrnácti
pokoji pro celé rodiny, šesti pokoji pro matky
samoživitelky a jsme schopni ubytovat až osmičlennou rodinu.
Jak dlouho můžou lidé v azylovém domě
zůstat a jak zde s nimi pracujete?
Lidé mohou v azylovém domě zůstat po
dobu jednoho kalendářního roku, je to čas
vyměřený na intenzivní spolupráci rodiny
s odbornými pracovníky. Každá nová rodina
dostane „svého“ klíčového sociálního pracov-

níka, se kterým se min. 1x měsíčně schází, plánují a přehodnocují kroky vedoucí k cíli. Naplňování těchto kroků je pak obsahem denních
aktivit. Sociální pracovník zjišťuje uživatelovy
potřeby a cíle, pomáhá nalézt optimální řešení, spolupracuje s uživatelem na identifikaci
klíčových problematických oblastí (např. zabezpečení následného bydlení, spolupráce
se školou dítěte, životospráva, hygiena, péče
o dítě, výchova dítěte, hospodaření, pracovní
aktivita) a pomáhá rozvíjet vlastní kompetence uživatele v těchto oblastech. V AD je realizován tzv. aktivizační program, kde si klienti
formou aktivních nácviků budují a upevňují
své kompetence v těchto problematických
oblastech. Program pracuje také s prvky komunitního bydlení, tím podporuje rodiny
v nácviku soužití se sousedy a ve vzájemném
respektování. Velkou tradici mají v AD aktivity pro rodiče s dětmi, které jsou zaměřeny
na zlepšení péče a výchovy dítěte v rodině,
podporu aktivního rodičovství u obou rodičů a rozvoj dětí. Netypické, avšak pro náš AD
standardní je, že poskytujeme našim klientům nejen službu sociální, ale také psychologickou a duchovenskou.
…pokračování rozhovoru v příštím vydání
HPZ
Lenka Bartáková,
redaktorka

PRÁCE ORGANIZACE SPCCH PRAHA 9 A KLUB SENIORŮ NA PROSEKU
V roce 2015 jsme pořádali výlety, návštěvy divadla, kina, chodili na oblíbené vycházky, které každý měsíc vedly pí. Lukačovičová a Fleišerová po Praze a okolí. Každý týden vždy ve
středu máme cvičení kardiaků s prvky jógy.
Na jaře a na podzim jsme měli ples seniorů
v Horních Počernicích. Pořádali jsme posezení
s jubilanty a velikonoční a vánoční posezení
s občerstvením. V červnu od 27. 6. – 3. 7. 2015
pořádal Klub seniorů na Proseku zájezdový
pobyt na Šumavě ve Strašině v lesním penzionu Lazny. Poznali jsme krásná místa – hrad
Rabí, krásné město Kašperské Hory, sklárnu
Anín, rekreační střediska Kvilda a Churáňov
a další zajímavá místa. Ranních rozcviček
jsme se zúčastnili všichni a rádi jsme si před
snídaní s cvičitelkou zacvičili. V září od 26. 9. –
3. 10. 2015 pořádal OV SPCCH Praha 9 rekon-
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diční pobyt ve Sloupu v Čechách. Každý den
pod dohledem paní doktorky Moravcové
a pod vedením cvičitelky Evy Drnkové jsme si
při cvičení zlepšovali kondici. Při odpoledních
vycházkách, které byly rozděleny do 4 skupin
dle možností jednotlivých členů, jsme poznali
okolí Sloupu. Skalní hrad, divadlo v přírodě,
zámek, kde je nyní Ústav sociální péče a Domov důchodců, byli jsme v Novém Boru ve
sklářském muzeu, každý večer po zhodnocení
dne jsme si zazpívali a vyprávěli vtipy.
Počasí nám na našich pobytech přálo a tak
jsme odjížděli a těšili se na další setkání.
Posledním naším pobytem v roce 2015 byl
tradiční každoroční relaxační pobyt v Poděbradech od 23. 11.–29. 11. Všechny pobyty
připravil a vedl pan Ivan Georgiev, vždy měl
pro nás program, zajímavé vycházky i zábavu.

Děkujeme mu. Dík patří také paní doktorce,
která se starala o naše zdraví. Díky cvičitelkám
Evě Drnkové a Jarce Politzerové, které vedly
rozcvičky a cvičení na lehátkách a židlích. Těšíme se na další setkávání, pobyty a ostatní
aktivity v roce 2016.
Z. Jaklová, občanka

JE POTŘEBA POCHOPIT MYŠLENÍ PSA
I když ze všech stran slyšíme, že není vhodné dětem pořizovat pod stromeček zvířátko, obzvláště pak pejska, často se však
stane, že se mezi dárečky přece jen objeví
chlupaté štěstí. Pokud jste se již dopředu
nezajímali o výchovu pejska, máte právě
teď nejvyšší čas. S výcvikem nejen nového, ale i staršího pejska vám pomůže například Blanka Brázdová z kynologického
klubu Horní Počernice.

Pokud má pes špatné návyky z důvodu nepochopení nebo nesprávného chování člověka, pak při správném vysvětlení se poměrně
rychle naučí to, co potřebujeme. To se týká
spíše výchovy. Při výcviku je to složitější.

není snadné, chce to talent, snahu a hlavně
pokoru. Pokud chceme cvičit a vychovávat,
nesmíme být „ nabubřelí páni tvorstva“.

Proč jste přišla s nápadem založit kynologický klub?
Od mládí jsem byla členem kynologického
klubu v Praze 8, potom v Praze 9 – Letňanech.
Kynologii se věnuje dcera i její partner, a když
i městská část byla nakloněna myšlence založit v Horních Počernicích kynologický klub,
oslovili jsme pár kamarádů se stejným koníčkem a založili ZKO Horní Počernice.
Prozraďte nám, jak jste se k této práci vůbec dostala?
Už jako dítě jsem přečetla všechny dostupné
knížky o psech, plemenech psů, jejich výchově, výcviku a chování. Ve dvanácti letech mi
maminka dovolila mého prvního psa a já začala s jeho výcvikem v Kobylisích.

Na co se při výcviku zaměřujete?
Já osobně se věnuji všestrannému výcviku,
který obsahuje tři disciplíny: stopu, obranu
a poslušnost. Stopa využívá velké přednosti
psa – čich, při obranách jde o bojování o kořist s figurantem, což nelze zaměňovat se zlobou na člověka, jde o hru. Při poslušnosti se
pes učí vykonávat povely v přesně určeném
sledu a podle předepsaných pravidel. Sportovní poslušnost nám ale nezaručí, že budeme mít vychovaného psa.
Říká se, že starého psa novým kouskům
nenaučíš, je tomu opravdu tak? Nebo i psa
se špatnými návyky lze přeučit?

Co vše ve vašem kynologickém klubu pořádáte a kdy se mohou zájemci přihlásit?
V našem klubu se členové věnují sportovní kynologii, pořádáme také kurzy výchovy
a cvičení psa zaměřené pro život. Chceme
naučit majitele psů všemu, co potřebují v běžném životě, a pokud chtějí se psem
sportovat, pokusíme se je nasměrovat. Rádi
bychom naše aktivity rozšířili o další psí
sporty: obedience, agility apod. Chystáme
se letos pořádat kromě zkoušek a tradičního vánočního závodu i dvě výstavy. Zájemci
jsou vítáni, veškeré informace najdete na
www.zkohornipocernice.cz nebo na facebooku.

Lenka Bartáková,
redaktorka

Jaký byl váš první pes a kolik jste jich od té
doby měla?
Můj první pes byl boxer, pak jsem měla ještě
další dva, potom následoval plavý hovawart
a po něm černoznakatý hovawart, kterého
mám doposud. Občas jsem „pověřena“ cvičit
i německého ovčáka, někdy se u nás objeví
i „ potřebný“ pejsek v dočasné péči.
Je těžké naučit psa poslušnosti? Většinou
je to spíše o naučení poslušnosti jeho páníčka, ne?
Není ani tak těžké naučit psa poslušnost, je
potřeba pochopit myšlení psa a zvolit nejvhodnější metodiku. To opravdu pro člověka
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Kdy je vhodné začít s výcvikem psa?
V osmi týdnech zpravidla štěně odchází do
nového domova, s výchovou a motivací začínáme ihned, samozřejmě s ohledem na to, že
máme „mimino“.

Program divadla na únor a březen 2016
1. 2. v 19.30
Víkend s Bohem
3. 2. v 9.00 a 10.30
O pejskovi a kočičce
4. 2. v 19.30
Pět dolarů za lásku
6. 2. v 15.00
Na salaši draci jsou
8. 2. v 9.00
Princezna z Balíkova
9. 2. v 10.00
Romeo a Julie
10. 2. v 19.30
Romeo a Julie
12. 2. v 9.00
Trapas nepřežiju
aneb Ten řízek nezvedej
14. 2. v 15.00
Tři veselá prasátka
15. 2. v 19.30
Byt na inzerát
17. 2. v 9.00 a 10.30
O chytré kmotře lišce
18. 2. v 19.30
Karel Plíhal
20. 2. v 15.00
Krysáci
21. 2. v 19.30
Deštivé dny
22. 2. v 19.30
Božská Sarah
23. 2. v 9.00 a 10.30
Jak Anička při masopustu
ke štěstí přišla
25. 2 v 19.30
Návštěvy u pana Greena
27. 2. v 19.30
Sousedé jsou požehnání
28. 2. v 15.00
Brouk Pytlík
Hornopočernický zpravodaj – únor 2016

PŘEDPRODEJ
Předprodej vstupenek na březen začne v pokladně divadla v úterý 9. února v 16 hodin.
POKLADNA
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu
a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před
začátkem všech představení pro veřejnost. V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně
kartou. Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin na
www.divadlopocernice.cz a na e‑mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

VÝSTAVA VE FOYER
KAREL TOMAN
litografie, kresby, ilustrace
do 3. března

FILIP NOVÁK fotografie
Vernisáž v neděli 6. března v 18 hodin

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZADANÁ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Po předchozí domluvě mohou do divadla přijít
i maminky s dětmi. MŠ a ZŠ mají při obsazování
míst přednost. Jednotné vstupné 50 Kč.
Středa 3. 2. v 9.00 a 10.30
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Hravé Divadlo Brno
Určeno dětem od 3 let
Středa 13. ledna v 9:00 a 10:30
POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Divadlo HP Praha
Určeno dětem z MŠ a 1. ročník ZŠ
Pondělí 8. 2. v 9.00 a 10.30
PRINCEZNA Z BALÍKOVA
Artway
Určeno pro předškoláky a 1. – 4. ročník ZŠ
Úterý 9. 2. v 9.00 a 10.30
ROMEO A JULIE
DS ZEPTEJTE SE KOCOURA
Určeno žákům z 8. - 9. tříd ZŠ a studentům
středních škol

