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DÁTE NÁM SVŮJ HLAS?
Hornopočernický zpravodaj byl nominován do soutěže Otevřeno x Zavřeno v kategorii Otevřeno
- Svoboda projevu. Důvodem nominace do této soutěže byl zvýšený prostor pro vyjádření opozice
a občanů.
Od 24. srpna do 14. září bude probíhat hlasování ze strany veřejnosti, zároveň ho bude také hodnotit odborná
porota. Vy můžete hlasovat na http://oz.otevrenaspolecnost.cz/ pod nominačním čísle 11.
Děkujeme za vaše hlasy.
Lenka Bartáková, redaktorka

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH

ZÁŘÍ 2016
CHVALSKÝ ZÁMEK
2. 9. od 17 hod.
Vernisáž Výstavy žákovských prací SŠ oděvního
a grafického designu Lysá nad Labem, módní
přehlídka žáků
3. 9. od 15 hod.
Slavnostní zahájení výstavy Ze Studia Kamarád do
krajiny pana Pipa, beseda s hercem Jiřím Lábusem
a Marií Holou, manželkou výtvarníka
od 3. 9. do 20. 11.
Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa a výběr
z další tvorby Stanislava Holého
od 3. 9. do 6. 10.
Výstava žákovských prací SŠ oděvního a grafického
designu Lysá nad Labem
17. 9. - 18 až 21 hod.
Tajemná noc na Chvalském zámku – pohádková
stezka zámkem za účasti zámecké družiny
18. 9. - 10 až 17 hod.
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi s bohatým
doprovodným programem

18. 9. - 19 až 20.30 hod.
Koncert na nádvoří: Michal Prokop & Trio

24. 9. od 18 hod.
Válka Roseových

23. 9. od 20 hod.
Koncert vážné hudby: Petra Havránková (soprán),
Novákovo trio, Festival u sv. Ludmily

25. 9. od 15 hod.
Tři přání

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
11. 9. od 13 hod.
Zahájení 11. divadelní sezóny - Průvod Karla IV.
14. 9. od 18 hod.
Vernisáž výstavy Alois Jirásek – 165. výročí narození

29. 9. od 19.30 hod.
Královny

MUM
7. 9. od 9 hod.
Mumraj ZDARMA

17. 9. od 15 a 18 hod.
Alenka v říši divů

13. 9. od 9 hod.
Podnikatelská poradna pro rodiče - marketing,
propagace, soc. sítě

18. 9. od 19.30 hod.
Teď ne!

13. 9. od 18 hod.
kurz Respektovat a být respektován

19. 9. od 19.30 hod.
S.E.N.

21. 9. od 10.45 hod.
Látkové pleny

21. 9. od 19.30 hod.
Radůza

30. 9. od 9 hod.
Work life balance - gender

Placená inzerce

Prodej hodinek a hodin,
opravy hodinek, výměnu baterií
a zkoušku vodotěsnosti hodinek
provádí

ALTRO

Václavická 2385
19300 Horní Počernice

Tel.: 281 922 501

e-mail: info@altro.cz
Pracovní doba: 8.00 - 15.30 hod. (po-pá)
Hornopočernický zpravodaj – září 2016

Foto na titulní straně: Jan Karoch, Pole zlatá,
účastník fotografické soutěže Chvalského zámku

Úvod

SLOVO STAROSTKY
Milí školáci a studenti hornopočernických
škol,
letní dovolené a prázdniny končí, na každém konci však vždy něco nového začíná.
Bez ohledu na to, jak jsme my starší neměli rádi brzké vstávání do školy nebo učení na zkoušky dlouho do
noci, všichni víme, jak je vzdělání důležité, a představit si svět bez škol
a univerzit je opravdu nemožné. Nezáleží ani tolik na tom, jestli jste
schopni během právě začínajícího školního roku vměstnat do hlavy
co nejvíce informací, důležitější je pro vás vydat se směrem, který vás
přitahuje a připadá vám rozumný. Většina z vás asi bude souhlasit
s tím, že vzdělaný člověk dokáže lépe rozpoznat zajímavé příležitosti,
které nám život poskytuje a bude pro něj jednodušší stát se úspěšným a uskutečňovat své sny lépe než ten, kdo dostatek vědomostí
a informací nemá. Každý obdivuje moudré a vzdělané lidi, kteří jsou
ve společnosti vysoce uznávaní. Čím budete vzdělanější, tím většího
respektu se vám dostane od lidí kolem vás.
Takovým člověkem byl i světoznámý chemik Antonín Holý, čestný občan Horních Počernic, jehož nedožité 80. narozeniny si připomínáme
1. září, tedy v den, kdy začíná nový školní rok. Profesor Holý byl ve vědeckých kruzích známý tvrdou pracovní disciplínou a na odpočinek
odešel až v den svých 75. narozenin. Zasloužil se například o nalezení
zatím nejúčinnějšího léku proti AIDS, virové hepatitidě typu B, pásovému oparu, rakovině lymfatických uzlin a mnoha jiným vážným či
smrtelným onemocněním. Přes všechen věhlas však zůstal skromným
člověkem, celý život kladl důraz právě na vzdělání a poctivou vědeckou práci. Věděl, že bez vzdělání je opravdu těžké přizpůsobit se všem
změnám, které přináší 21. století. Často zdůrazňoval, že vzdělání nám

pomáhá pochopit svět, ve kterém žijeme, ovlivňuje naše chápání
rozdílu mezi dobrem a zlem, dodává sebevědomí k vyjádření našich
názorů a postojů.
Zdá se však, že je to čím dál těžší. Škola už dávno ztratila svoji výlučnost v získávání informací nutných k úspěšnému postavení. Přesto
by měla zůstat místem, kde jsou všichni rádi. Ať už ti nejmenší, kteří
jdou letos do školy poprvé, tak i starší žáci a studenti, kteří prahnou
po vzdělání a vzorech, nebo vyučující, kteří se na děti těší a chtějí je
něčemu naučit. Také všichni rodiče touží po tom, aby se jejich dítě
dobře učilo a nacházelo pravé životní hodnoty. Záleží tedy především
na nich a učitelích, zda se jim to podaří. Profesor Antonín Holý je pro
mě vzorem a důkazem, že míra našeho vzdělání je jedním z nejdůležitějších činitelů, který pomáhá uskutečňovat naše sny a cíle. Díky své
celoživotní neúnavné práci a všem převratným objevům dodnes přitahuje ke vzdělání a bádání další nadané mladé lidi. Stejně jako jeho
žáci dobře věděl, že vzdělaný člověk má větší šanci v převratné době
prosazovat své poznání i názory.
Je tomu už hodně let, kdy dnes světově proslulý vědec Antonín Holý
ve své laboratoři dělal první pokusy, než dosáhl prvních převratných
objevů. Práce, již započal, však neskončila, stejně jako vzdělávání
těch, kdo v ní pokračují. Proto vám chci popřát úspěšný vstup do nového školního roku, vašim učitelům spoustu nápadů, jak během roku
své svěřence zaujmout a něčemu je naučit. Všem rodičům přeji, aby
měli radost ze všech byť i nepatrných úspěchů svých dětí.
Vaše starostka Hana Moravcová

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
NÁVŠTĚVA PANÍ PRIMÁTORKY
Paní primátorku uvítali členové Rady MČ
na Chvalském zámku. Probírala se témata
vybudování kulturního sálu pro potřeby
MČ a zejména místních spolků. Takový
prostor totiž Horním Počernicím schází.
Rovněž byl představen i záměr revitalizace
místních rybníků, vybudování koupaliště
a rekreační zóny, rozšíření domu s pečovatelskou službou s vybudováním denního
stacionáře a opravy komunikací.

REVITALIZACE BIOLOGICKÉHO RYBNÍKU
Začíná revitalizace rybníku u dálnice, kterou provádí hl. m. Praha. Dojde ke kompletnímu odbahnění, opravě výpusti a břehů

a realizaci protihlukového valu, který bude
osázen zelení. Součástí tohoto projektu je
i revitalizace potoka.
Hana Moravcová,
starostka

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí
12. září 2016 od 17 hod. na Chvalském zámku.

2– 3

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Zvýšení dotace fekálních služeb
Rada schválila navýšení dotace fekálních služeb z 67,50 na 70,61 Kč/m3
Úprava nájemní smlouvy č. 2012/13/0004
uzavřené s Českým zahrádkářským svazem, ZO Praha‑Horní Počernice
Rada schválila pronájem pozemků KN parc.
č. 4275/2 o výměře 1774 m2, KN parc. č. 4275/11
o výměře 928 m2, KN parc. č. 4275/12 o výměře 329 m2 a KN parc. č. 4275/13 o výměře
229 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
Českému zahrádkářskému svazu, zákl. organizaci Praha ‑ Horní Počernice, na dobu určitou
od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017
Úprava ceníku hřbitovních služeb
Rada schválila ceník hřbitovních služeb platný
od 1. 8. 2016
Jmenování vedoucího Odboru životního
prostředí a dopravy
Rada jmenovala s účinností od 1. 8. 2016

Mgr. Věru Bidlovou vedoucí Odboru životního
prostředí a dopravy
Bezúplatné nabytí pozemku KN parc.
č. 2498/51 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu - Ministerstvo vnitra
Rada souhlasila s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 2498/51, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 314 m2 v ul. Běchorská v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu – Ministerstva vnitra do vlastnictví
hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20 s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s Českou
republikou – Ministerstvem vnitra
Souhlas s využitím místních komunikací
pro pojíždění autobusové linky z důvodu

zlepšení obslužnosti MHD Svépravice
Rada schválila využití místních komunikací ul.
Domkovská (v úseku Jeřická - Božanovská),
Jeřická (v úseku Chvalkovická - Domkovská),
Na Svěcence (v úseku Božanovská - Šanovská)
pro pojíždění autobusové linky z důvodu zlepšení obslužnosti MHD Svépravice
Souhlas k vydání rozhodnutí o zvláštním
užívání pozemní komunikace a s její částečnou uzavírkou
Rada schválila vydání rozhodnutí o zvláštním
užívání pozemní komunikace ul. Ve Žlíbku
a její částečné dopravní uzavírky v MČ Praha
20 z důvodu oprav na mostě (nad D10) stávajících nefunkčních dilatací a nahrazení novými
povrchovými ocelovými dilatacemi.
Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/
samosprava
Úřad MČ Praha 20

V jednotlivých lokalitách Horních Počernic plánujeme schůzky s místními občany,
podobně jako to bylo při projednávání strategického plánu.
Řešit budeme všechna témata, o která se místní občané zajímají.
ZAČÍNÁME: 13. 9. 2016 V ZŠ BÁRTLOVA OD 17.00 HOD.
TÉMATA: Výstavba Bílý Vrch, ČOV Čertousy + další
Všechny občany zvou radní MČ

NAŠE SPOLKY DOSTANOU BRZY NOVÝ BEZPLATNÝ PROSTOR
Městská část Praha 20 podporuje spolkovou
činnost již desetiletí. Ať již jsou to spolky zahrádkářů, dobrovolných hasičů, ochotníků,
seniorů atd., všechny spolky mají možnost
požádat městskou část o příspěvek na svou
činnost nebo o příspěvek na akci, kterou
pořádají. Každoročně se mezi spolky rozdělí z obecního rozpočtu několik set tisíc.
Ovšem nejedná se pouze o finanční podporu, i když bez té by to nešlo. Městská část rovněž spolky podporuje bezplatnou výpůjčkou
vlastních prostor pro schůze, ať již pro Místní
organizaci Svazu postižených civilizačními
chorobami, MO Svazu tělesně postižených
či Klub seniorů, případně i organizačně technickou pomocí prostřednictvím pracovníků

Odboru místního hospodářství, či dovozem
a zapůjčením mobiliáře – lavic, stolů, stánků
na akce spolku Rodinné centrum MUM. Nemalou podporou pro spolkovou činnost je
i bezplatná výpůjčka areálu Chvalské tvrze,
oblíbeného místa pro pořádání akcí určených
pro širokou veřejnost. Pokud spolek prokáže,
že je na akci vstup pro veřejnost zdarma, rada
městské části Praha 20 mu na základě jeho
žádosti areál bezplatně zapůjčí. Díky této podpoře se podařilo založit novou tradici pořádání různých výstav a akcí, ať již je to VETERANPÁRTY – výstava Klubu historických vozidel,
případně akce Böhmerland – výstava historických motorek, Čarodějnice a mnoho dalších.
Městská část Praha 20 podporuje spolkovou
činnost již desítky let, což dokládá i festival

Divadlo v přírodě, jehož 46. ročník se konal
v květnu a červnu. Tradice, kterou tento festival založil, je u nás velmi živá a zájem o jednotlivá představení v krásném přírodním
amfiteátru vysoce převyšuje kapacitu areálu.
Snažíme se o zapojení co největšího počtu občanů do spolkové činnosti, podporujeme vznik
nových spolků a stále se snažíme tuto bohulibou aktivitu podporovat. V současné době finalizujeme rekonstrukci objektu místní veřejné
knihovny, v jejímž přízemí budujeme prostory
určené pro bezplatné využití místními spolky.
Otevření plánujeme na podzim letošního roku.
Rada MČ

NOVINKY Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 - NOVÍ VEDOUCÍ ÚŘADU
Dne 1. 7. 2016 posílil řady zaměstnanců nový vedoucí Odboru informatiky, Ing. Bohumil Pechr, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti informatiky. Mgr. Věra Bidlová byla jmenována vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy od 1. 8. 2016. Věřím, že své zkušenosti a elán beze
zbytku využije ve prospěch životního prostředí městské části. Oběma vedoucím přeji mnoho pracovních úspěchů v jejich funkci. Kontakty na oba
jmenované vedoucí odborů, jakož i kontakty na ostatní zaměstnance Úřadu městské části Praha 20 naleznete na adrese http://www.pocernice.cz/
urad/seznam-pracovniku/
Od 1. 8. 2016 se Úřad městské části Praha 20 rozhodl zavést pružnou pracovní dobu úředníků, kteří tak mají možnost flexibilního plánování svých
pracovních úkolů. Úřední doba pro veřejnost se nemění, je v pondělí a středu od 8.00 do 18.00 hod. a v pátek od 8.00 do 11.00 hod. V případě,
že potřebujete vyřídit své záležitosti na úřadě mimo uvedenou úřední dobu, kontaktujte buď příslušného pracovníka, případně vedoucího odboru a domluvte si jednání dle vašich požadavků a možností pracovníků. Kontakty na odbory Úřadu městské části Praha 20 naleznete na adrese
http://www.pocernice.cz/urad/kontakty/, v liště po levé straně v kolonce – odbory.
Monika Brzkovská, zástupce tajemníka
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O ZMĚNÁCH MHD A POBOČCE ČESKÉ POŠTY
Paní starostko, během prázdnin
jste měli důležité jednání s organizací ROPID. K jakému výsledku jste
došli a co vše se v Horních Počernicích změní?

Organizace ROPID, která se zabývá městskou
hromadnou dopravou, byla pověřena ke
koncepčnímu zhodnocení dopravy v Praze
a přijetí následných opatření, které by z tohoto průzkumu vycházely.
Na naši žádost došlo k podrobnému vyhodnocení linky 223 a 296 na základě stížností
občanů, že autobusy jezdí zbytečně v krátkých časových intervalech a jsou mnohdy
prázdné. Hodnotící stanicí byla zastávka Libošovická. Bylo konstatováno, že pokud by
došlo k prodloužení intervalů nebo ponechání jen jedné linky na této trase, docházelo by
k přeplněnosti autobusů a tudíž ke snížení
komfortu cestování MHD, které je podporováno.
Dále jsme řešili převedení části linky 296 tak,
aby byla dopravně obsloužena i lokalita Svépravice. Zdá se, že po opakovaných urgencích ROPID přišel s návrhem, jak najít řešení.
V měsíci říjnu dojde k zavedení zkušebního
provozu odklonu linky 296 směrem do Svépravic. Trasa je vedena ulicí Domkovskou,
zastávka bude v ulici Božanovská, otočka
autobusu bude v křižovatce Šanovská – Na
Svěcence, kde bude nutné zbudovat provizorní kruhový objezd, potom opět zpět
Domkovskou. Doporučení ROPIDu je i zřízení nové zastávky v ulici Domkovská. V měsíci
září bude proveden výzkum naplněnosti této
linky. Co ale musíme udělat především? Zjistit, zda tato linka skutečně dopravně obslouží

Svépravice, zda je opravdu taková poptávka.
Touto změnou se časově prodlouží linka 296
minimálně o 5 minut a je zde možnost i zhoršení návaznosti na vlaky. Důležitý je zejména
názor obyvatel ulice Domkovská, kde tato
linka bude projíždět v pravidelných denních
i nočních intervalech. Oslovíme tedy přímo
tyto obyvatele a občany Svépravic, zda jsou
s touto změnou spokojeni.
Dále jsme řešili možnost umístění nové zastávky v ulici Ve Žlíbku, v blízkosti ulice V Slavětíně. Vzhledem ke krátké vzdálenosti mezi
stávajícími zastávkami pod konečnou linky
273 a zastávkou u BIG BOX a k finanční náročnosti vybudování zastávky, domluvili jsme se,
že to bude řešeno v rámci bytové výstavby
pod lokalitou Canaba. V současné době ale
tato výstavba není aktivní.
V rámci rekonstrukce komunikace Ve Žlíbku došlo k posunutí zastávky směrem k ulici Běluňské. Bohužel přístřešek pro čekající
cestující zůstal na stejném místě. Zejména
pro starší občany se stává problémem při nepříznivém počasí včas opustit přístřešek tak,
aby stihli dojít k právě přijíždějícímu autobusu. V současné době prověřujeme vlastnické
vztahy, abychom mohli „čekárnu“ posunout
a dodrželi při tom normy pro průchod na
chodníku.

Od měsíce října dojde k dalším zásadním změnám v dopravě. Čeho
se změny budou týkat?
Linka 261 bude rozdělena na dvě samostatné provozní větve a vznikne nová (původní)
linka 222.

Linka 296 bude mít nové číselné označení
a to 224. Původně měla být tato linka ještě
posílena na základě žádosti Prahy 14 v celé
své trase. Domluvili jsme se ale, že pro Horní
Počernice jsou intervaly této linky dostačující a midibus bude posílen pouze na katastru
Prahy 14.
Linka 273 bude mít nové číselné označení
141. Linka je beze změny trasy Hloubětínská – Černý Most – Ve Žlíbku i provozních
parametrů (provoz celodenně, celotýdenně,
v úseku Černý Most – Ve Žlíbku ve špičkách
pracovních dnů v provozu vložené spoje).
Budeme si tedy muset zvyknout jen na nové
číslo linky. Kompletní informace bude uveřejněna na webu.

Další změnou, která se chystá, je
rekonstrukce budovy pošty. Co se
vše změní?

Ano, konečně začíná rekonstrukce budovy
České pošty, kde by mělo dojít nejen ke zvětšení prostoru pro veřejnost, ale i k bezbariérovému vstupu do budovy. Budeme žádat vedení pošty, aby bylo otevřeno více přepážek
než dosud a tím odbaveno více klientů. Bude
zde oddělená místnost sloužící pro hromadné podání listovních zásilek, navýší se počet
přepážek z pěti na sedm, přístavba umožní
vybudovat místnost pro balíky požadující
větší prostor, výpravnu a rampu. Ve druhém
patře, které také projde rekonstrukcí, bude
zázemí na místo kanceláře vedoucí. Důležitá
zpráva ale je, že nedojde k uzavření pobočky
a pošta i doručovatelky budou během rekonstrukce normálně fungovat.

Kdy tato rekonstrukce začne a jaký
je termín dokončení?

Realizace stavby, včetně zajištění kolaudace
a stěhování provozu, proběhne od prosince 2016 do května 2017. V prosinci započne
realizace přístavby bez omezení provozu
pošty pro veřejnost. Během ledna a února,
po dokončení přístavby, bude provoz přepážek přemístěn do 2. NP a začne realizace
rekonstrukce stávajících vnitřních prostor 1.
NP, která by měla být dokončena v březnu
a přepážky přestěhovány zpět. V dubnu pak
bude probíhat přestavba 2. NP. Rekonstrukce
podkroví bude probíhat průběžně.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
REAKCE NA ČLÁNEK JSOU SVÉPRAVICE PRAHA?
I když si paní Alžběty Cibochové jako člověka
a profesionála v oblasti speciální pedagogiky
velice vážím, musím reagovat na její článek
v minulém čísle a objasnit některé, možná záměrně zavádějící informace.
Oblast Svépravic byla po volbách v roce 2010
řešena jako první. Naší jednou z největších
investic se stalo vybudování kanalizace, jejíž
trasa je vedena ulicí Domkovskou. Touto stavbou došlo k tomu, že Horní Počernice mají
kanalizaci na 95 % území. Zbývá pouze ulice
V Slavětíně, kterou aktivně řešíme a lokalita Na
Svěcence, kde je komplikace v překonání vedení trasy dálnice.
V současné době probíhá aktivní spolupráce
s OTV, aby došlo v letošním roce k rekonstrukcím komunikací ve Svépravicích. První se bude
dávat nový povrch v ulicích, kde není vůbec
žádný a v dalších etapách dojde i na komunikaci Domkovskou, Chvalkovická a další. Přesný rozpis je na webu.
Co se týká restaurací a obchodů, není to záležitost městské části, ale soukromých investorů.
Pokud v některé lokalitě je poptávka nízká,
žádný obchodník zde provozovnu neotevře.
Současným trendem jsou velké nákupy v obchodních centrech a malý obchod s potravinami je velmi složité finančně provozovat.
V rámci nových výstaveb dává vedení radnice podmínky investorům v oblasti občanské
vybavenosti. Jedná se zejména o předškolní
a školní zařízení, volnočasové aktivity, případ-