Pátek 12. 2. v 9.00 a 10.30
TRAPAS NEPŘEŽIJU ANEB TEN ŘÍZEK
NEZVEDEJ
Michaela Dolinová
Určeno žákům z 5. – 9. tříd ZŠ
Středa 17. 2. v 9.00 a 10.30
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Andromeda
Určeno dětem z MŠ a 1. – 2. ročník ZŠ
Úterý 23. 2. v 9.00 a 10.30
JAK ANIČKA PŘI MASOPUSTU KE ŠTĚSTÍ
PŘIŠLA
Liduščino divadlo
Určeno pro předškoláky a 1. – 4. ročník ZŠ

PRÁVĚ HRAJEME
Pondělí 1. února v 19:30

VÍKEND S BOHEM

Režie: Mario Kubec
Scénář: Zdeňka Kafková a Mario Kubec
Zveme Vás na příjemně prožitý večer plný humoru, radosti a uvědomění.
Naše autorská hra je zamyšlením nad věcmi
vážnými i nevážnými a o tom, co by se stalo,
kdyby u nás zaklepal nečekaný návštěvník.
Když už jsme měli to štěstí a ocitli jsme se na
této planetě a musíme čelit i těžkým životním
zkouškám, je potřeba najít sílu, postavit se
k nim čelem a znovu jít dál. Naše životní peripetie brát s humorem a nadhledem. A pokud
jsme ochotní naslouchat, pomoc a odpověď
na naše otázky vždycky přijde.
Hrají: Mario Kubec a Matouš Ruml
Vstupné: 280, 250, 220 Kč

PĚT DOLARŮ ZA LÁSKU
Divadelní spolek Dipona
Režie: Josef Pšenička
Láska a vztahy mezi mužem a ženou jsou
věčným a mnohokrát ztvárněným tématem
pro divadelní prkna. Je stále velkou inspirací,
protože má mnoho podob. Ve dvou příbězích
s názvem Pět dolarů za lásku a Já jsem… kdo?
nabízíme pohled na lásku již zralou, která místy
rezaví a skřípe, ale uvnitř zůstává ryzí a dokáže
překonat i poťouchlé vrtochy stáří.
Vstupné 120, 100, 90 Kč
Neděle 6.února v 15:00

NA SALAŠI DRACI JSOU

Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská klauniáda pobaví děti i dospělé.
Prožijete celý rok na salaši s Ondrou a Jurou.
Bačové se po celý rok starají o své ovečky, ale
vůbec to nemají jednoduché. Na salaši nedělají
neplechu jen vlci, zabloudí sem i drak. Uvidíte,
jak pekli koláče, jak slavili Velikonoce a Vánoce
a vůbec se dozvíte hodně o lidových zvycích,
na které si pamatuje už jen málokdo.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 10. února v 19:30
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Překlad: Jiří Josek
Kostýmy: Karel Jinda
Výprava: Barbora Jelínková, Petr Kořínek
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora
Dva rody, oba stejně proslulé, zde, v krásné
Veroně, zas dávná zášť popouzí k hněvu, nové
rozbroje vodí je cestou úkladů a vražd…
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara
o velké lásce, divoké nenávisti a kruté hře osudu.
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr
Beneš, Václav Procházka, Stanislav Spitzer, Jan
Hohenberger, Anna Herianová, Magdaléna
Moudrá, Anežka Moudrá, Kamil Blažek, Lukáš
Batlík, Jan Rybář
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Pátek 12. února v 19:30
John Murrell

BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich
Z důvodu úrazu Kryštofa Hádka se toto před‑
stavení překládá na neděli 22. května. Vstu‑
penky zůstávají v platnosti. Pokud Vám nový
termín nevyhovuje, můžete je vrátit v poklad‑
ně divadla do 12. února 2016.
Děkujeme za pochopení.
Neděle 14. února v 15:00

TŘI VESELÁ PRASÁTKA
Divadlo Minaret

Věnováno Jaromíru Nohavicovi, který dal čuníkům do vínku dětskou duši, dobrou náladu,
bezelstnost a hravost.
Činoherní pohádkový muzikál o pracovitosti
a opravdovém kamarádství přivádí na scénu hrdiny známé písně. Dětsky bezstarostní
a klaunsky hraví vepříci putují světem a objevují, že s dobrou náladou lze překonat i nástrahy kdejakého vlka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pondělí 15. února v 19:30
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT

Divadelní společnost Háta
Čtvrtek 18. února v 19:30

KAREL PLÍHAL

V YP R O D Á N O
V YP R O D Á N O

Pořad není vhodný pro děti do 12let
Sobota 20. února v 15:00

KRYSÁCI

Divadlo D5
Scénář a režie: Libor Jeník
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní
potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak
to je nerozlučná parta, která zažívá na malém
smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za
druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná
pátrací akce.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 21. února v 19:30
Keith Huff

DEŠTIVÉ DNY

Čtvrtek 25. února v 19:30 VYPRODÁNO
Jeff Baron

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Producent FDA

Sobota 27. února v 19.30

SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ

DS Právě začínáme
PREMIÉRA
Scénář a režie: Iva
Ptáčková, Klára Šimicová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Miroslav Novák
Scéna: Karel Šťastný, Eva Bartoňová
Hudební spolupráce: Diana Hořínková
Myslíte si, že když se odstěhujete na venkov,
budete moci v klidu psát a věnovat se zahradě?To byste se divili. Nikdy totiž nevíte, na
jaké sousedy narazíte. Překvapení tak čekalo
v jedné nejmenované vesničce i na Vivien,
která tady chtěla o samotě hlavně psát.A tak si
nachází vlastní způsob, kterým si chce klid zajistit. Na malé vesnici bývají sousedé milí a přátelští a jeden druhému vidí do talíře. Ale někdy
i tito milí lidé dovedou pěkně zavařit… Hrají:
Klára Šimicová, Jiří Špaček, Zdeňka Víznerová,
Alexandra Vytlačilová, Milan Rutner / David Urban, Jana Sůvová, František Vohralík
Inscenace vznikla za laskavého přispění MČ
Praha 20
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Neděle 28. února v 15:00
Na motivy knížek Ondřeje Sekory

BROUK PYTLÍK
V YP R O D Á N O

Divadlo Ungelt Praha
Pondělí 22. února v 10:00

ČTVRTLÍSTEK
- memoriál Rostislava Čtvrlíka

5. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů vyhlašuje Gymnázium Děčín ve spolupráci
s občanským sdružením Čtvrtlístek.
Rostislav Čtvrtlík (1963-2011), český filmový
a divadelní herec a dabér.
Narodil se v Olomouci a vystudoval Střední
průmyslovou školu stavební v Lipníku nad
Bečvou. Po střední škole nastoupil na Pražskou
DAMU, kterou absolvoval v roce 1987. Po absolutoriu nastoupil v Brně do Státního divadla
(Národní divadlo Brno). V roce 1992 změnil
angažmá a vrátil se zpět do Prahy, kde se stal
členem Divadla pod Palmovkou. Zde hrál například ve známé hře O myších a lidech, dále
v Oidipus vladař, či v komedii Woodyho Allena
Ještě jednou, profesore. Věnoval se také dabingu, kde proslul jako Chandler Bing v seriálu
Přátelé. Matthewa Perryho, který Chandlera
představuje, poté daboval ve všech v Česku
uvedených filmech. Dále namluvil Raye Krebbse v prvních 29 dílech seriálu Dallas. Mezi jeho
nejznámější role patří postava profesora Macháčka v seriálu Vyprávěj nebo Roberta v seriálu Četnické humoresky. Zemřel 6. března 2011,
ve věku 47 let, v důsledku nádoru mozku.
Vstup volný.

Docela velké divadlo Litvínov
Pokračování příběhů z palouku, kam se do
jezírka, kde bydlí statečný a hodný, i když
trochu jedovatý Pavouk Vodouch, přistěhuje
zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou
a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi
- Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt,
Luční Koník a samozřejmě Brouk Pytlík se
společně snaží palouček zachránit. Objeví se
i Beruška a Housenka Pepina. A protože je
Ferda už z práce hodně unavený, rozhodne se
ho zastoupit Brouk Pytlík.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 1. března v 19:30
René Fallet

ZELŇAČKA

V YP R O D Á N O

Agentura Familie
Vzhledem k termínu konání bylo toto představení zahrnuto do únorového předprodeje.