ně prostor pro ordinaci lékaře. Tento prostor
může radnice pronajímat za účelem provozu
ordinace, ale stejně je to na jednotlivých lékařích, zda zde budou chtít mít ordinaci.
Poštovní schránka zmizela v rámci rekonstrukce Božanovské. Jak paní zastupitelka velice
dobře ví, jelikož jsem jí o tom osobně informovala, tuto záležitost reklamoval vedoucí OMH
pan Píša u České pošty a v současné době už
je schránka zpět na svém místě.
Signál na mobilní připojení je nutno řešit individuálně. Žádali jsme všechny společnosti,
které se tímto zabývají, o posílení signálu,
ale vzhledem k umístění vysílačů by to bylo
technicky a tedy i finančně náročné. Proto
v rámci rekonstrukcí komunikací žádáme při
stavbě uložení chrániček pro možnost vedení
optických kabelů. Poté můžeme tato jednání
obnovit.
Co se týká dodržování rychlosti aut, je to vždy
záležitost slušného chování a dodržování vyhlášky jednotlivých řidičů. Není přece možné
do každé ulice postavit policistu a to i z toho
důvodu, že jich tolik nemáme. Měření rychlosti provádí dopravní policie pouze v úsecích,
které jsou dopravně nebezpečné. Bohužel
jsou to ty úseky, kde došlo k závažným dopravním nehodám.
A k věci údržby zeleně. I když chápu, že s tím
opozice nebude souhlasit, jelikož její práce je
především nesouhlasit, údržba zeleně se v posledních šesti letech posunula na vyšší úroveň.

Většinu prací děláme v rámci
místního hospodářství, čímž
šetříme finanční prostředky
a lépe údržbu zeleně organizujeme. Samozřejmě se může
stát, že někde naroste větev
do chodníku nebo v rámci
počasí rychleji roste tráva.
Horní Počernice jsou totiž svou rozlohou největší městskou částí v Praze a nelze denně
monitorovat každé místečko. Stačí zvednout
telefon a zavolat na místní hospodářství paní
Tomsové, která má tuto oblast na starosti. Jak
se jistě paní Cibochová opakovaně přesvědčila například při její žádosti o úklid a posekání
trávy v rámci jí pořádané akce u kapličky, zaměstnanci úřadu pracují flexibilně a řeší tyto
věci obratem.
Jistěže je stále co zlepšovat. Zejména v oblastech, které se v minulých letech řešily méně
než střed Počernic. Nejsou to jen Svépravice,
ale také Čertousy, Chvaly, ulice V Slavětíně, již
hotová Otovická a další místa v Počernicích.
Věci se ale musí dělat postupně a koncepčně,
aby výsledek byl komplexní.
Proto plánujeme v jednotlivých lokalitách
schůzky s místními občany, podobně jako to
bylo při projednávání strategického plánu. Řešit budeme všechna témata, o která se místní
občané zajímají.

mů obce a jejich příčin (infrastruktura, občanská vybavenost, životní prostředí, ekonomická
situace a fungování obce). Rozvoj Horních
Počernic dle našeho názoru neznamená tedy
konstantní podporu pouze developerských
projektů, rozhodování o těchto skutečnostech
bez znalosti věci a zákonů, logiky a schvalování projektů, které obci situaci nezlepší. Rozvoj
Horních Počernic nespatřujeme jen v podpoře výstavby staveb k bydlení, skladových hal,
firemních objektů, ale i v kontrole udržitelného rozvoje obce, technické a občanské vybavenosti a technické infrastruktury. Z jednání
Veřejného fóra dne 20. 9. 2015 vyplynuly i požadavky občanů na vybudování lesoparku,
mimo jiné i v lokalitě Robotnice, tento požadavek se umístil na druhém místě. http://zdravehornipocernice.cz/wpcontent/uploads/opatreni_k_overenym_problemum_z_VF_2015.
pdf. Domníváme se, že v Horních Počernicích

skutečně chybí prostory
pro rekreaci a odpočinek.
Ing. arch. Kristin Grygorian
Karhanová (urbanistka MČ
Praha 20) vypracovala možnou variantu návrhu lesoparku v lokalitě Robotnice. Rádi
bychom vás seznámili s tímto
návrhem. Návrh lesoparku je
umístěn na pozemku MČ Praha 20, kde je plně v naší kompetenci rozhodnout o jeho
budoucím využití. Jak by se
vám líbil lesopark na Robotnici?

psi v děsivých podmínkách. S životním prostorem omezeným na klec, spoutaní řetězem, ve špíně, vlastních výkalech a moči.
Někteří nemohli ani pořádně dýchat. Je
jasné, že v takových podmínkách byli psi
zubožení, nakažení svrabem a parazity. Policisté odvezli zvířata do městského útulku.
Z 13 psů údajně největší množství bylo ple-

meno jorkšír. Rasa, která jde
nejlépe na kšeft! Nelegální
množírny se na malé jorkšíry proto nejčastěji soustředí.
Pohled byl pro mne o to
smutnější, že jsem před
třemi lety přesně na tuto
chovatelku zvala městskou

Hana Moravcová, starostka

MÁ JEŠTĚ ROBOTNICE ŠANCI?
V HPZ 05/2014 psal Mgr. Jiří Beneda článek
o výstavbě v lokalitě Horních Počernic Robotnice. V daném článku pan Beneda zmínil,
že je jeho snem, aby místo výstavby v počtu
cca 700 bytů vznikl lesopark. Připomeneme
vám na obrázku návrh bývalého vedení naší
MČ z roku 2013 na plánovanou zástavbu.
Pro každého je jistě pohled na rozvoj Horních
Počernic jiný, jiný bude pro developera, jiný
pro vlastníka stavebních pozemků, pro projektanta a jiný pro běžného občana či účastníka
řízení dané výstavby. Chápe‑li se rozvoj obce
pouze jako populační (zvýšení počtu obyvatel) nebo územní růst (výstavba) je to špatně.
Podstatou je totiž kvalitativní změna života
obyvatel, a to pokud možno ve zlepšení současného stavu k lepšímu. Rozvoj obce obsahuje komplexní zhodnocení situace, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života
obce, zachycení hlavních rozvojových problé-

Jiří Beneda, Karla Polydorová,
radní Šance pro Počernice

PODIVNÁ MILOVNICE ZVÍŘAT
Možná jste zaznamenali šot, který nedávno proběhl zpravodajstvím televize Prima.
Vzápětí o něm informovala řada serverů.
Pohled to byl velice smutný. Šot informoval
o tom, že policie provedla zátah v nelegální
množírně psů chovatelky v Horních Počernicích.
Ve Svépravicích poblíž rybníku Paleček žili
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pokýval hlavou a pravil: „No jo, vy jste holt
paní jen milovnice zvířat!“
S tehdejším vedoucím Odboru životního
prostředí Ing. Horynou a s Ing. Svojanovskou jsme naopak my tři z kontroly odcházeli jako zpráskaní psi. Znamená to, že
„milovnice zvířat“ si po našem odchodu
vesele promnula ruce a další tři roky ve
svém šíleném byznysu nerušeně pokračovala! Pokoušela jsem se tehdy zjistit podle místa jejího trvalého pobytu, zda platí
ze psů poplatky. V místě trvalého bydliště
nikoli. V Horních Počernicích také ne. Tak,
kde tedy? Zajímalo by mne, jakým způsobem tato osoba platí daně? Maminka na
rodičovské, která si přivydělá šitím, nebo
navlékáním korálků, má okamžitě kontrolu
z finančního úřadu v zádech. Jak se asi platí

daně z nelegálních množíren? Hlavně ale
nerozumím tomu, co kontroluje kontrola
předem ohlášená?
TV Prima každopádně případ bude nadále
sledovat. Spousta lidí z Horních Počernic se
o osud pejsků zajímá a doufají, že majitelce
už v žádném případě vráceni nebudou. Prosím proto, nekupujte zvířata z nelegálních
množíren. Nedávejte takovým lidem vůbec
šanci! Je lépe vybrat si domácího mazlíčka
od poctivého chovatele, nebo udělat ještě
něco navíc - dát třeba láskyplný domov zvířeti z útulku.
Děkuji a všem přeji příjemný podzim plný
lepších zpráv
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

ČSSD PŘEDLOŽÍ DO ZÁŘIJOVÉHO ZASTUPITELSTVA DVA TISKY
První z nich ustanovuje povinnost, aby se
ke všem změnám pražského územního plánu, které se týkají naší městské části, vyjadřovalo naše zastupitelstvo na veřejném
jednání. Odstraníme tak dosavadní praxi,
kdy se ke změnám územního plánu vyjadřuje pouze 7 radních na uzavřeném jednání
bez občanů. Cílem druhého tisku je uložit
vedení městské části úkol vést urychlená
jednání o návratu pobočky úřadu práce
zpět do Horních Počernic.
Bílý Vrch
Při procesu projednávání výstavby na Bílém Vrchu budeme důsledně dodržovat
vlastní volební program, sekce Výstavba
a rozvoj Počernic. Budeme trvat na tom,
aby realizace projektu nesnižovala kvalitu
života (například zápachem z další ČOV)
stávajícím obyvatelům. ČSSD je silně znepokojena stavem, kdy jeden ze členů Rady
městské části Praha 20 otevřeně lobuje za
výstavbu na Bílém Vrchu a hájí zájmy soukromého developera namísto obhajoby zájmů našich obyvatel. Očekáváme, že v sobě
tento člen Rady najde dostatek tradice,
odpovědnosti a prosperity, aby se za své
jednání občanům omluvil.
Noví vedoucí odborů – schopní a nadstraničtí
Během léta nastoupili na úřad noví vedou-

cí Odborů informatiky a životního prostředí
a dopravy. Novým vedoucím Odboru informatiky se stal pan Bohumil Pechr. Pan Pechr
je vedle svých profesních zkušeností také
zastupitelem Městské části Praha-Satalice
a členem výboru Obvodní organizace KDU-ČSL Praha 9. Jsem rád, že Petr Herian našel
v jeho osobě nejen zkušeného odborníka, ale také spolehlivého spolupracovníka
z vlastní politické strany. Odbor životního
prostředí nově vede paní Věra Bidlová. Paní
Bidlová v minulosti působila jako ředitelka
Botanické zahrady hlavního města Prahy,
v létě minulého roku ale byla z této funkce
odvolána. Vedle těchto personálních rozhodnutí nebyla Šance pro Počernice stále
schopna vybrat nového tajemníka úřadu,
přihlášky lze podávat do 7. září.
AD: Richard Stára
Závěrem stručně zareaguji na článek pana
Stáry z minulého HPZ. Pan Stára ve svém
textu píše, že jsem minulou dobu pro své
mládí nemohl zažít, dále ale sděluje, že
z mých projevů čiší „čistě svazácké prohlášení“. Zabavování majetku je zásahem
do základních práv a svobod člověka a zásadně s ním nesouhlasím. V tom byl mezi
sociálními demokraty a extrémní levicí
vždy rozdíl. Tím se ale nic nemění na faktu,
že pan Stára je zároveň velkým pozemkovým vlastníkem a současně zastupitelem

naší městské části. Souběh
obou „rolí“ povede k neustálým úvahám o tom, zda
pan Stára zastupuje zájmy
sebe a své rodiny, nebo
zájmy obyvatel Horních
Počernic. Obecně totiž nebývá jednoduché z opozice
jistit často nekompletní koaliční většinu
a na veřejnosti udržovat obraz opozičního
zastupitele bez bázně a hany. Například
hlasování se Šancí pro Počernice, které pan
Stára činí (s odůvodněním, že jde o správná
rozhodnutí – byť často o jeden hlas) napovídá, s kým by mohla Šance pro Počernice
vstoupit do koaliční spolupráce, pokud by
ji opustil další jeden nebo dva zastupitelé. Zachoval by si poté pan Stára, člověk,
jenž nemá šanci do chodu MČ zasahovat,
a když ano, tak velmi málo (jak napsal
v HZP 11/2015), svoji tvář, nebo by do Rady
vstoupil, aby si například lépe pohlídal
projekty jako třeba Bílý Vrch? Bylo by to na
něm a jak pan Stára v minulém HPZ sám napsal, nepotřebuje, aby mu někdo radil, jak
se má chovat.
Prvňáčkům samé jedničky a rodičům pracovní úspěchy přeje
Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

ODPOVĚĎ PANU VILÉMU ČÁPOVI:
Na jednání Zastupitelstva, kde rezignoval pan Pavel Vágner na funkci člena Rady, jsem byl navržen členy HOP jako další
případný kandidát do Rady, společně s panem Jaroslavem Kočím, kterého navrhla Sociální demokracie. Za Šanci pro
Počernice byla navržena paní Hana Čížková. Já jsem za návrh slušně poděkoval a vzdal jsem se této možnosti.
V Horních Počernicích žije naše rodina již přes sto let a zhruba tak dlouho vlastní i pozemky. K ostatnímu, co pan Vilém
Čáp píše o mé osobě, je zbytečné se vyjadřovat.
Richard Stára,
zastupitel ODS
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veterinární správu. Místo tehdy vypadalo
zhruba stejně jako v reportáži. Sousedé
upozorňovali na to, že psi zde neustále
v kotcích zoufale vyjí. Jsou osamocení. Na
místě jsem byla několikrát. Mluvila se sousedy a hlavně – přemlouvala městské veterináře k návštěvě. Ta se nakonec zvrhla ve
frašku.
Chovatelka byla o naší návštěvě informována měsíc předem. Co myslíte, že se asi tak
stalo? Prostory vzorně vypulírované, většina psů pryč a paní nás očekávala s třemi
vesele poskakujícími malými pejsky. Jinak
nikde nic. Zasahující veterinární inspektor
objekt prošel. Zkoumavě nahlédl do jedné
z místností a zeptal se: „Tady máte porodnu“? „Ne, ne“, odvětila dotyčná, „tady vážím pejskům krmení!“ Inspektor spokojeně

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
A CO SPORT V HORNÍCH POČERNICÍCH?
Tolik diskutovaná sportovní hala nebo tělocvična. Jsou téměř dva roky od komunálních
voleb v roce 2014, a přestože většina politických stran a hnutí měla výstavbu krytého
sportoviště jako jednu z priorit, jsme bohužel
opět na začátku!
První projekt, který byl připraven k územnímu řízení, je zastaven a vymýšlí se nová varianta, která by splňovala jak požadavky školní
tělesné výchovy, tak i volnočasových aktivit.
Škoda, že se nezkusilo s tolik diskutovaným
prvním projektem dále pracovat. (Bylo již
projednáno zapuštění celé haly níže do terénu, upravil se počet diváků na tribuně, zrušila
se restaurace, vypustil se dětský koutek.) Dál
se mohlo pokračovat na úpravách, což se bohužel nestalo.
Umístění krytého sportoviště jinde než u ZŠ
Ratibořické by bylo velmi neefektivní. Objekt
by měl být umístěn v pochůzkové vzdálenosti a kde nejlépe, než ve středu Horních Počernic. Tělocvičnu či halu chceme hlavně pro
naše děti: Jak pro žáky navštěvující přilehlé
školy, které by tělocvičnu či halu mohli využívat v časovém rozmezí od 8 do 16 hodin,
tak i pro spolky, zabývající se odpoledními
aktivitami v době po 16. hodině. A věřte, že je

Placená inzerce
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velmi, velmi potřebná. Během posledních let
totiž počet dětí sportujících v Horních Počernicích rapidně narostl (fotbal v SC Xaverov,
volejbal v Sokole, obrovský převis sportujících dětí v DDM…). A další postup a rozvoj
sportovních aktivit nelze dělat, aniž bychom
měli kam děti a sportovce umístit.
Je jedno, kdo kryté sportoviště postaví nebo
kdo ho bude projektovat a kdo bude přestřihávat pásku při slavnostním otevření… Důležité je, aby splňovalo parametry potřebné
pro hraní většiny míčových her. A ano, provoz
takového krytého sportoviště bude zásah do
našeho rozpočtu, ale pro koho jej stavíme?
A není sport nejlepší prevencí proti sociálně
patologickým jevům? Nebo chceme, aby se
naše děti potulovaly po Horních Počernicích?
Moc bych si přál a se mnou i většina sportovců, aby tělocvična nebo hala co nejdříve stála
a v ní se proháněly naše děti.
Když jsem se stal v roce 2014 předsedou komise sportu a volného času, předpokládal
jsem, a dnes musím říct, že bohužel naivně,
že před zasedáním komise mě pozve, napíše
nebo zavolá radní, který má sport v Horních
Počernicích na starosti, řekne, co od komise
očekává, co si představuje a jaký má pro ni

úkol. Bohužel se tak nestalo.
A to je další věc, která mě
a komisi sportu a volného
času trápí. Návštěva radních
na zasedání komise je také
velmi sporadická. Výjimkou
je paní starostka, která občas
na naše zasedání přijde. Ale
například pan místostarosta pro sport v Horních Počernicích se zúčastnil z našich cca 20
zasedání jen jednou. Chybí koncepce sportu
v Horních Počernicích! Chybí úředník, který
by měl sport v Horních Počernicích opravdu
na starosti! Chybí připravené sportovní projekty v Horních Počernicích! Je zde opravdu
malá podpora sportu!
Všem přeji hezký zbytek léta a členům komise sportu a volného času děkuji za čas a nasazení, které sportu v Horních Počernicích
věnují, i když jejich připomínky většinou vyslyšeny bohužel nejsou.
Za komisi sportu a volného času
Petr Měšťan, předseda

Placená inzerce

DOUČOVÁNÍ
A

ANGLIČTINA a NĚMČINA s Dianou (Didi)
opět od zář� ���6 pro:

VÝUKA

hydroizolace plochých střech, balkónů a
zahradních jezírek

žáky ze základ���h škol

žáky z gymnázií

realizace v krátkých dodacích lhůtách

60min. efektivní výuky

60min. efektivní výuky

vysoká kvalita provedených prací
VR SPEDO s.r.o.
Zálužská 128
Čelákovice

max. 4 žá�i

max. 4 studenti

stálá komunikace se zadavatelem, vítáme
jeho aktivní spoluúčast během realizace
stavby, při výběru materiálů, atd.

hydroroof@centrum.cz
tel: 777 676 201

školkové děti

předškoláky

30min. efektivní výuky

30min. efektivní výuky

max. 4 děti

max. 4 děti

�h�ete� a�y Vaše d�tě �e�ělo
problémy s ANGLIČTINOU nebo NĚMČINOU?
�Do��ová�� veške�é ��a�atiky

� Vysvětle��� �ak se e�ektiv�ě ��it �azyk

�Dělá�� do�á���h �kol�

��o�ve�za��� hodi�y

��ř�p�ava �a p�se��é p�á�e

��osle�hová �vi�e��� DVD �kázky
�D�ilova�� �vi�e��

Cena zahrnuje:
�veške�� �ate�iál �pos�lá�� a�dio �ah�ávek e�aile��pit�� �eži�
Více info a přihlášky:

mob: 775 02 11 74, email:aadla@email.cz (Didi - Dia�a �oř��ková)
*�á�i si �oho� vy��at dá�e�ky za do�ře vyko�a�o� p�á�i�
Mo� se �a vás těš���

Pro každou
příležitost
Nová Vitara
Nepřekonatelná ve městě

Suverénní v terénu

RBS (systém nouzového brzdění)
LED denní svícení
7× airbag
ABS + EBD, ESP®
parkovací senzory

od

386.700 Kč

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
sledování tlaku
v pneumatikách

www.suzuki.cz
Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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STŘECHY - BALKÓNY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

PROVÁDĚNÍ CYKLICKÉ DERATIZACE
Odbor životního prostředí a dopravy sděluje,
že na území Horních Počernic bude v termínu od 5. 9. 2016 do 7. 9. 2016 prováděna
deratizace kanalizačních sítí v ulici Jívanská,
Ve Žlíbku, Komárovská, U Jeslí, Třebešovská,
Stoliňská, Vršovka, Spojenců, Běchorská,
U Věže, Mezilesí, Ratibořická, Ve Zliči, Běluňská včetně deratizace kanalizace v blízkosti
základních škol a mateřských školek.
Také bude na základě individuálních požadavků, z důvodu zvýšeného výskytu myšovitých hlodavců, prováděna opakovaná
deratizace (průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence výkonu v postižených lokalitách, kde je
zásah neodkladný).