NA BŘEZEN
PŘIPRAVUJEME
Sobota 5. března v 15.00

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická pohádka v muzikálovém podání na
motivy K. J. Erbena. Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je
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Kultura

Čtvrtek 4. února v 19.30
O’Henry, Robert Anderson

velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec Matěj
dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená
dvojice hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask.
Teprve když je po starostech, mohou si všichni
oddechnout. Příběh plný písniček a komických
situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let
i pro dospělé.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pondělí 7. března v 19.30
Irena Dousková

HRDÝ BUDŽES
Divadlo Příbram
Režie: Jiří Schmiedt
Inscenace je exkursem do naší nedávné historie a přibližuje tragikomiku prvních roků husákovské normalizace v podání zvídavé žákyně druhé třídy ZDŠ
v Ničíně, Helenky Součkové. Výborně napsaný text a mimořádná herecká kreace Barbory
Hrzánové v hlavní roli (cena Thálie 2003) jsou
garantem dobré nálady i podnětem k zamyšlení. Přijďte se zasmát, zastydět a zavzpomínat.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor
Jeník
Vstupné 350, 320, 280 Kč
Pátek 11. března v 19.30
Debbie Isitt

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO
MANŽELA
Produkce, scéna a režie: Petr Kracík
Překlad: Jakub Škorpil
Kostýmy: Samiha Maleh

DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hudba: Alena Jelínková
Výprava: Kristýna Altmanová, Petr Kořínek,
Filip Minařík
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Mirek Novák
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený
do jevištní podoby.
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonožka…
kdo by neznal slavný klub Rychlých šípů. Chlapce
statečné, hrdé, čestné, veselé a podnikavé. Nebo
raději dáváte přednost plantážníkům z Bratrstva
kočičí pracky? Ať je to tak či tak, neváhejte a vydejte se s námi zpět do doby, kdy každá dívka byla
dámou a muži pravými gentlemany.
Hrají: Petr Beneš, Václav Procházka, Jaroslav Spitzer, Jan Hohenberger, Vladimír Duben, Adam
Dufek, Stanislav Spitzer, Petr Kříž, Alžběta Holcová, Barbora Bartošová, Barbora Jelínková, Anežka
Moudrá, Magdaléna Moudrá, Anna Herianová/
Dominika Herianová
Hlas Jaroslava Foglara: Vladimír Stoklasa
Vstupné: 90, 70, 50 Kč
Neděle 13. března v 15.00

VODNÍK Z ČERTOVKY
Cylindr
Pohádka inspirovaná legendami Malé Strany.
Příběh tří vodníků o nejmocnějším kouzle na
světě - o lásce. Podle staré pražské legendy žije
v potoce Čertovka vodník Vrbina. Chcete se
s ním setkat? Tak si přijďte poslechnout jeho
vyprávění o velké lásce sirotka Aničky a mladého vodníka Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném
puškvorcovém elixíru. Vhodné pro děti od 5 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 16. března v 19.30
Jaroslav Gillar

BLÁZINEC

Green Production a Bohumír Starý
Režie a hudba: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády
zmocní blázni z jednoho psychiatrického ústavu. Téma ovládnutí společnosti šílencem je
stále aktuální. Nečekané zvraty a konflikty jsou
doprovázeny crazy situacemi jako z němého
filmu. Hra je inspirována mimo jiné motivy
E. A. Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy
jsou protkány typickým Poeovským humorem
a vytvářejí pro diváka velký jevištní zážitek.
Hlavní roli, jakož i všechny další, ztělesňuje
Miroslav Táborský
Vstupné: 300, 270, 240 Kč
Pátek 18. března v 19.30

SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ

DS Právě začínáme
Scénář a režie: Iva Ptáčková, Klára Šimicová
Anotace u únorové premiéry.
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Sobota 19. března v 15.00
Podle knihy Jiřího Trnky

ZAHRADA

Divadlo Krapet
To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene starou
železnou branku, celou rezavou… Tajemství
a kouzla mají rádi velcí i malí. A co teprve, když
se ocitnou v takové tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba a když už
je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. A právě
do takové zahrady se zatoulají tři zvědaví kluci.
A s nimi se můžete zatoulat i vy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 30. března v 19.30
Ondřej Sokol

CELEBRITY

Velmi originální a vtipná černá komedie je pohledem do světa žárlivosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení,
že „láska prochází žaludkem“. Autorka zároveň
rozvíjí velmi peprné a vtipné situace, ve kterých nabízí velký prostor pro hereckou exhibici. Toto originální řešení manželského trojúhelníku, které by měli shlédnout všichni, kdo
někdy manželským trojúhelníkem prošli, právě
procházejí nebo budou procházet…
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar
Brancuzský
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Sobota 12. března v 18.00
Jaroslav Foglar/ Vlastimil Peška

RYCHLÉ ŠÍPY
Hornopočernický zpravodaj – únor 2016

Studio DVA
Celovečerní stand‑up comedy Ondřeje
Sokola!
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všech umělců v České republice.
„…stand up je disciplína, kde je člověk sám za
sebe, a tím pádem je to něco mezi románem
na jevišti, epickým vyprávěním, a zvláštním,
odlehčeným hraním…“, Ondřej Sokol
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Hana Čížková, ředitelka KC Horní Počernice

KAREL TOMAN – litografie, kresby, ilustrace
Narozen 27. února 1931 ve Studené na Českomoravské vysočině. Zemřel 2. října v Praze.
Karel Toman studoval Akademii výtvarných
umění v Praze u profesora Sychry a na grafické speciálce profesora Pukla, odkud vzešla
řada významných českých grafiků. Také Karlu
Tomanovi se grafika stala hlavním výrazovým
prostředkem. Zpočátku se věnoval dřevorytu, později litografii. Lapidární kresebnou linií
v dekorativním barevném ladění vytvářel obrázky dragounů, klaunů a kolombín, které vyvolávají autentický pocit dobových tisků.
Od roku 1956 byl členem skupiny výtvarných
umělců - grafiků Hollar.
Karel Toman byl ve svém srdci poslední mušketýr, neohrožený rytíř, odvážný objevitel, ale
také dítě přírody – přítel skřítků, vil a hastrmanů, vykladač snů. Byl přitahován vším, co
ponechává prostor pro fantazii a volný rozlet
myšlenky.
Je přirozené, že osobní i umělecký naturel Karla Tomana se nejvíce projevil v ilustraci. Rád ilustroval knížky dobrodružné, kde mohl čerpat
z hluboké zásobnice klukovských představ.

Karel Toman měl živý vztah k historii. Miloval
vojenské stejnokroje, rád kreslil husary, dragouny, kyrysníky a dopracoval se v této oblasti
k solidní znalosti, což dokazují ilustrace historických románů a kniha vojenských stejnokrojů.
Rovněž jeho panoptikum postav a postaviček
Comedie dell’arte je nejenom výrazem autorovi afinity ke světu divadla, je také výmluvným
dokladem jeho životního názoru, že život je
jenom jedno veliké divadlo, jediná velká hra.
Karel Toman nehodnotil, nevynášel soudy, ale
s láskyplným, mírně skeptickým úsměvem zachycoval tento milovaný, dnes již nenávratně
ztracený svět.
Lubica Zábranská

DOPLŇUJÍCÍ ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ
Uvolněná místa v kurzech angličtiny a němčiny můžete doplňovat během února v kulturním středisku Domeček ve Votuzské ulici.
Rádi se Vám budeme věnovat od pondělí do čtvrtka v době od 16 do 19 hodin.
Bližší informace na tel.. 281920339

Pozvánka

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Městské části Praha 20
NABÍZÍ:
profesionální, vysoce kvalitní a cenově
výhodné služby. Nabízíme pomoc s denní
hygienou, sebeobsluhou, zajištěním
a přípravou stravy, s nákupy, s úklidem
a podobně.
Cena za 1 hodinu je 80,- Kč
(dle skutečně spotřebovaného času se výše
úhrady poměrně krátí).
Informace Vám poskytne na adrese detašovaného pracoviště Úřadu městské části Praha 20,
Jívanská 635 (vedle Pekařství Moravec),
vedoucí Odboru sociálních věcí
a školství Ing. Monika Brzkovská
- tel. 271 071 640, 604 554 194, nebo
koordinátorka pečovatelské služby
Mgr. Olga Švrčulová
- telefon 271 071 799, 724 829 333.
Olga Švrčulová,
koordinátorka pečovatelské služby
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krajánka Toma
Diskotéka
s DJ Tomášem
Kůrkou

Prosíme – přezutí, úsměv
a dobrou náladu s sebou

Soutěž o nejlepší
masku
a tanečníka

Bohatá tombola
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HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

20– 21

Kultura

Eva Urbanová

á

k

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Vážení návštěvníci,
nejvýznamnější výstavní projekt, jaký kdy hostily zámecké zdi, totiž výstava Ateliér Jiřího Trnky na
Chvalském zámku, je v plném proudu a je pro vás otevřena každý den od 9 do 17 hodin ve všech pro‑
storách. Ze zkušeností již víme, že výstava je hojně navštěvovaná a návštěvníci oceňují nejen originální
obrazy, loutky, plastiky, grafiky a ilustrace světoznámého umělce Jiřího Trnky, ale velmi rádi si zkusí
práci animátora a režiséra loutkového filmu či si promítají filmy v Kinoautomatu, který je umístěn v zá‑
mecké kočárovně.
Únorové doprovodné akce k výstavě stojí za to – jedna z nejhezčích našich akcí vůbec je Strašidelná noc
se svítícími přízraky aneb Cirkus bude!, jež proběhne v sobotu 6. 2. , a hned den na to navštíví zámek
Mgr. Alexandra
Kohoutová
Mgr. Jiří Beneda
Bc. Hana
Čížková
Ing. Pavel
Wágner
maškary
v Masopustním
průvodu.
Nenechte si tyto
akce
ujít! Máte‑li děti,
přijďte
se podívat na pohádkovou sobotu s rytířem
Janem ze Chval či na pohádkovou neděli s nezbednou a vtipnou Meluzínkou, kteří vás provedou výstavou, světem Jiřího
Trnky i celým zámkem. Bavte se, protože únorová šeď má být překonána zábavou, barvami a veselím, nejen o Masopustu.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Chvalský zámek zve
na unikátní akci,
kterou musíte zažít
Eva Tůmová

Ing. Milan Herian

MVDr. Klára Bonková

Miroslav Držmíšek

Stra

šidel

Ilona Juklová

Mgr. Josef Černý

Jiří Špaček

MUDr. Jarmila Blažková

aneb

Josef Ptáček

Blanka Brázdová

Petr Málek

ná

C i r k u s b u d e!
u
v sobot

6. 2.

Uvidíte rej živých svítících přízraků ve velkém sále
i tajemné sklepení se záhadnými bytostmi.
Vše ve znamení CIRKUSU.
Zažijete
výstavu
Ateliér Jiřího Trnky
Mgr.
Květa
Valchařová
v noční atmosféře.
Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
Přijďte kdykoli mezi 19. a 21. hodinou,
Vstupné:
noční prohlídka trvá max. do 22 hod.
děti, studenti do 26 let, senioři, ZTP/P
Není třeba rezervace.
dospělí

me, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.

Vhodné pro děti, dospívající i dospělé.

www.chvalskyzamek.cz

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
ww.facebook.com/sancepropocernice2014

se svítící mi
přízra ky
na zámku

2016

mezi 19. a 22. hodinou

výhodné rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti)

100 Kč
150 Kč
350 Kč

Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 281 860 130, infocentrum@chvalskyzamek.cz

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e‑mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
18.8.2014 14:50:14
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 16. 1. do 15. 5. 2016,
denně od 9 do 17 hod.