Deratizaci zajišťuje Hlavní město Praha, v souladu s ustanovením § 57 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
v objektech, na plochách, v přilehlých prostorách a v kanalizačních sítích, které vlastní
a přímo spravuje.
Deratizace bude provedena na základě
smluvního vztahu s příslušnými odbornými
firmami.
Pro Horní Počernice a Prahu 9 deratizaci (včetně dezinfekce, dezinsekce) zajišťuje firma
PUK - pan Zdeněk Parkan, Spytihněvova 12,
128 00 Praha 2, telefon/fax: 222 564 378, mobil: 602 325 681, e‑mail: pukparkan@volny.cz.
K deratizaci budou používány výhradně

přípravky registrované v České republice
a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace, vydané Státním
zdravotním ústavem v r. 2006 (Lanirat mikro, Hubex L očko, špalek, Kumatox, Ratimor,
Roban). Dodržování správného postupu při
výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality
garantuje Hygienická služba hl. m. Prahy.
Deratizaci soukromých pozemků, objektů
a ploch si vlastník zajišťuje na vlastní náklady.
Magda Svojanovská,
Odbor životního prostředí a dopravy

SVOZ ODPADŮ NOVĚ ZAJIŠŤUJE FIRMA AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, S. R. O.
S účinností od 1. 8. 2016 již v Horních Počernicích neodváží směsný a tříděný odpad firma
Pražské služby, a. s. V souvislosti s výsledkem
otevřeného zadávacího řízení na zajištění
komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období
od 2016 – 2025 a následně uzavřenou smlouvou dochází ke změně v systému svozu a dalšího nakládání s komunálním odpadem na
území hl. m. Prahy. Uzavřením této smlouvy
dochází k rozšíření svozového území AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o. Tato firma
zajišťuje svoz nově i na území Praha 18, Praha
19, Praha 20, Praha Březiněves, Praha Ďáblice, Praha Dolní Chabry, Praha Satalice, Praha
Vinoř a Praha Čakovice. Tyto části Prahy do

31. 7. 2016 svážely Pražské služby, a. s.
Na území městské části Praha 20 zůstává rozmístění nádob na směsný a tříděný odpad
i frekvence svozu beze změn, pouze dojde
k aktualizaci informačních polepů na stávající nádoby s informacemi pro občany.
V souvislosti s touto změnou docházelo
v průběhu srpna k problémům, kdy svozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. v několika případech nevyvezla
nádoby, jak u fyzických osob, tak některá
komodita separovaného odpadu byla opomenuta. Na základě upozornění občany tak
místním šetřením OŽPD ÚMČ Praha 20 byla
firma vyzvána k nápravě. Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. tyto nedostatky

KONTEJNERY NA SBĚR KOVOVÝCH OBALŮ
Od 1. 8. 2016 byly firmou AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o.
na základě smlouvy s MHMP přistaveny na deseti stanovištích
na tříděný odpad kontejnery na
sběr kovových obalů. Sběr probíhal v minulých letech na území jiných městských částí formou pilotního projektu a nyní
se rozšiřuje i na území Horních
Počernic.
Do šedých kontejnerů o objemu 1100 litrů mohou občané
odkládat z domácností nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, kovové
tuby, uzávěry a víčka od nápojů,
jogurtů atd. Naopak do těchto
nádob nepatří stlačené kovové
nádoby od kosmetiky a jiných
sprejů, kovové obaly od barev,
benzínu, motorových olejů, kovové obaly, které nejsou prázdné.

Seznam stanovišť pro sběr
kovových obalů:
• Mezilesí (u nákupního střediska)
• Libošovická x Khodlova
• Pavlišovská
• Ratibořická
• Spojenců
• Studnická x Božanovská
• Jeřická (trafika)
• Třebešovská (v sídlišti)
• Češovská x Leštínská
• Markupova

Hornopočernický zpravodaj – září 2016

Marie Novotná,
Odbor životního prostředí
a dopravy

zdůvodňovala neznalostí svážené oblasti.
V případě přetrvávajících problémů je možno se obrátit na Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha 20, tel. 271 071 634
nebo přímo na ředitele provozovny AVE CZ
odpadové hospodářství, s. r. o., Ke Kablu 289,
100 37 Praha 10 Ing. Martina Myslivečka,
tel: 296 339 900, mob.: 602 371621, e‑mail:
martin.myslivecek@ave.cz nebo na zákaznické centrum: tel.: 296 339 917-9, e‑mail:
obchod@ave.cz, dispečink: tel.: 296 339 909,
e‑mail: provoz@ave.cz.
Marie Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

HLEDÁME VÁNOČNÍ STROM
Blíží se konec roku a s ním i vánoční svátky. Rádi
bychom oslovili občany, kteří mají v úmyslu
kácet vzrostlý smrk na své zahradě, aby se ob-

rátili na Odbor místního hospodářství a darovali strom městské části jako vánoční strom na
Chvalskou tvrz. Pokácení a odvoz stromu zajistí

Odbor místního hospodářství bezplatně.
Děkujeme.
Jana Ryšavá, referent OMH

NOVÉ KOLUMBÁRIUM DOKONČENO
Na Chvalském hřbitově bylo dokončeno nové
kolumbárium s 87 schránkami.

Odbory

Vlastní realizaci prováděli pracovníci místního
hospodářství.
Oproti původnímu zpracovanému rozpočtu ve
výši 1 075 000 Kč došlo k velké úspoře a celkové náklady činí 358 063 Kč
Jaroslav Píša,
vedoucí OMH

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
přeje všem žákům základních škol mnoho
úspěchů v novém školním roce 2016/2017
a zveřejňuje pro ně a jejich rodiče informace
o organizaci školního roku.

2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý
3. ledna 2017.

• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Zajištění provozu školních družin o prázdninách ve školním roce 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začalo ve všech základních školách ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno v úterý
31. ledna 2017. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.

• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
stanoveny podle sídla školy. Termín těchto prázdnin pro základní školy v MČ Praha
20 – Horní Počernice je 6. února – 12. února 2017.

Podzimní prázdniny
26. 10. 2016 středa ZŠ Stoliňská
27. 10. 2016 čtvrtek ZŠ Stoliňská

• Podzimní prázdniny připadnou na středu
26. října a čtvrtek 27. října 2016.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí

• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Poznámka: pátek 14. dubna 2017 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Vánoční prázdniny
23. 12. 2016 pátek
27. 12. 2016 úterý
28. 12. 2016 středa
29. 12. 2016 čtvrtek
30. 12. 2016 pátek
2. 1. 2017 pondělí

ZŠ Spojenců
FZŠ Chodovická
FZŠ Chodovická
FZŠ Chodovická
FZŠ Chodovická
ZŠ Bártlova

Pololetní prázdniny
3. 2. 2017 pátek
ZŠ Spojenců
Jarní prázdniny
6. 2. 2017 pondělí
7. 2. 2017 úterý
8. 2. 2017 středa
9. 2. 2017 čtvrtek
10. 2. 2017 pátek

ZŠ Ratibořická
ZŠ Ratibořická
ZŠ Ratibořická
ZŠ Ratibořická
ZŠ Ratibořická

Velikonoční prázdniny
13. 4. 2017 čtvrtek ZŠ Stoliňská
Období školního vyučování ve školním roce
2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Helena Víchová
Odbor sociálních věcí a školství
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Jandečková Zlatuška
Tuček Břetislav
Lišková Jarmila
Páchová Věra
Fišerová Astrid
Kvasnička Jan
Švejnoha Jan
Fojt Jaroslav
Hajerová Anna
Potůčková Dagmar
Šimšová Věra

Bartalová Růžena
Frýbert František
Hlavová Marta
Pašková Olesa
Podroužek Jaromír
Pokorná Ludmila
Kunst Jiří
Pelc Jiří
Rosendorfová Věra
Trutnovská Ludmila
Bureš Jiří

Herbolt Bohumil
Makešová Drahomíra
Mikšíková Emilie
Pávová Eva
Pokorný Václav
Špinková Jitka
Vostradovský Antonín
Zimlová Věra
Hájková Růžena
Karlíková Věra
Matějíčková Věra

Barborová Zdenka
Frydrychová Zdeňka
Antes Hubert
Jahodková Miluše
Antoš Josef
Böhmová Olga
Bulínová Jana
Hnízdil Vladislav
Holá Ludmila
Homolková Růžena
Strakoš Tomáš

Štrob František
Vidergotová Věra
Beneš Václav
Bolek Jiří
Frič Ludvík
Machutová Erika
Novotný Karel
Ulčová Lidmila

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

Dne 12. 9. oslaví 85. narozeniny pan Bohumil Herbolt. Do dalších let zdraví, klid
a pohodu v kruhu blízkých mu přejí manželka, dcery a zeťové s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

PROGRAM ZO
SENIOŘI
ZÁŘÍ 2016
středa 14. září KLUBOVNA
začátek ve 14.00 hod.
Těšíme se na Vás zatím ještě v původních
prostorách jako před prázdninami.
pondělí 19. září VYCHÁZKA
Modřanská rokle
sraz ve stanici metra Č. Most v 9,30 hod.
vede K. Janušová a L. Frouzová

UDĚLENO STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR
Dne 18. 7. 2016 bylo uděleno státní občanství ČR panu
Maxovi Pavlovskému, občanu Ukrajiny. Pan Pavlovský pracuje
ve společnosti Pelant Group, spol. s r. o. jako manažer dopravy.
V České republice žije od roku 2004, z toho osm let v Horních
Počernicích.

DIAMANTOVÁ SVATBA

Dne 22. 7. 2016 oslavili v obřadní síni Chvalského zámku diamantovou svatbu
manželé Vlasta a Josef Srbovi. Bydlí společně v Horních
Počernicích již 40 let, vychovali dva syny a mají tři vnoučata. Přejeme jim do dalších
společných let hodně štěstí.

pondělí 26. září VYCHÁZKA
z Karlštejna do Srbska cca 6 km
sraz ve stanici metra Č. Most v 8,20 hod.
vede L. Frouzová
pondělí 3. října VÝSTAVA
Retro - tematická výstava
Tančící dům, vstupné 100 Kč
sraz ve stanici metra Č. Most v 9,30 hod.
vede L. Frouzová
Cvičení seniorů v Domečku
bude od 15. září
každý čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel. 721 002 992
Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

Hornopočernický zpravodaj – září 2016

Dne 19. září 2016 si manželé Marie a Antonín
Votavovi připomenou krásné 60. výročí
v manželském soužití

28. 8. 2016 tomu bylo 5 let, co nás náhle
opustila paní Boženka Fröhlichová.
Vzpomíná: manžel Jaroslav, sestra Marie,
děti a vnuci.

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.