ATELIÉR JIŘÍHO TRNKY NA
CHVALSKÉM ZÁMKU

Doprovodné akce:
• 6. 2. Strašidelná noc na zámku se svítícími
přízraky aneb Cirkus bude!
• 7. 2. Masopustní průvod na Chvalský
zámek
• 13. 2. Pohádková sobota na zámku
s rytířem Janem ze Chval a světem
J. Trnky
• 14. 2. Pohádková neděle na zámku
s Meluzínkou a světem J. Trnky
Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, hlavního města Prahy, MČ
Praha 20 a Státního fondu kultury ČR. Děkujeme za podporu našim partnerům: společnostem O.K. Servis BioPro, Restaurace Sezona a M+M, s. r. o. Výstavu připravil Chvalský
zámek ve spolupráci s Nadačním fondem
ŠANCE. Projekt vznikl díky Plzni - evropskému
městu kultury 2015.
Navštivte i výstavu Trnkova Zahrada 2 od
15. 2. do 15. 5. 2016 v Malostranské besedě.
Zvýhodněná vstupenka při návštěvě obou
výstav. Více na www.zahrada2.cz.

AKCE PRO VŠECHNY
So 6. 2. od 19 do 22 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU
ANEB CIRKUS BUDE!

Děti, dospívající i dospělé zveme na strašidelnou noční prohlídku zámku, která bude tentokrát ve znamení cirkusu a nočního zážitku z výstavy Ateliér Jiřího Trnky. Překvapí vás cirkusový
rej svítících přízraků ve velkém sále, záhadné
bytosti v podzemí, zámek osvětlený svíčkami,
uvidíte nevídané a uslyšíte neslýchané. Přijďte
kdykoli mezi 19. a 22. hod. a mějte pro strach
uděláno.

Vstupné: děti, studenti do 26 let, senioři, ZTP/P:
100 Kč, dospělí 150 Kč, výhodné rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 350 Kč.

Ne 7. 2. od 14 hod.,
začátek u ZŠ Ratibořická

MASOPUSTNÍ PRŮVOD NA
CHVALSKÝ ZÁMEK

Oblíbený průvod masek vyráží ve 14 hod. od ZŠ
Ratibořická, ale už od 13:30 si můžete tamtéž
zapůjčit masku od Spolku Molechet. Masopustní průvod navštíví starostku na Úřadě MČ kvůli
předání Masopustního práva a budeme pokračovat ulicí Mezilesí. Čekají nás další zastávky – cirkus MUM, přípitek u Restaurace Sezóna
a poté dorazíme na nádvoří zámku. Proběhne
soutěž nejlepších dětských masek, bude se
hrát a zpívat a pak vás pozveme na ochutnávku
zabijačkových pochoutek věnovaných naším
partnerem Globus Černý Most a sladkých koblih od Pekařství Moravec. Masky z průvodu
budou mít přednost při vstupu na ochutnávku!

žete na zámku zůstat, jak dlouho chcete, a dívat
se na filmy J. Trnky. Komentované prohlídky
trvají 40 minut a začínají vždy v celou hodinu
(poslední prohlídka v 16 hodin). Informace a rezervace času prohlídky (nutná): tel. 281 860 130.

Ne 14. 2. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S MELUZÍNKOU A SVĚTEM
JIŘÍHO TRNKY

Znáte nezbednou Meluzínku, která bydlí na
Chvalském zámku a zná úplně všechna jeho
zákoutí? Chtěli byste zažít tuto půvabnou pohádkovou postavu naživo, projít s ní celý zámek a naprosto unikátní výstavu Ateliér Jiřího
Trnky a zároveň se bavit a soutěžit? Meluzínka
vás provede zámkem i výstavami, budete plnit
úkoly a po skončení prohlídky můžete zůstat,
jak dlouho chcete, a dívat se na filmy Jiřího
Trnky. Komentované prohlídky trvají 40 minut
a začínají vždy v celou hodinu (poslední prohlídka v 16 hodin). Informace a rezervace času
prohlídky (nutná): tel. 281 860 130.

Foto Blanka Musílková

Vstup na nádvoří zdarma, výstava Ateliér J. Trnky za vstupné.
Masopustní průvod pro vás pořádají: Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet, RC MUM,
DDM HP a Restaurace Sezóna. Partnerem akce
je Globus Černý Most a Pekařství Moravec

So 13. 2. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL
A SVĚTEM JIŘÍHO TRNKY

Udatný a sympatický rytíř Jan ze Chval vás bude
po celý den provázet zámkem, unikátní výstavou Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku,
budete plnit úkoly, soutěžit a proběhne i školení rekrutů na rytíře. Po skončení prohlídky mů-

Foto Walnika

22– 23
22

Kultura

Výstava probíhá ve všech prostorách zámku.
Vstupné: dospělí – 100 Kč, děti 3-15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let a ZTP/P 50 Kč,
rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti) 260 Kč

Foto Anna Herianová

Kultura

Unikátní výstavní projekt představí tvorbu
světoznámého výtvarníka a filmaře Jiřího
Trnky (1912 - 1969). Přes 300 originálních
obrazů, loutek, plastik, ilustrací a grafiky
se vám představí v působivých kulisách
Trnkova výtvarného ateliéru. Nadchne
vás dobové filmové studio s možností vyzkoušet si práci animátora a režiséra loutkového filmu. Nedílnou součástí výstavy
je kinoautomat s promítáním filmů Jiřího
Trnky, například Osudy dobrého vojáka
Švejka, Špalíček, Bajaja, Sen noci svatojánské či vtipná Árie prérie.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY ATELIÉR JIŘÍHO TRNKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU
ANEB JAK JSME SE ODĚLI DO SLAVNOSTNÍHO HÁVU

Otevírat nejlepší, nejprestižnější a nejkrásnější výstavu, jaká kdy byla nejen
u nás na zámku, ale dovoluji si říct v celé
Praze, byla pro nás velká čest, radost
a zodpovědnost. Jsme tedy nadšeni, že
můžeme slavnostní zahájení prohlásit za
mimořádně úspěšné. Sobota 16. ledna tak
pro nás byla jedním z nejdůležitějších dnů
v historii zámku vůbec. Za účasti tvůrců
výstavy – autora Jana Trnky (syna Jiřího
Trnky), kurátora Marcela Fišera, architekta Miroslava Vavřiny, produkčního Jakuba
Hory, kurátora zámku Ondřeje Sedláčka,
partnerů, radních i zastupitelů MČ Praha 20, zástupců médií a mnoha vážených
hostů moderovala slavnostní odpoledne
ředitelka zámku Alexandra Kohoutová.

zlatému fondu národního dědictví českého
umění, a proto by vám neměla uniknout. Navíc je i zábavná a obohacena doprovodnými
akcemi.
Dovolte mi poděkovat v závěru našim partnerům: Projekt vznikl za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR, hlavního města
Prahy, MČ Praha 20 a Státního fondu kultury
ČR. Děkujeme za podporu našim partnerům:
společnostem O.K. SERVIS BioPro, Restaurace
Sezona a M+M, s. r. o.
Děkujeme
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Kultura

Výstava Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském
zámku byla slavnostně otevřena v zasněženém bílém zimním odpoledni 16. ledna za
účasti všech tvůrců, partnerů, zapůjčitelů
vzácných originálních děl, rodiny Trnkovy
i radních a zastupitelů MČ Praha 20. Velmi
děkuji starostce Haně Moravcové, místostarostce Evě Březinové, místostarostovi Jiřímu
Benedovi, radním Karle Polydorové a Aleně
Šefčíkové a zastupitelům Richardu Stárovi,

Tamaře Spilkové a Darie Češpivové, že si našli
čas v sobotním odpoledni zúčastnit se této
akce, jíž vstupuje Chvalský zámek a s ním
i Horní Počernice do pomyslné nejvyšší „ligy“,
co se týče kvality výstavního projektu. Mé
mimořádné díky patří Petru Herianovi, předsedovi správní rady Nadačního fondu ŠANCE,
který je spolupořadatelem výstavy.
Velké poděkování si zaslouží i produkční tým
Chvalského zámku, který tvořil kurátor Ondřej Sedláček a produkční Rozka Beránková,
svou měrou práce však přispívají k hladkému
průběhu výstavy všichni zaměstnanci.
V průběhu slavnostního zahájení hovořil autor výstavy Jan Trnka i ostatní tvůrci o tom,
jak nelehké je takovou výstavu připravit,
a to i podruhé, neboť naše výstava vznikla
díky Plzni – evropskému městu kultury 2015,
kde se konala poprvé. Jistě zajímavá byla
i informace o tom, že od 60. let 20. století
nehostilo hlavní město Praha srovnatelnou výstavu, co do představení díla Jiřího
Trnky v celistvé podobě. Chvalský zámek
v Horních Počernicích tak drží za Prahu
čestné prvenství v novodobé historii.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli a na
zdaru výstavy se podíleli. Vězte, že dílo Jiřího Trnky, respektive tato výstava patří ke

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly
Ohnivky za prosinec 2015
Milé děti, prosinec u nás na zámku byl ve znamení Vánoc – vonělo tu jehličí, konala se Pohádková vánoční
výstava ze dřeva a keramiky a výstava Ivy Hüttnerové a probíhaly vánoční akce. Otázka naší ohnivé víly
tedy logicky zněla: „Jaké povolání měl Josef z Betléma? Trochu jsme vám napověděli – na vyřezávaném reliéfu betléma od Jaroslava Kundráta byl Josef s pilou, a proto velká většina z vás poznala, že Josef byl tesař.
Soutěže se zúčastnilo 215 dětí a správných odpovědí bylo 210. Tentokrát jsem vylosovala šestiletého Matouše Langera, žáka 1. třídy
z Horních Počernic. Matouš si za odměnu vybral pohádkovou komentovanou prohlídku s Popelkou a světem Jiřího Trnky pro celou rodinu.
Tak přijďte i vy, třeba budete mít štěstí :-).									
-ak-
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Události

JAK JDE ČAS...

Volby do Místního národního výboru konané
na podzim 1964 přinesly ve vedení obce větší
změny. Na prvním plenárním zasedání zvolených poslanců byl po Josefu Sokolovi zvolen
za předsedu MNV Jaroslav Hertl. Náměstkem
předsedy a současně předsedou plánovací
komise Karel Kuneš. Na další období byl ve
funkci funkce tajemníka MNV potvrzen František Pachta, který ji zastával již od roku 1957.
Dalšími členy Rady MNV a zároveň předsedy
komisí byli zvoleni Antonín Ledvina (školství),
Lavrinec Kopecký (kultura a tělovýchova),
Ing. Josef Vlk (zemědělství), František Slavík
(výstavba), František Povolný (zdravotnictví a sociální péče), Miroslav Čermák (místní
hospodářství) major Blahoslav Vavřina (bytová péče), Václav Činčera (finance), František
Stehlík (ochrana veřejného pořádku). V závěru roku se členství v radě vzdal Miroslav Čermák a za něj byl zvolen Antonín Slabyhoud.
V roce 1965, v rámci oslav dvacátého výročí
osvobození z německé okupace a ukončení
druhé světové války, se v období hlavních
květnových dnů stalo kulturní událostí na
u nás konané přehlídce divadelních souborů,
vystoupení souboru našeho. V průběhu přehlídky v pěti dnech od prvního května bylo
soutěžícími soubory uvedeno 10 představení
s celkovou návštěvou 1718 platících diváků.
V období přehlídky jmenované v tisku jako
Okresní divadelní žatva, bylo vydáno šest čísel zvláštního divadelního zpravodaje, kde se
zájemce seznámil s hodnocením představení
předcházejícího dne a programem dne dalšího. Náš divadelní soubor obhajoval zde své
vítězství v této soutěži z předchozího roku.
Pod režijním vedením Vladimíra Stoklasy
představil Macháčkovu komedii „Ženichové“.
Tuto působivou veselohru uváděla ve svém
repertoáru alespoň jedenkrát každá ochotnická generace podle pamětních záznamů
naší Besedy J. K. Tyla a vždy úspěšně. Nejinak tomu bylo i tentokrát a to také i proto,
že režisér uvedl Ženichy jako experimentální
podívanou a do hry zapojil celý divadelní sál.
Nehrálo se totiž na jevišti, ale uprostřed sálu.
Diváci seděli kolem takto vytvořeného scénického středu jako na návsi o pouti, kulisy
Počernice dříve

byly jen náznakové a herci se v tomto prostředí pohybovali s jistotou a nearanžovanou
veselostí. Po obě konaná představení se diváci nepřestali smát. Souboru to přineslo další
prvenství v ochotnickém zápolení na okrese.
K působení místních podniků bylo v roce
1965 znamenáno jako událost, že Drůbežnictví Xaverov n.p. za krátkou dobu své existence získává svoji produkcí kuřecích brojlerů již takový ohlas, že počíná zastiňovat
jméno obce v níž činnost rozvíjí. Pro zvýšení
produkce a kvality byla tohoto roku dovezena nová porážková linka na drůbež z Anglie
s výkonem 1-1,2 tisíce kuchaných kuřat nebo
slepic za hodinu, to znamená že z linky odejde každé tři vteřiny jedno zabalené kuře pro
trh. V provozu podniku však došlo tohoto
roku k znečištění vody v našem koupališti.
Příčinou bylo nedostatečné zajištění odpadní vody. Rychle byla sjednaná náprava, i když
koupaliště tento rok nemohlo být používáno.
Zdlouhavé bylo řízení k úhradě škody, které
vyústilo v uložení pokuty ve výši 44 tisíc korun, kterou podnik odvedl obci.
Na úseku tělovýchovy a školství se radostnou
událostí si tohoto roku stalo převzetí do užívání tělocvičny vybudované s časovým posunem od otevření školy v dnešní ulici Ratibořické. Tělocvična v mimoškolní době sloužila
i dalším občanům.
Při nástupu do prvního ročníku střední všeobecně vzdělávací školy Ratibořické, podle
rozhodnutí že tato škola u nás definitivně
skončí, bylo zcela jasné, že tito žáci v roce
1968 budou našimi posledními maturanty.
Pro další činnost Osvětové besedy bylo událostí jmenování učitele a současně velice
schopného malíře Karla Baláka novým správcem. Tuto funkci převzal po dlouholetém
učiteli a hudebníku Adolfu Bráchovi, který se
odstěhoval do Prahy.
Na úseku zdravotním byl zaznamenán v měsících lednu a únoru větší výskyt infekční
žloutenky u dětí školy chvalské a svépravické. Postiženo bylo celkem 73 dětí, které byly
na odborné léčení rozváženy do nemocnice
v Českém Brodě a později pro nedostatek
místa až do Mělníka. Ohnisko vzniklého ne1998
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mocnění nebylo zjištěno. Ochranná opatření řídila okresní zdravotní správa. Nákaza se
dále nepřenesla do oblasti škol v části počernické a radostí bylo i to, že všechny děti
se uzdravily, i když dodržování diety je ještě
dlouho trápilo.
Událostí, která se dotkla všech občanů Horních Počernic, bylo přezkoušení kvality vody
ve všech soukromých i veřejných studních.
Přezkoušení provádělo pražské družstvo
Druchema za jednotný poplatek 16 korun za
studni. Současně bylo prováděno i měření
hloubky studní. Z trojmo vyhotovených nálezů dostával jeden majitel stupně, druhý MNV
a třetí zůstával prováděcí firmě. Z kompletu
1789 nálezů provedených rozborů vyplynulo, že téměř 40 procent studní je v různém
rozsahu zamořeno závadnými bakteriemi
a téměř stejný počet studní obsahuje chemické znečištění v různé intenzitě. K ozdravění studní od bakteriologického znečištění
byla u většiny pak použita cesta chemická
nasypáním přípravku s názvem Sagen. Studna byla vypumpována a po nové zkoušce byl
případně proces čištění ještě opakován. Za
jednu aplikaci platil majitel studně 32 korun.
Pro přílišné znečištění bylo 8 studní, z toho 2
obecní studánky obecní vyřazeno z provozu a užívání. Z přehledu zjištěných hloubek
studní vyplynulo, že se u nás hloubka pohybuje v rozmezí od 2 metrů až do třiceti 36
metrů. V této době na území obce bylo také
několik artézských vrtů hlubokých přes sto
metrů s vodou kvalitní například v bývalém
závodě Fruta nebo v Čertousích pod Bílým
vrchem.
Nešťastnými událostmi tohoto roku byly pak
časté dopravní nehody. Vyslovených havárií
bylo celkem 19 se třemi zemřelými a 17 vážně zraněnými osobami. Hmotná škoda na
vozidle byla vyčíslena na více než 180 tisíc
korun.
O událostech z dalších let opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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boť ta podporuje zdravou lidskou soutěživost. Po přijímacích zkouškách kroužky stále pokračují, ale v hodinách se hrají převážně hry
zaměřené na matematiku, český jazyk a literaturu. Na závěr kroužku
bude probíhat upravená verze televizní hry Riskuj.
Romana Hauzrová, pedagog volného času

MASOPUSTNÍ NOCOVÁNÍ S RENČOU

Termín: z pátku 19. 2. od 18.00 hodin na sobotu 20. 2. 2016 do
9.00 hodin.

KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
S HONZOU JESLÍNKEM
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
Cena: 250 Kč, včetně hlíny,
glazury a výpalu.
18. 2. 2016
3. 3. 2016

VÝTVARNÉ STŘEDY
S HANKOU

Kurzy jsou určené pro děti
od 10 let, mládež a dospělé.
Středa 17.00 – 18.55 hodin
Cena: 250 Kč,
včetně základního materiálu.
10. 2. 2016 drátování kamenů
24. 2. 2016 fimo
Sobota 15.00 - 18.00 hodin
27. 2. 2016 tiffany na téma
Velikonoce
Účast je možná pouze po
předchozí rezervaci na tel. čísle
281 925 264 a 605 700 772, na e‑mail farkasova@ddm‑hp.cz nebo
osobně v kanceláři DDM.
Následující termíny dílen a keramiky naleznete na webových stránkách www.ddm‑hp.cz v odkazu dílničky.

Pro všechny kluky a holky od 6 let je připravený večer plný her s výrobou masopustní škrabošky a smažení masopustních koblih.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, dejte dětem svačinu na večer a snídani na ráno. Můžete přibalit i nějaký pamlsek. Cena: 250 Kč

TABLETY VE VÝUCE KROUŽKŮ DOUČOVÁNÍ
MATEMATIKY A ČEŠTINY V DDM
Účast je možná pouze po předchozím přihlášení v kanceláři DDM. Informace na tel. 281 925 264, 605 700 772 nebo e‑mail:
fejtkova@ddm‑hp.cz. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 17. 2. 2016
Počet míst je omezen! Moc se na Vás těším.
Renata Fejtková, pedagog volného času

NABÍDKA LETNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ

Jako každý rok i letos se u nás žáci 5. tříd z blízkých škol připravují
v matematice a českém jazyce na přijímací zkoušky na gymnázia. Děti
se učí tak, aby zvládly nejrůznější typy testových úloh, popř. další formy ověřování znalostí, pracují i se systémem moodle. V hodinách využívají také elektronická zařízení, zvláště tablety. To urychluje výuku
a děti se zároveň zdokonalují v technické oblasti. Budoucím gymnazistům kurz přinese další poznatky či prohloubení již dříve získaných
vědomostí. Současně se jim dostane přiměřené průpravy na psychickou zátěž v den zkoušky. Aby přípravný blok nebyl pouze kopií školní
výuky, jsou součástí hodin také matematické hry, češtinářské hlavolamy a přidává se i převzatá plusová hierarchie (lektorčina metoda), ne-
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• 1. – 9. 7. 2016 - Výtvarný tábor - penzion Jívka v Jívce
- hlavní vedoucí - Hana Farkašová
• 2. – 9. 7. 2016 - Všeobecný tábor - Bolešín, penzion U Šikulů
- hlavní vedoucí - Zdeňka Horváthová
• 8. – 15. 7. 2016 - Taneční tábor - Chata Vild, Jiřetín pod
Jedlovou - hlavní vedoucí - Martin Hejhal
• 15. – 23. 7. 2016 - Střelecký tábor - Masarykova chata, Deštné
v Orlických horách - hlavní vedoucí - Vojtěch Horváth
• 23. – 30. 7. 2016 - Sportovní tábor - RS AERO, Holany
- hlavní vedoucí - Beatricie Bártová
Příměstské tábory
11. – 15. 7. 2016 - hlavní vedoucí - Hanka Volfová
25. – 29. 7. 2016 - hlavní vedoucí - Hanka Volfová
15. – 19. 8. 2016 - hlavní vedoucí - Karel Šimeček

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Tel.: 281 926 727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz
Více info u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz

PRO DOSPĚLÉ

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Masopust

Montessori sobota

7. 2. 14.00–17.00

13. 2. 9.00–11.00

Tradiční počernický Masopust.
MUM CIRKUS na hřišti ve Lhotské.