Přijďte diskutovat a hledat řešení spolu s vedením MČ
19. 9. 2016 od 17:00 hodin na Chvalský zámek
Součástí programu je představení nové studie revitalizace
Nolčova parku u stolu Životní prostředí a doprava

Jen aktivita přináší změnu. Navrhněte si MČ, ve které stojí za to žít.
CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Letos proběhne jubilejní 10. pražské Cyklozvonění! Na hornopočernickém srazu v neděli 25. září v 8:15 h u Chvalského zámku obdrží účastníci
bezpečná žlutá pláštěnková ponča. V 8:30 odtud vyjedeme na cestu Prahou
- letos až po Zbraslav. Chránit nás přitom budou organizační opatření včetně
příslušníků policie. Na Zbraslavi budeme mít k dispozici projížďkový okruh okolo Vltavy a četné atrakce. Zpáteční cesta je
na každém z nás, můžeme si vybrat např. zajímavou Modřanskou, Radotínskou rokli, Průhonice, Hostivař, případně s využitím Metra, poberounské nebo říčanské železnice.
Další informace k Cyklozvonění tradičně naleznete na hornopočernickém webu v našem Cyklobloku („Turista - Cyklo“).
Zde v kapitole cyklovýletů naleznete i novou pozvánku na projížďku po
zatím neznámé trase - „Za Josefem Vaňkem“. Výlet je to krátký, téměř
bez aut, ideální pro klidnou rodinnou výpravu s dětmi.
Příjemné září!
Petr Uzel, Cyklokoordinátor

SeberTO!
je kampaň, kterou jsme spolu s vámi, milí Hornopočerničtí, zahájili na jaře
letošního roku. Nyní byly v jejím rámci a na základě vašich podnětů umístěny tři nové „psí“ odpadkové koše se sáčky, a to v ulicích Před dráhou,
V Dílcích a Rašínská. Stále jsou pro vás ve Sběrném dvoře v ulici Chvalkovická připraveny veselé nabádavé cedulky – zdarma si vyzvedněte a
umístěte na exponovaném veřejném místě dle vlastní úvahy! Chodníky
jsou k chůzi a veřejné trávníky k potěše oka a odpočinku – psí výkaly sem
nepatří!
Za komisi PZMČ a MA21 Karolína Klímová

Počernice

Zdravá městská část Horní Počernice
ve spolupráci s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit
pořádá v rámci kampaně ke Dnům zdraví
Akce je pod záštitou radního HMP
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka
Finančně podpořeno z rozpočtu MHMP

V POHYBU

sobota 1. října

14.00–17.00 hod.

venkovní areál FZŠ Chodovická
(v případě deště tělocvična-přezuvky s sebou)

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: jízdy zručnosti na kolech nebo

odstrkovadlech, hod na cíl, skok do dálky, běh aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ
ZÍSKÁ CHUTNÝ A ZDRAVÝ NÁPOJ OD UGO

• EXHIBIČNÍ ZÁPAS mladých florbalistů z DDM z týmu Horse Power

a fotbalistů z SC Xaverov, turnaj florbalistů určený i široké veřejnosti,
vytvořte si své družstvo a vyzvěte místní florbalisty.

DOPROVODNÝ PROGRAM
• ZO Včelaři workshop pro děti tvorba ze včelího vosku, seznámení s včelařstvím,
ochutnávka a prodej medu
• Horolezecká stěna a skákací hrad
• Nácvik první pomoci
• AMEDICINA připravila pro zájemce zdarma: metabolickou analýzu,
zjišťování imunity u dětí, kosmetické ošetření
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Zdravá MČ

Zdravá městská část
Horní Počernice vás srdečně
zve na III. Veřejné fórum
– 10 problémů

Z redakční pošty
VĚDOMÁ DEZINFORMACE OD ZASTUPITELKY ŠEFČÍKOVÉ

Pošta

Rád bych uvedl na pravou míru vědomou
dezinformaci paní zastupitelky Šefčíkové
z minulého čísla Zpravodaje. Věc se týká plánované výstavby na Bílém Vrchu. Developer
zde chce vystavět 153 rodinných domů a další objekty. Jedním z nich je čistírna odpadních vod (ČOV), která má být umístěna hned
vedle obydlené oblasti. Stejné oblasti, která
již na druhém konci jednu velkou ČOV má.
Občané přilehlých ulic (až na jednu rodinu) nesouhlasí s výstavbou další ČOV v těsné blízkosti, neboť se bojí pravděpodobného zápachu
a rizik spojených s její údržbou. Od počátku ale
na všech jednáních a ve všech připomínkách
dávají najevo, že se samotnou výstavbou domů
nemají problém. Chtějí jen, aby záměr Výstavba
Bílý Vrch byl zrealizován dobře, s ohledem na životní prostředí a na občany, kteří tam již bydlí.

Jsem předsedou místního, o. s. Život ve městě
a jsem dobře obeznámen s názory lidí, kteří v dané oblasti bydlí. Nezaznamenal jsem,
že by kdokoli z této oblasti chtěl Výstavbě
Bílý Vrch zabránit. Hlavní problém máme
s umístěním další ČOV. Na naše oprávněné připomínky ale od počátku slýchám reakce, že občané Čertous stejně kolem sebe
žádnou výstavbu nechtějí a že si vymýšlíme
problémy, jen abychom záměru zabránili.
Z toho důvodu jsem většinu zastupitelů pozval
k nám na setkání s místními občany, kde bylo
jasně patrné, že nová výstavba lidem nevadí, že
hlavní problém mají s další ČOV a že chtějí hledat lepší řešení, např. posun nové ČOV co nejdál od obydlené oblasti. Paní Šefčíkovou jsem
informoval e‑mailem, že projekt nechce nikdo
zastavit, vysvětloval jsem jí to i osobně. Přesto

se paní radní Šefčíková v minulém čísle vyjádřila: „Chápu obyvatele Čertous, že by nejraději
měli kolem sebe jen pole, ale to není možné.“
Nerozumíme tomu, proč se radní, která má navíc na starosti otázky životního prostředí, takto
chová. Tato vědomá dezinformace nenapomáhá řešení problémů spojených se záměrem
a podráží nohy občanům, kteří se snaží tato řešení konstruktivně hledat. Osobně také nerozumím tomu, jak může radní takto paušálně a bez
respektu odsoudit občany jedné celé oblasti. Jelikož by měla hájit i jejich zájmy, očekával bych
alespoň korektnost, když už ne pochopení pro
jejich problémy.
Jiří Boldyš, občan

REAKCE NA ČLÁNEK PANA BOLDYŠE
Vidím, že s přicházejícím měsícem září opět začíná hra Na kočku a na myš aneb Chyť si svého
radního a pořádně mu to nandej! Čtenářům to
říkám proto, aby věděli, že pan Boldyš všechny následující informace dávno má – ode mne
ústně či mailem, nebo přímo od Rady. Chápu
ale, že se potřebuje zviditelnit a vše probrat
veřejně ve Zpravodaji. Tak tedy znovu a co nejstručněji:
1/ Můj článek reagoval na text pana Krále, který vyjádřil obavu, že má dojít k výstavbě 153
domků.
2/ Chystaná ČOV je nutná, protože PVS nejsou
schopni sdělit, kdy zkapacitní stávající ČOV
a na ni výstavbu přepojí.
3/ Nová ČOV nelze se stávající vůbec srovnávat.

Je moderní, malá a skutečně vůbec není cítit.
Pan Boldyš se mnou byl před rokem na exkurzi
u stejné čističky a sám uznal, že je bez problémů.
4/ Čistička musí být logicky v nejnižším místě
oblasti, aby se využilo samospádu. Podle Radou objednaného rozboru ČVUT čističku posunout nelze, protože by se kaly přečerpávaly
nahoru a dolů, musela by se umístit mnohem
hlouběji a vzniklo by riziko úniku zápachu.
5/ Znovu opakuji, že projekt získal kladný posudek EIA. Pan Boldyš ho ale stále nebere na
vědomí.
6/ V průběhu vzniku EIA poslal připomínky,
které byly zohledněny.
7/ Na setkání s místními občany mě záměrně
nepozval, „protože zná můj názor“. Nelze ale

pak říkat, že nechci s občany diskutovat. Pana
Konhefra na setkání také nechtěl, přestože jen
on může připomínky konstruktivně řešit. Pan
Boldyš raději manifestuje a kritizuje.
8/ Rada MČ naplánovala další setkání s občany
Čertous na 13. 9. v 17 hodin, kde se projekt Bílý
vrch bude probírat.
Závěrem bych chtěla všechny občany srdečně
pozvat 19. 9. na zámek na Veřejné fórum, kde
v klidném a důstojném prostředí budeme diskutovat o všem, o čem budou chtít. Paušálně
nikoho neodsuzuji a názor občanů mě zajímá.

vše ve volném čase, bez nároku na odměnu,
v rámci dobrovolné práce.
Chceme proto na stránkách Hornopočernického zpravodaje vyjádřit velké poděkování
počernickým zastupitelkám – Aleně Štrobové,
Alžbětě Cibochové a Evě Cudlínové. Kolem
střediska Divizna shromáždily partu naprosto
báječných dobrovolníků a vytvořily pro děti
s postižením i jejich zdravé kamarády zázemí,

kam se děti těší a je jim spolu dobře. Naše Deniska si obtížně zvyká na nové tváře i prostředí.
Chvíle, kdy po prázdninách půjde do Divizny,
se ale nemůže dočkat! Máme z toho nesmírnou radost – díky, Divizno!

Alena Šefčíková, radní

PODĚKOVÁNÍ DIVIZNĚ
Jsme rodiče dcery Denisky, která se narodila se
zdravotním postižením. Se svým handicapem
se vyrovnává statečně, ale jistě si umíte představit, že její život je mnohem složitější. O to
více si vážíme všech, kteří kolem člověka se
zdravotním postižením neprojdou bez zájmu.
Naopak - podají pomocnou ruku, myslí na děti
i jejich rodiny, pomohou a hlavně - věnují dítěti s postižením to nejcennější, svou energii. To

Zdenka a Daniel Šilhavých,
rodiče Denisky

OS CHVALSKÁ SE ODVOLAL PROTI ZÁMĚRU BERANKA II.
Spolek Občanské sdružení Chvalská se odvolal
proti rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o dělení pozemku, o umístění stavby Beranka II. na pozemcích v k. ú. Horní Počernice
a o změně této stavby před jejím dokončením.
Chceme dosáhnout zrušení rozhodnutí vydaného Odborem výstavby a územního rozvoje
ÚMČ Praha 20. Namítáme, že se stavební úřad
odvolává na propadlé územní rozhodnutí, že
územní rozhodnutí je neúplné. Vadí nám také,
že záměr naruší charakter a hodnotu prostředí a pohodu bydlení ve stávajících rodinných
domech v důsledku navýšení dopravní zátěže
území v kombinaci s nevhodným napojením
stavby na dopravní infrastrukturu. Nesouhlasí-

Hornopočernický zpravodaj – září 2016

me také se způsobem, jakým se stavební úřad
vypořádal s problematikou zákonů o ochraně
zemědělského půdního fondu ve vztahu k zastavovaným pozemkům.
Ve středu 17. srpna nás kontaktoval Ing. Bříštěla ze společnosti Daramis, která je stavebníkem
Beranky II. Pan Bříštěla projevil zájem prodiskutovat s námi jednotlivé body našeho odvolání. Panu inženýrovi odpovíme, že společné
setkání na téma Beranka II. považujeme za
bezpředmětné s tím, že pokud má zájem sdělit
své stanovisko obyvatelům Počernic, může tak
učinit na kterémkoli veřejném zasedání zastupitelstva nebo formou HPZ.