Pomůcky a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí. Opět připravujeme
aktivity pro zvídavé školáky na 1. stupni.

Kurz fotografování vlastních dětí
10. 2. 10.00–15.00
Hlídání dětí při teoretické části. Teorie: světlo
a kompozice, jak vybrat místo a pozadí,
jak komunikovat s dětmi. Praxe: nastavení
fotoaparátu, samotné focení. PŘIHLÁŠKY:
nikol.varcevova@nicom.cz, 775 345 115.

Životní mapy – brána na cestě
k umění šťastně žít

DĚTSKý MAšKARní BáL

19. 3. 1000–1200 nebo 1500–1700
KDE: kulturní středisko DOMEČEK,
Votuzská 322/12, Horní Počernice.

Ukázkové hodiny Yamaha Class
Zuzany Bartošové
Vždy v úterý dopoledne. Více: 732 655 396

Zápisy na II. pololetí
Volná místa: Školička pro děti od 2 let,
Výtvarka pro děti a mládež, Zdravotní
cvičení, Yamaha Class, Keramika, Němčina,
Aj konverzace, Montessori inspirace.

17. 2. 19.30–21.30

Vstupné: 80 Kč / osobu
(děti do 2 let ZDARMA)
Skupinové vstupné:
4 osoby: 280 Kč
6 osob: 350 Kč
REZERVACE NUTNÁ!! 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz

Tančírna – klasika i oldies
19. 3. od 2000

KDE: kulturní středisko DOMEČEK,
Votuzská 322/12, Horní Počernice
Vstupné: 120 Kč

Jednoduchý a nádherný nástroj pro osobní
rozvoj - k pochopení sebe sama. Nová česká
diagnostiko terapeutická metoda. Zažijete
příjemný večer plný příjemných příběhů
a inspirací. Dozvíte se, co vše tato metoda
dokáže a s čím vám může pomoci.

Skupinové vstupné:
4 osoby: 400 Kč
6 osob: 500 Kč
Doporučujeme rezervaci: 775 720 585
hanka.schovancova@rcmum.cz.
Nabízíme hlídání dětí na Hajálesu.

Jarní burza dětského
a těhotenského oblečení

Foto: archiv RC MUM

26. 2. 9.00–12.00 a 15.00–18.00
27. 2. 9.00–12.00

Jak chytře nakupovat a jíst
aneb Jak se vyznat v potravinách
4. 3. 10.00–11.30
S hlídáním dětí. Chcete více porozumět
tomu, co jíte a co si kupujete? Chcete
potraviny a jídlo nakupovat a konzumovat
chytře? Témata přednášky: Jak neplatit za
kvalitní potraviny víc, než je opravdu nutné.
Jak porozumět etiketám, názvům a složení
potravin, a jak se přestat bát éček. Tipy
na rychlé a přitom kvalitní vaření a jídla...
Lektorka: Veronika Hanzlíková.

Vše o programu
na www.rcmum.cz
Přidejte se k nám na FACEBOOKu

Volný čas

Přijďte prodat jarní a letní věci a nakoupit
nové super kousky! Příjem oblečení: st 24.
2. 9.00-12.00, čt 25. 2. 9.00-12.00 a 17.0020.00. Výdej oblečení: ne 28. 2. 17.0019.00 a po 29. 2. 9.00-12.00. POZOR, nové
podmínky prodeje na www.rcmum.cz.

Foto: archiv RC MUM

Montessori nás baví :)

V Mumraji to žije!
Mumraj – práce a hlídání dětí pod jednou střechou.

MUMRAJ
coworkingové centrum

Hledáte masérku? Korektorku? Výživového poradce? Kosmetičku?
Pracují u nás, nebojte se je oslovit.
nikoho nehledáte, ale potřebujete pracovat?
V Mumraji máte na práci klid. Děti vám pohlídáme.
po–pá 8.00–12.30 + út, st 15.00–18.00
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi internetem s možností zapůjčit si notebook,
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku.
mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz, Mezilesí 2058, nízká budova mezi věžáky
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ŠANCE MLADÝM I SENIORŮM - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
V roce 2015 podpořil Nadační fond ŠANCE 14
žádostí v celkové výši 102 065 Kč. Lidé z Horních Počernic v nelehké situaci mohli uskutečnit plány, o nichž by jinak jenom snili.
Jak byly tyto prostředky využity? Šest dětí ze
sociálně slabých rodin mohlo ve svém volném
čase navštěvovat zájmové kroužky. Čtyři děti
mohly odjet společně se svými spolužáky na
školu v přírodě a jeden chlapec se účastnil
letního táboru s výukou angličtiny. Celkem třináct dětí mohlo díky nadační podpoře poprvé
zažít vícedenní prázdninový pobyt mimo domov. Třem studentkám byl proplacen kupón
MHD. Nadační fond pomáhal díky štědrosti
dárců z řad členů správní rady fondu a obyvatel Horních Počernic, kteří podpořili aktivity
fondu částkou 62 000 Kč.
Díky úzké spolupráci s místní katolickou far-

ností byla Nadačnímu fondu poskytnuta částka 36 679 Kč z prostředků Tříkrálové sbírky
konané pod záštitou Sdružení Česká katolická Charita. Dále se Nadační fond stal spolupořadatelem unikátní výstavy „Ateliér Jiřího
Trnky na Chvalském zámku“, která bude pro
veřejnost otevřena od 16. ledna do 15. května 2016.
Záměr pomáhat potřebným spoluobčanům
bude fond naplňovat i v roce 2016. Na Nadační fond ŠANCE se mohou od února do konce
března obrátit senioři či děti a mladí lidé v nesnázích prostřednictvím svých rodičů nebo
zákonných zástupců.
Nadační fond vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí o příspěvky, které pomohou našim
starším spoluobčanům z Horních Počernic
ulehčit nároky stáří. Výzva je současně urče-

na rodičům či
právním zástupcům dětí
a mladých,
kteří se ocitli v nesnadné životní situaci a nemohou využít jiné formy sociální podpory či
jiných grantových výzev. Aktuální grantové
řízení má uzávěrku 31. března 2016.
Více informací o grantovém řízení včetně
formuláře žádosti naleznete na
www.nfsance.cz.
Děkujeme za vaši podporu v roce 2015.
Petr Herian,
předseda správní rady
Nadační fond ŠANCE

PROČ JSOU V NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBECH FOTBÁLKY?

Neziskovky

První stolní fotbálek s protáčivými tyčemi sestrojil na začátku 20. století v USA Joseph Rosengart. Spolu s nízkoprahovými kluby je spjat
už od jejich vzniku na konci 90. let. Tato původně placená hospodská zábava se ukázala jako
skvělý nástroj ke kontaktní práci s mládeží –
kombinuje v sobě zábavu, soutěživost, rozvoj
dovedností a psychomotoriky.
V nízkoprahovém klubu HoPo se na různé
úrovni hrál už od počátku, ale aktivitě chyběla
dlouhodobá struktura. Proto jsme v září zahájili
první ročník Fotbálkové ligy HoPo. V té se každý
měsíc utkávají týmy a hráči o body, které se jim
započítávají do celoročního hodnocení. Po pěti
kolech můžeme říci, že se tato aktivita setkala
se zájmem návštěvníků klubu. Ti se přenesli
přes počáteční nechuť spojenou s tím, že nebyli okamžitě odměněni za výhru, začali trénovat
a strategicky plánovat, kdo bude nejlepší spoluhráč a jakou taktikou s ním porazí protihráče.
Došlo jim, jak důležité jsou nejen svědomitost
a vytrvalost, ale také fair play.
Motivovaní hráči měli chuť účastnit se i dalších
fotbálkových akcí mimo klub, s velkým zájmem

se setkal prosincový turnaj na tradiční mikulášské akci Tady nízkoprahy (za HoPo hrály tři
dvojice z celkových 27). Hned další den jsme
jeli na turnaj do bratrského klubu Autobus
v Jahodnici. V lednu jsme navštívili velký turnaj
Český pohár pořádaný Českou fotbálkovou organizací (ČFO). Ta v minulých letech díky spoluprací s pracovní skupinou ŽUPAN (sdružuje
pražské nízkoprahové služby) zavedla na svých
oficiálních ligových turnajích také juniorskou
kategorii. Zároveň začala bezplatně zapůjčovat
profesionální fotbálky do klubů a doporučila
ligovým hráčům, abych chodili trénovat tamní

BALÓNKOVÁNÍ
Dne 7. 1. 2016 proběhl druhý ročník Balónkování. Děti z Divizny spolu s dětmi
z azylového domu SKP HoPo si v prostorách azylového domu vyrobily přáníčka,
která navazovaly na balónky. Balónky
jsme pak na dvoře hromadně vypustili. Doufáme, že se nějaké přání vyplní.
Díky SKP Hopo za poskytnuté prostory,
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paní Pavle Šabatkové za skvělé lívance,
paní doktorce Janě Kozové z nemocnice v Rychnově nad Kněžnou za krásné
perníčky a všem dobrovolníkům, kteří
pomohli. Těšíme se zase za rok.
Počernická ODS

mladé svěřence. Někteří z nich se opravdu ukázali jako talentovaní hráči, kteří se v budoucnu budou moci měřit s profesionály. To je pro
HoPo zatím hudba budoucnosti, ale věříme,
že ne tak vzdálené. Naše turnaje jsou otevřeny
všem hráčům od 11 do 18 let, jste srdečně zváni. Fotbálku zdar!
Petr Košek,
sociální pracovník

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová
Dana Mojžíšová
Karla Polydorová
Náchodská
868/28
– v podkroví
bývalého sklenářství

Dětské oddělení: 702 149 72, Oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

KNIŽNÍ NOVINKY:
Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

Forstchen, W.R. : Sloup do nebe
(Knižní klub)