OS Chvalská se dlouhodobě vymezuje proti
plánům k živelnému developerskému rozrůstání zástavby v Horních Počernicích. Naše názory jsou konzistentní a o situaci ve východní
části Počernic se staráme v neposlední řadě
i proto, že nechceme, aby se počet obyvatel
Horních Počernic zdvojnásobil. Důležitější než
kvantita v počtu nových obyvatel je pro nás
kvalita života STÁVAJÍCÍCH obyvatel, všichni si
ji totiž zasloužíme.
Dagmar Klánová
předsedkyně spolku Občanské sdružení Chvalská

(NE)BEZPEČNÉ ZASTÁVKY
každá pátá!
S těmito smutnými čísly však naštěstí každý
z nás může něco dělat. Na stránkách http://zastavky.birdlife.cz/ může kdokoli ohodnotit zastávku v okolí svého bydliště nebo zaměstnání.
K hodnocení není třeba žádných speciálních
znalostí, stačí odpovědět na čtyři jednoduché
otázky. A pakliže se ukáže, že je zastávka nebezpečná, je řada možností, jak to změnit. Po
celém Česku dobrovolníci ve spolupráci s místními úřady či školami zabezpečili zastávky, na
nichž se opakovaně zabíjelo ptactvo, a některá
města začala s koordinovaným zabezpečováním rizikových míst. Některé školy ozvláštnily
výuku výtvarné výchovy výrobou samolepek
a přírodopis jejich výlepem, což ocenili učitelé,
žáci a snad i rodiče. Přitom bezpečné sklo nerovná se osamocená silueta ptáka uprostřed
prázdné plochy. Naopak je důležité, aby byla

Polep mohou vyrobit i vylepit žáci v rámci výuky,
stačí svolení správce zastávky (Vrchlabí).
Foto: Dušan Vodnárek

plocha skla co nejvíce vizuálně rozčleněna, například pomocí pruhů nebo menších samolepek. Jak je vidět z fotografií, fantazii při návrhu
polepu se meze nekladou.
A kdo chce něco udělat pro ptáky a nechce
se pouštět do zabezpečování zastávky, může
upravit okno svého domu, chaty nebo kanceláře, aby do něj ptáci nenaráželi. Možnost
hodnotit zastávky a informace o zabezpečení
naleznete na stránkách http://zastavky.birdlife.
cz/, kde se na mapě rovněž můžete podívat, jak
to vypadá ve vaší čtvrti.
Zbyněk Janoška, Česká společnost ornitologická

Nejen ptačí siluety, ale i abstraktní vzory plní dobře svou funkci (Kněževes). Foto: Iva Jarová

V PARTNERSKÉM MĚSTĚ BRUNSBÜTTELU
Hornopočernický tým, složený ze členů RC
MUM a člena Výboru pro partnerství HP, se
opět zúčastnil Wattolümpiade (bahnivá olympiáda) na podporu nemocných rakovinou
v našem partnerském městě Brunsbüttelu.
Náš tým se bil jak o život. Ani prohra s německým týmem našim bojovníkům radost ze
sedmi minut hry po kolena v bahně rozhodně
nesebrala!
Bilance bahnivé olympiády 2016: 3000 diváků, 400 aktivních hráčů v cca 40 týmech (házená, volejbal, fotbal a sněžné sáně), vybráno

cca 40.000 € na postižené rakovinou. „Špinavý
sport pro čistou věc!“
„Rádi jsme se zúčastnili. Druhý den jsme spolu
s místními dobrovolníky pomohli celou akci
uklízet. Díky, bavilo nás to. Za podporu děkujeme MČ Praha 20 a městu Brunsbüttel,“ doplňuje Barbora Zálohová, členka týmu.
K blátivému zápasu také naše delegace přidala inspirativní exkurze ve školkách a ve vícegeneračních domech a načerpala inspiraci
pro další činnosti v Horních Počernicích.
Danke Brunsbüttel!

Na jedné z exkurzí. Doprovázela nás Gabriele
Hoschek z radnice v Brunsbüttelu.
Foto: Karolína Klímová

POZVÁNKA
Jaké to bylo v Brunsbüttelu
5. 9. od 20.30 hod. v RC MUM
Zveme vás na promítání a zážitky z charitativní akce Wattolümpiade, zkušenosti a poznatky z exkurzí v mateřských školách a ve
vícegeneračním domě v Německu.
Kde: RC MUM, Mezilesí 2058, nízká budova
mezi věžáky u Penny, zast. Chvaly nebo Libošovická, www.rcmum.cz
Hornopočernický tým po lítém boji na bahenní olympiádě v patrnerském Brunbüttelu. Foto: Stefan Mohrdieck

Lenka Frišová, RC MUM
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Články

Prosklené plochy představují jedno z největších rizik pro ptáky. Kolize se skleněnými plochami, ať už to jsou okna domů, protihlukové
stěny nebo zastávky hromadné dopravy každoročně zabijí celosvětově na miliardu ptáků,
což je více než střety s dopravními prostředky,
otravy, lov a elektrické výboje dohromady.
Tímto problémem se dlouhodobě zabývá Česká společnost ornitologická. Letos ČSO spustila za podpory Hlavního města Prahy a výrobce
skel AGC Flat Glass Czech, a. s. kampaň Bezpečné zastávky, která umožňuje veřejnosti hodnotit zastávky veřejné dopravy z hlediska rizika,
které představují pro ptáky. Za necelý půlrok
již bylo dobrovolníky ohodnoceno více než
čtyři tisíce zastávek v celé republice, z Horních
Počernic však údaje zatím zcela chybí. Z průběžných výsledků vyplývá, že každá sedmá zastávka je pro ptáky nebezpečná a v Praze pak

Milí diváci,
naše divadlo vstupuje do druhé dekády svého fungování
a my jsme pro vás
připravili řadu změn
a novinek. O změnách organizačních
se dočtete níže, já
bych vás však ráda
seznámila s novinkami v oblasti dramaturgie
divadla. Na letošní sezónu jsme připravili tři
nové dramaturgické řady – Nebuď konzerva,
Kino a Koncerty.
V dramaturgické řadě nazvané Nebuď konzerva budeme uvádět inscenace, které se
trochu vymykají naší běžné dosavadní produkci, ať už tématy, zpracováním či žánrem.
Jsou to inscenace, které mě za poslední dva

ZÁŘÍ
11. 9. - 13.00 hod.
Zahájení 11. divadelní sezóny
Průvod Karla IV.
15. 9. - 18.00 hod.
Vernisáž výstavy Alois Jirásek – 165. výročí
narození
17. 9. - 15.00 hod.

Alenka v říši divů

17. 9. - 18.00 hod.

Alenka v říši divů

18. 9. - 19.30 hod.

Teď ne!

19. 9. - 19.30 hod.

S.E.N.

21. 9. - 19.30 hod.

Radůza

24. 9. - 18.00 hod.

Válka Roseových

25. 9. - 15.00 hod.

Tři přání

29. 9. - 19.30 hod.

Královny

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ
A ZŠ
19. 9.

Pražské pověsti

22. 9.

Vodnická pohádka

26. 9.

Ta naše písnička

Dopolední představení jsou přístupné i veřejnosti. Je nutné se předem telefonicky objednat u paní Držmíškové na tel.: 281 920 326.

roky výrazně oslovily a jsou ve většině dílem
mladých tvůrců, kteří mají velký úspěch na
českých divadelních scénách.
Druhé dvě dramaturgické řady již svým názvem napovídají, že se bude jednat o hudební produkci a filmová promítání.
Řady Nebuď konzerva a Koncerty si můžete
předplatit, získáte tak nejen vstupné za zvýhodněné ceny, ale také jisté místo v sále a nebudete si již muset hlídat termíny měsíčního
předprodeje.
Chceme naším programem udělat radost
především vám, divákům, proto bude od září
ve foyer divadla při každém večerním představení umístěn box, kam budete moci napsat své názory, přání, nápady či připomínky.
Váš názor nás zajímá, budeme tedy moc rádi,
když této možnosti využijete.
Na závěr mi dovolte, abych vás pozvala na

slavnostní zahájení 11. divadelní sezóny.
Spojili jsme tuto událost příhodně s oslavou
700 let od narození Karla IV., takže program
bude skutečně pestrý. Můžete se těšit na kejklířská divadla, hudbu, ukázku středověkého
ležení a na závěr i příjezd samotného Karla IV.
s družinou. Společně s ním se pak vydáme
průvodem do Čertous, kde budou oslavy pokračovat bohatým hodováním. Akce se koná
v neděli 11. září od 13 hodin v prostoru před
divadlem a v přilehlém parku. Těšíme se na
vás i vaše děti.
Přeji nám všem příjemné a úspěšné vykročení do divadelní sezóny 2016/2017

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

ZMĚNY V NOVÉ DIVADELNÍ SEZÓNĚ
Změnili jsme způsob předprodeje vstupenek. Nově prodáváme vstupenky na dva měsíce dopředu.
To znamená, že v září začneme prodávat listopadová představení, v říjnu prosincová a tak dále.
Foyer divadla pro vás budeme otvírat již třičtvrtě hodiny před začátkem představení. Kavárna rozšíří
nabídku občerstvení i do foyer.
Ve dnech, kdy hraje divadlo bude Divadelní kavárna od 17.00 hodin nekuřácká! I nadále se v kavárně
nekouří, když hraje divadlo pořad pro děti.
Pro malé děti máme nově k dispozici podsedáky, aby lépe viděly. Od 1. září tedy platí nové pravidlo
pro prodej vstupenek na dětská představení. Každý divák bez rozdílu věku musí mít svou vlastní
vstupenku. Podsedáky budeme půjčovat v šatně oproti vratné záloze 100 Kč.
Na vybraná představení poskytujeme studentům 20% slevu. Informace o slevě je uvedena
v programu přímo u titulu, kterého se to týká.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY – BALÍČKY

Zakoupením „balíčku“ získáváte vstupenku na všechna představení dané dramaturgické řady. Máte
své stálé místo v sále a nemusíte kupovat vstupenky v měsíčních předprodejích. Cena balíčku je
přibližně o 20% nižší než při nákupu jednotlivých vstupenek. Při nákupu balíčku již není možno
uplatňovat další slevy.
NEBUĎ KONZERVA 4. řada 1 300 Kč, 7. řada 1 150 Kč, 10. řada 1 000 Kč
KONCERTY 3. řada, 7. řada, 10. řada jednotná cena 1 200 Kč

DOMEČEK - ZÁPIS DO KURZŮ

V pondělí 5. září zahajujeme zápis do jazykových a nově i tanečních kurzů. Zápis bude probíhat ve
foyer divadla vždy od pondělí do čtvrtka od 16.00 do 19.00 hodin až do 15. září.
Nabízíme jazykové kurzy pro dospělé:
angličtina všechny stupně, anglická konverzace, němčina, ruština, španělština a čeština pro cizince
Taneční kurz: Street dance pro děti od 10 do 15 let
Bližší informace na www.divadlopocernice.cz/domecek/kurzy nebo na tel.: 281 920 339
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PROGRAM DIVADLA
HORNÍ POČERNICE
POKLADNA
Pokladna divadla je otevřená od pondělí do
pátku od 16.00 do 18.00 a vždy hodinu před
začátkem každého představení.