Svět ohrožuje pandemie sucha, raketový nárůst cen za
suroviny, válka o vodu. Globální chaos je na spadnutí,
protože v lednu se věnujeme
Božena Beňová
Eva Tůmová
Milan Herian
MVDr. Klára Bonková
Držmíšek
ale rýsujeMiroslav
se možnost,
jak mu
uzávěrkám
a statistikám,Ing.můzabránit. Studenti Gary Moržeme s uspokojením konstatovat dobré výsledky za
gan a Eva Petrenková, jejich
uplynulý rok.
profesor Erich Rothenberg
Vzhledem ke stěhování knihovny do náhradních proa excentrický miliardář Franklin Smith přichástor byla knihovna zavřena delší dobu, což mělo vliv
zejí s projektem tzv. Sloupu do nebe, který by
na počet registrovaných čtenářů – 1212. Výpůjček
umožnil využít cesty do vesmíru za zlomek
bylo za loňský rok 36 738 a počet návštěvníků 12 746.
původních nákladů a díky solárním panelům
Počet koupených knih činil 972 a vyřadili jsme z fondu
vyřešil energetickou krizi na Zemi. Ne všich318 knih.
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček nápadem
MUDr.
Jarmila Blažková
ni jsou tímto
nadšeni
– zejména
ne ti, kdo profitují z prodeje ropy. Realizace
Rekonstrukce knihovny pokračuje podle plánu. Nejeprojektu se navíc ukáže mimořádně nákladnom „nový kabát“, ale i vnitřek budovy si žádá velkou
ná a zdlouhavá a zhatit ji může sebemenší
rekonstrukci, počínaje vyrovnáním podlah, výměnou
chyba. Nebo pečlivě naplánovaná zrada.
elektroinstalace, radiátorů, stavba výtahu, oprava
Po Vteřině poté přichází William R. Forstchen
omítek - to vše vyžaduje hodně práce, času a finančs dalším výjimečným příběhem, jenž se opět
ních prostředků.
odehrává v situaci, ke které má dnešní svět
až nebezpečně blízko. Úspěšný a oceňovaný
autor tentokrát
působivou
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek přináší Mgr.
Květa Valchařováa smělou
jež by v budoucnu mohla zachránit lidProsíme, přijďte nás podpořit také vevizi,
volbách
do
zastupitelstva
stvo.
Milí naši čtenáři,

MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.
Vácha, Dalibor: Bratrstvo
www.SANCEPROPOCERNICE.cz
(Epocha)

www.facebook.com/sancepropocernice2014
Kniha se zaměřuje
142232_Inzerce.indd 1

Mezitím se připravujeme na zařízení interiéru. Podle
plánu bychom se opět v létě mohli stěhovat zpět do
nových prostor.
Noc s Andersenem letos nebude
S lítostí oznamujeme, že letošní Noc s Andersenem nebudeme moct uskutečnit vzhledem k nevyhovujícímu
prostoru pro tuto akci. Děkujeme vám za pochopení,
milí malí čtenáři. Věříme, že v nové knihovně si to vynahradíme.
V únoru zveme
Zámecké setkání NEJEN pro seniory se uskuteční
v úterý 16. února ve 14 hodin na Chvalském zámku.
Hostem bude pan MUDr. Ilja Kotík, který bydlí v Horních Počernicích a všichni ho máme v povědomí jako
osobního lékaře Václava Havla.
za kolektiv knihovny
Božena Beňová

jeny se jmény a osudy konkrétních legionářů.
Autor ve své práci využil rozsáhlé škály pramenů, k nimž kromě moderních domácích a zahraničních odborných studií patřilo rovněž
velké množství dnes již zapomenutých titulů
prvorepublikové legionářské literatury, vzpomínky, deníky, beletrie či divadelní hry. Text je
bohatě doplněn i dosud neznámými obrazovými přílohami. Na předkládanou publikaci
bude úzce navazovat druhý svazek, pokrývající neméně poutavá léta 1918–1920.

Starr, Mel: Neklidné kosti
(Knižní klub)

Série příběhů ze středověké
Anglie začíná barvitým románem, kde vypravěč Hugh
de Singleton jako mladý lékař hledá obživu v Oxfordu.
Příležitost se mu naskytne,
když ošetří zraněného lorda
Talbota a ten mu nabídne práci na svém
panství. Dlouho netrvá a Hugh řeší záhadu
kostí nalezených na hradě Bampton. Začíná
pátrat po místní dívce, která před několika
měsíci zmizela, a rozplétá předivo dramatických vztahů.

Ševela, Vladimír: Český krtek
v CIA (Prostor)

předeKarel Köcher je jediným špiovším na málo připomínanou
nem někdejšího východního
18.8.2014 14:50:14
skutečnost, která dnes již
bloku a pravděpodobně i jezaniká pod nánosem času
diným zahraničním agentem
i utvářením poněkud zjedvůbec, kterému se podařilo
nodušeného obrazu legií - že
proniknout do CIA. Jeho kontotiž československé dobrotroverzní příběh nebyl v česvolnické vojsko v Rusku bylo
ké literatuře faktu dosud popsán. Köcher byl
složeno z obyčejných mužů. Autor nabízí
vysazen do USA v roce 1965 se zdánlivě neneotřelý pohled na jinak známou problemasplnitelným úkolem infiltrovat se do ametiku vykreslením jejího plastičtějšího obrazu
rických zpravodajských služeb. Doprovázen
v protikladu k poměrně plochému výkladu
svou krásnou ženou Hanou, získal v Ameriryze faktografických publikací. Záměrem
ce pověst antikomunisty, pracoval u Zbigje ukázat čtenáři také jinou stránku tohoto
niewa Brzezinského a v roce 1973 mu CIA
válečného konfliktu, než může vnímat optiskutečně nabídla místo v jednom ze svých
kou převážné většiny u nás dosud vydaných
nejtajnějších oddělení. Mise byla splněna.
prací o válce. Tato práce se proto prioritně
V roce 1984 manžele Köcherovy zatkla FBI.
zabývá každodenností českých a slovenJeho přátelé žasli: jak tenhle výstřední chlaských dobrovolců (jak si tehdy sami říkali) na
pík, který se vždycky choval přesně opačně,
Rusi v období od léta 1914 do předjaří 1918.
než by se nenápadný agent měl chovat,
Čtenář se tak může například dozvědět, jak
mohl být komunistický špion? Köcher dožili (a přežili) v ruských zajateckých táborech
stal doživotní trest, v roce 1986 byl ale vya co vše je mohlo motivovat ke vstupu do leměněn za sovětského disidenta Anatolije
gií. Ke sledovaným otázkám patří také jejich
Ščaranského. „Za Köchera bychom vyměubytování, strava, formy trávení volného času
nili tři Ščaranské,“ prohlásil později šéf KGB
či kontakty s místním obyvatelstvem. Ve fronVladimir Krjučkov. Jiný generál KGB Čecha
tové každodennosti nechybí vedle samotnéale předtím označil za agenta Američanů.
ho boje ani vnímání smrti, zranění a nemoci,
Köcher po návratu domů působil v Prognosstejně jako zimy, hladu, vlivu cizího prostředí
tickém ústavu a stále žije ve vile u Prahy.
a mnoha jiných stresujících faktorů, které
důstojníkem KGB, který ho měl na starosti.
lze označit za traumata války. Tato svědectví
Kniha obsahuje bohatou fotografickou přía často až fascinující příběhy jsou v textu spolohu.
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knihovna

Monika Hrušková

ŠKOLY A ŠKOLKY

CHCETE STUDOVAT NA GYMNÁZIU?
ke studiu podávejte přímo na adresu Chodovická 2250, Praha
9, Horní Počernice, 193 00, nejpozději do 15. 3. 2016. Zájemci
o studium poté obdrží dopis s dalšími instrukcemi k přijímacímu
řízení. Více informací, včetně kritérií přijímacího řízení, můžete
získat na našich webových stránkách www.gymnchod.cz.
Zuzana Suchomelová,
zástupkyně ředitele

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 otevírá pro školní rok
2016/2017 opět dvě třídy osmiletého studijního cyklu, jednu
v Horních Počernicích a jednu ve svém detašovaném pracovišti
na Černém Mostě.
Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2016
v Horních Počernicích. Uchazeči budou přijímáni na základě
písemné zkoušky provedené formou SCIO testů z matematiky,
českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Přihlášky

RADOSTNÉ TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Radostné tříkrálové koledování Horními Počernicemi násobené zasněženou krajinou. 1. a 2. ročník
ZŠ praktické s třídní učitelkou Miladou Seemanovou.
Daniela Dvořanová, učitelka
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POZVÁNKA NA AKCE A KONCERTY ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy
Daniela Kallmünzera
Pá 5. 2. Sál ZUŠ Ratibořická
– 18.00 hod.

Koncert žáků třídy dechových
nástrojů Jiřího Bachtíka
Po 22. 2. Sál ZUŠ Ratibořická
– 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka
Po 8. 2. KC Domeček – 18.00 hod.

Koncert žáků smyčcového oddělení
Po 22. 2. Galerie 14 – Černý Most
– 18.00 hod.

V. Hudební večer
tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 15. 2. Sál ZUŠ Ratibořická
– 18.00 hod.

Koncert komorní hudby
Společný koncert se žáky
ZUŠ Teplice
Út 23. 2. Galerie 14 – Černý Most
– 18.00 hod.

JAK VYUŽÍVÁME ZELENOU UČEBNU V MŠ CHODOVICKÁ
Zelená učebna stojí na zahradě mateřské
školy od června 2015 a vybudovali ji rodiče
a zaměstnanci školky za dotační podpory
hl. m. Prahy.
Má podobu otevřeného přístřešku a nabízí
vhodné místo k různým řízeným i spontánním činnostem na čerstvém vzduchu a –
podle situace – v bezpečí před deštěm či
naopak v příjemném stínu. Pobyt v Zelené
učebně pro nás znamená propojení s přírodou, s realitou okolního světa. Posunuje
děti dále ve schopnosti vnímat okolí všemi

smysly – jinak, než jak jej prožívají v běžných
třídách. Snažíme se, aby děti byly schopné
nejen pozorovat nejrůznější jevy na zahradě,
ale aby toužily jim porozumět.
Je zde i prostor k setkávání rodičů a dětí,
např. u příležitosti Podzimního zamykání
zahrady nebo předvánočního Zpívání před
betlémem. Právě betlém v životní velikosti
spatřil světlo světa při listopadové dobrovolnické akci na zahradě a byl umístěn přímo
v Zelené učebně. Zelená učebna je využívána 4–5 dní v týdnu, nejvíce v dopoledních
hodinách. Dle rozpisu se
zde střídají děti ze všech 14
tříd MŠ. Děti se věnují nejen volné hře, ale i řízeným
činnostem – dramatizaci
pohádek a jejich poslechu
na čerstvém vzduchu, pohybovým a didaktickým hrám,
poznávání dřevin podle
listů, rozvíjení hrubé motoriky při stavění z kostek
a přírodnin, aktivitám zaměřeným na smyslové vnímání
(ochutnávání ovoce a zeleniny, trénink sluchového
rozlišování s využitím audio-

prvku). Často se rozezní zpěv doprovázející
tanečně pohybové hry.
Děti zde vyráběly věnce na Dušičky; hrabaly
spadané listí a pozorovaly, co vítr s takovým
listím dokáže udělat; učily se pojmenovávat
a rozlišovat roční období. Velmi dojemné
bylo adventní setkávání u betléma, povídání
a čtení o předvánočním období, které vyvrcholilo společným zpíváním s rodiči. Za pěkného podzimního počasí zde připravují paní
učitelky ze všech tříd i venkovní odpolední
program.
Část čtvrtečního odpoledne patří učebna
šestnácti dětem Lesního klubu předškolní
angličtiny, které svá setkání s cizím jazykem
tráví venku za každého počasí.
Po celé září 2015 využívaly Zelenou učebnu děti ze třídy Źabka, když se v jejich třídě
opravovala podlahová krytina po předchozím vytopení. V Zelené učebně nám je dobře
a těšíme se, co dalšího se tu bude dít ve druhém pololetí školního roku.

školní družiny, nabídka zájmových kroužků,
způsob hodnocení či úspěšnost žáků v přijímacím řízení na výběrové SŠ. Někteří rodiče
projevili zájem o nultý ročník ZŠ, určený pro
děti s odkladem školní docházky; ten však
v současné době žádná ze státních hornopočernických škol nenabízí. Ačkoli přístup
jednotlivých škol se v konkrétních oblastech
liší, shodli se účastníci na tom, že na prvním
stupni ZŠ je v současné době rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností a logické-

ho myšlení důležitější
než memorování encyklopedických vědomostí. Napřesrok akci
určitě zopakujeme!

za MŠ Chodovická,
Vlaďka Machajdíková

Školy

RODIČE RODIČŮM
7. ledna 2016 se uskutečnilo setkání rodičů současných předškoláků s rodiči, jejichž
děti již navštěvují základní školy v Horních
Počernicích, a kteří byli ochotni se o své zkušenosti a osobní dojmy podělit. Představeny byly FZŠ Chodovická, ZŠ Ratibořická, ZŠ
Spojenců, ZŠ Stoliňská a Lesní komunitní
škola V mechu a kapradí. V živé diskusi se
probírala nejrůznější témata, např. komunikace ze strany školy a vyučujících směrem
k rodičům, výuka cizích jazyků, organizace

za SRPMŠ Chodovická,
Alena Velíšková
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NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
přálo počasí a nenadělilo pravou zimní atmosféru.
Letos se uskutečnilo deváté setkání otužilců a jejich příznivců. Zimu konečně alespoň
vzdáleně připomínala tenká ledová krusta
na rybníku a teplota vody kolem 2 °C. A tak
desítka odvážlivců v čele s nejstarším jednasedmdesátiletým Milanem Léskou zamávala
přihlížejícím ledovou tříští.

V přátelské atmosféře podpořené horkým
a vylepšeným čajem, si všichni slíbili, že se
sejdou při příštím jubilejním 10. Novoročním
koupání, ke kterému jsou zváni všichni, kteří
se nebojí studené vody a mají dobou náladu.
Stalo se tradicí, že na Nový rok v 11.00 hodin
se u počernického rybníka Koupaliště sejde

skupina otužilců, kteří zahájí rok společnou
koupelí v rybníku. Několik let za sebou ne-

Jaroslav Hněvkovský,
občan

sport

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
Po vánočních svátcích a prázdninách jsme
se všichni sešli v lednu na trénincích plni síly
a nadšení. V neděli 24. 1. se naši atleti skvěle
prezentovali na závodech atletických přípravek, které pořádala atletická přípravka klubu
Hobbýk v Zelenči. Děti závodily ve třech věkových kategoriích
v atletickém pětiboji. Všem našim
atletům gratulujeme k dosaženým
výsledkům.
Od února přijímáme nové atlety z 1. a 2. tříd
do tréninkových
skupin ve středu
nebo ve čtvrtek
15:30 – 16:30 a atlety ze 3. – 5. tříd
pro tréninky v pátek 15:15 – 16:15
(od května 15:15
– 16:45).
Zájemci o atletiku
se mohou hlásit
na e‑mailu atletikahp@email.cz.
V únoru bude po
dohodě pro nové
zájemce
možné
navštívit ukázkové
hodiny tréninků.
Více informací ne-

Hornopočernický zpravodaj – únor 2016

jen k volným místům najdete na stránkách
www.atletikahp.cz.
I nadále uvítáme do svého týmu nové trenérské posily. Předpokladem je kladný vztah
k dětem a k atletice; školení trenérů atletické
přípravky zájemcům zajistíme. Více informa-

cí na tel 737 705 219
Anna Ondriášová.
Za trenérky,
Anička Ondriášová
a Klára Hlaváčková

Placená inzerce

STROJSERVIS Praha s.r.o.
se sídlem v Praze 9 Horní Počernice,
Náchodská 30/248

LYŽE

· PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

přijme nové zaměstnance na tyto pozice:

• automechanik
• technik příjmu
• technik skladu
Požadujeme:
dobrou znalost v oblasti autoopravárenství,
samostatnost, spolehlivost
Nabízíme:
kvalitní zázemí stabilní a prosperující firmy,
dobré platové podmínky, práci s moderními
značkovými vozidly
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

Zájemci mohou zasílat profesní životopis
na e-mail: zalohova@strojservis.cz
nebo volat na tel.: 281 921 979

OČNÍ OPTIKA HORNÍ POČERNICE
VÝPRODEJ LOŇSKÝCH MODELŮ
40% SLEVA na brýlová skla
40% SLEVA na obruby

Oční optika Horní Počernice, s. r. o.
Obchodní 2694/2, Praha 9
Optika +420 281 865 665,
e-mail: info@ocnioptikahp.cz

www.ocnioptikahp.cz

www.ocniklinikahp.cz
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AKCE PLATÍ
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Placená inzerce

...SLEVY AŽ 45%

14 let
s Vámi

vše

A++

Česká okna přímo od výrobce

České dveře

Podlahy

plastová, dřevěná, hliníková

dodáváme značky

(prodloužená záruka na proﬁl INOUTIC 72 měsíců)

SAPELI, CAG

vinylové, laminátové,
dřevěné, PVC

Navštivte naší vzorkovnu

Ve Žlíbku 14 (roh Náchodské)
Praha 9 – Horní Počernice

volejte pro okna
739 478 121

dveře a podlahy
733 130 561

Výhodné balíčky

pro Vaše rekonstrukce a novostavby
volejte:

734 333 025

e-mail

praha@rokacentrum.cz

web

www.rokacentrum.cz

%
PRODEJ

MONTÁŽ

SERVIS

Prodejna: Horní Počernice, Náchodská 757

Zimní
slevy
okna
zimní
zahrady
Kontakt: Náchodská 757, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, tel: 281 924 974. Více na www.azeko.cz
AZ Ekotherm spol.s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných oken. Ryze česká společnost je na trhu již 17 let
a vyrábí, dodává a montuje špičková špaletová okna, dřevěná eurookna a okna opláštěná hliníkem.
AZ Ekotherm je největším českým výrobcem dřevěných zimních zahrad.
Hornopočernický zpravodaj – únor 2016

Placená inzerce
HLEDÁM UKLÍZEČKU NA ÚKLID 1 X TÝDNĚ
3 HODINY, VOLEJTE 602 366 783
NABÍZÍM MYTÍ OKEN A PRANÍ KOBERCŮ.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL.: 605 567 053

GOLF RESORT ČERNÝ MOST PŘIJME
ÚDRŽBÁŘE ZELENĚ -GREENKEEPERY.
MANUÁLNÍ ZRUČNOST, ZODPOVĚDNOST;
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ T - VÝHODOU. ŽIVOTOPIS
ZAŠLETE NA GOLF@GRCM.CZ
GOLF RESORT ČERNÝ MOST PŘIJME NOVÉ
RECEPČNÍ. AJ + PC PODMÍNKOU, GOLF
VÝHODOU. VHODNÉ PRO STUDENTY VŠ.
ŽIVOTOPIS ZAŠLETE NA GOLF@GRCM.CZ

PRODÁM BYT V H.P. V OSOBNÍM
VLASTNICTVÍ 3+1 3 PATRO BEZ VÝTAHU
TEL.: 604 859 259
OBCH. FIRMA V HP PŘIJME ÚČETNÍ NA POL.
PR. ÚVAZEK. ZKUŠENOST S ÚČTOVÁNÍM
DOTACÍ A AJ VÝHODOU. NABÍDKY POSÍLEJTE
NA TESTIMA@TESTIMA.CZ
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM
TEL.: 286 891 400
KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE. TEL.: 775 132 921

HLEDÁM PODNÁJEM NEZAŘ. BYT
DLOUHODOBĚ 2+1 - 3+1. DĚKUJI
604 863 688 NALÉHAVĚ!
VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTR.
BYTOVÉHO JÁDRA, REKONSTR. BYTU, DOMŮ
NA KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ.
TEL. 775 080 907

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU.
TEL. : 606 527 091
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
TEL.: 603 418 333, 281 920 134
SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ
WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247
KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ
„VE VĚŽÁKU“
BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H
BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE
605 246 337, 603 877 942

ZŠ Heřmánek
(Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví)

přijímá ve školním roce 2016/17 žáky do šestého ročníku
(16 žáků ve třídě) a do přípravné třídy (14 žáků).
U nás najdete lepší vztahy v kolektivu a osobnější přístup.
Zápis 6. třída: 23. března, 13. dubna a 1. června 2016.
Zápis přípravná třída: 30. března 2016. Nutné přihlášení.

Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz,
najdete nás také na facebooku.
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