E‑VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice koupíte
také online na www.divadlopocernice.cz
REZERVACE
Internetové rezervace provádějte na adrese
www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté zarezervované vstupenky vracíme do prodeje po
uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
PŘEDPRODEJ - od září nová pravidla předprodeje
Nově druhé pondělí v měsíci uvolňujeme
omezený počet vstupenek z každého přestavení do přednostního on-line prodeje. Klasický předprodej vstupenek v pokladně divadla
zůstává beze změny.
V pondělí 12. září v 19.00 uvolňujeme do on
-line prodeje 34 vstupenek z každého listopadového představení. Přednostní on-line prodej
končí v úterý 13. září ve 14. 00.
Předprodej v pokladně divadla na měsíc listopad zahajujeme v úterý 13. září v 16. 00. Od
18.00 jsou všechny vstupenky k dispozici také
na www.divadlopocernice.cz

PRÁVĚ HRAJEME
Sobota 17. září v 15.00 a v 18.00

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Hrají: M. Tvrdíková, L. Richterová, L. Tomsová, Š. Šimice, J. Rutrle, M. Jarolím, J. Rubáček, Š. Sýkora, D. Hanuš, K. Bartošová,
T. Koníček, A. Červená, Z. Horváthová, M. Šimice, Z. Zápotocká, B. Čarvaš, Š. Vejsadová,
A. Reljicová, T. Fraňková
Divadelní zpracování klasické knižní předlohy.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Neděle 18. září v 19.30
Jean‑Claude Islert

TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ
NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Činoherní studio Bouře
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Kristýna Frejová, Filip Čapka/ David Punčochář,
Beata Kaňoková/ Jana Kotrbatá
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu,
dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho
dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.

Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Pondělí 19. září v 19.30

S.E.N.

PŘEDSTAVE
NÍ
V DIVADELN
Í
KAVÁRNĚ

Divadlo bez prken
Hrají: Čestmír Kouba, Ondřej Krásný, Tereza
Pachtová, Helena Píšová, Tomáš Polej, Ondřej Sýkora
Pět zdánlivě nesourodých dramatických kusů.
Večer na pomezí scénického čtení a komorního
divadla. Na každý pád vás čeká neotřelý divadelní zážitek. Welcome drink v ceně vstupného.
Délka představení: 90 – 120 minut
Vstupné: 100 Kč
Středa 21. září v 19.30

RADŮZA

KONCERT

Koncert výrazné české šansoniérky a písničkářky.
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč
Sobota 24. září v 18.00
Roman Vencl, Michaela Doleželová

VÁLKA ROSEOVÝCH

Malé divadlo Kolín
Režie: Martin Drahovzal
Barbara a Oliver Roseovi jsou
manželé žijící ve svém dokonalém světě se
svými dětmi – a jsou šťastni. Zdánlivě. Do doby,
než jeden z manželů zjistí, jak by bylo krásné žít
sám.
Délka představení: 90 minut (hraje se bez přestávky)
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč
studenti a senioři
Neděle 25. září v 15.00

TŘI PŘÁNÍ

DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová a Roman Chlup
Hrají: L. Vondráčková, L. Laurenčíková/M.
Ullver, E. Bartoňová, L. Kumst, D. Urban,
O. Pech, R. Chlup
Klasická činoherní pohádka, kde zlo je opravdu
zlé a dobro po zásluze zvítězí.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Čtvrtek 29. září v 19.30
Roman Vencl, Michaela Doleželová

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová a Barbora Jelínková

Královny jsou tragikomedií plnou upřímného
humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 110 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

VSTUPENKY NA ŘÍJNOVÁ
PŘEDSTAVENÍ JSOU JIŽ
V PRODEJI
Neděle 2. října v 15.00

NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Hrají: O. Zabilka, M. Kozáková, P. Krejcar, T.
Matějka, K. Fotrová, L. Pištěk, K. Žáková, E.
Lésková, D. Jiroušková, S. Spilková, L. Kocurová, A. Moravcová, K. Závodský, L. Fotrová,
M. Hlavatá
V hmyzí říši je veselo a i když vejtaha a tlučhuba
Blešák Fešák způsobí spoustu zmatků, všechno
dobře dopadne.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Úterý 4. října v 19.30

UČITELKA

KINO

Režie: Jan Hřebejk
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 6. října v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen
Illin, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI

DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: L. Olšovský/ F. Tomsa, D. Gondík,
A. Háma /M. Zounar, V. Žehrová / O. Želenská, I. Andrlová, M. Kantorková/ V. Peterková, J. Oplt/ J. Přeučil
Známá filmová hudební komedie v divadelní
úpravě.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Sobota 8. října v 18.00

BYLO NÁS PĚT ANEB
KLUCI NESTÁRNOU

Divadýlko na dlani
Režie: Petr Matoušek
Vraťte se s námi do doby, kdy děti dávaly počestnost, hokynáři si vážili svých zákazníků,
děvčata voněla vanilkovým cukrem a kluci vedli své malé války. Vraťte se s námi do dětství.
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč
studenti a senioři

16– 17

Divadlo
Články

POZOR ZMĚNA: Od 1. září nejsou již vstupenky v prodeji na Chvalském zámku.

Neděle 9. října v 15.00

Sobota 15. října v 15.00

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

NA KOUZELNÉM PALOUČKU

DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Kristýna Cincibusová
Hrají: M. Růžička, T. Čada, P. Brenkusová,
B. Šípková, J. Koucký, N. Vorlíčková,
S. Mosleh, M. Růžičková, V. Douša, Š. Moravcová, T. Vančurová, V. Ryšavá, K. Jarolím, F. Vondráček, N. Spilková, M. Vlčková,
B. Brenkusová, A. Nechutová, T. Maršíková,
E. Železná, J. Doušová, N. Večeřová, K. Nezbedová, K. Brenkusová, M. Jarolím
Klasická pohádka o hodné Sněhurce, zlé královně, trpaslících a lesních zvířátkách pro naše
nejmenší diváky.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 70, 60, 50
Úterý 11. října v 19.30
Donald Churchill

CHVILKOVÁ SLABOST

Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Hruška
Hrají: Petra Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská
Bravurní jímavá komedie.

Divadlo Loudadlo
Budeme si vyprávět, co se „Na kouzelném paloučku“ odehrálo, chybět nebude ani Jů a Hele.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 18. října v 19.30
Oscar Wilde, Robbie Ross

LORDI

Divadlo Loudadlo
Režie: Peter Serge Butko
Hrají: Filip Rajmont, Martin Hofman, Peter
Serge Butko, Martin Kotecký/ Mário Boa
Nedokončená, zapomenutá a nedávno objevená hra. Salónní komedie s lehkými erotickými prvky o třech lordech, kteří systematicky
svádí londýnské ženy tak dlouho, až se chytnou do vlastní pasti.
Představení není vhodné pro diváky do 15 let
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Vstupné: 270, 250, 230 Kč
Čtvrtek 20. října v 19.30

KONCERT

JIŘÍ SCHMITZER – koncert

Pátek 14. října v 19.30
Lionel Goldstein

PAN HALPERN A PAN JOHNSON

Divadlo

S PYDLOU V ZÁDECH

DS Josefa Dvořáka
Režie: Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová
a další
„Nová“ verze legendární semaforské komediální inscenace.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
Neděle 30. října v 15.00

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA

Divadlo Pohádka
Režie: Tomáš Krauchner
V pohádce ožívá neobyčejně obyčejný příběh,
ve kterém se setkává několik divadelních technik – klasická činohra, zpěvohra, pohybové divadlo, pantomima i černé divadlo.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

PŘEDPRODEJ NA LISTOPAD
ZAHAJUJEME 13. ZÁŘÍ

Koncert známého českého písničkáře a herce.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč

Pátek 4. listopadu v 19.30

Sobota 22. října v 15.00

DS Právě začínáme
Tragikomedie o třech ženách v mezní životní
situaci.
Délka představení: 110 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Vynucené setkání bývalých manželů při vyklízení společné chalupy otevře nezhojené rány,
ale nabídne také nové možnosti. Mohou podlehnout chvilkové slabosti…
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Úterý 25. října v 19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák

DS Julie Jurištové
Muzikálové pohádkové představení na námět
klasické pohádky bratří Grimmů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 23. října v 18.00

ŠAKALÍ LÉTA

DS Tyl, Rakovník
Režie: Alena Mutinská
Pohled do minulosti s nadhledem, humorem
a nostalgií. Muzikál podle filmové předlohy.

Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Kostka, František Němec
Komorní hra o zvláštním přátelství dvou starých mužů. Pan Halpern pochoval svou ženu
a u hrobu se seznámí s jejím dávným přítelem
panem Johnsonem. Oba starci se nad hrobem
málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak
se vzájemně poznávají.

KRÁLOVNY

Sobota 5. listopadu v 15.00

OSLÍ KŮŽE ANEB
NEBOJÍŠ SE, PRINCEZNIČKO?

1. neratovická divadelní společnost
Režie: Miroslav Král
Výpravná činoherní pohádka, ve které mladičká princezna vymyslí záludné úkoly, aby se
nemusela provdat za starého krále, který se jí
nelíbí.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 60 Kč
Neděle 6. listopadu v 19.30

ZABIJÁK JOE

Divadlo Kalich
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek
Taclík, Ivan Lupták, Anna Fialová

Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč
studenti a senioři

Délka představení: 105 minut
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
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Tarantinovská komedie, která vás bude překvapovat od začátku do konce.
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

TEORIE TYGRA

KINO

Jiří Bartoška ve filmovém hitu letošního roku.
I ochočení muži mohou zdivočet.
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 10. listopadu v 19.30

SLZY OŠLEHANÝCH
MUŽŮ

Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Ondřej Bauer, Kristýna Boková/Renata Prokopová, Tomina Jeřábek a další
Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava
Vrbaty.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 160, 140, 120 Kč
20% studentská sleva
Sobota 12. listopadu v 15.00

BOB A BOBEK

Divadlo Anfas
Divadelní zpracování oblíbených příběhů králíků z klobouku.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 14. listopadu v 19.30

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH

DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková,
Filip Tomsa a další.
Fraška plná humorných záměn i dramatických
zvratů s nečekanou pointou.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 16. listopadu v 19.30

ROMEO A JULIE

DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer,
Petr Beneš a další
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Sobota 19. listopadu v 18.00

ŠEHEREZÁDA

Nové divadlo Mělník
Režie: Milada Hluštíková, Radek Šlangal
Autorský muzikál o klíčící lásce pouštního
démona ke sličné dívce ze sultánova harému.
Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Sobota 26. listopadu v 15.00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Neděle 20. listopadu v 15.00

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

Metropolitní divadlo
Pohádkový muzikál o strašidelném zámku, ve
kterém žijí strašidla.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Divadlo D5
Čtveřice nerozlučných kamarádů zažívá nové
příhody, tentokrát na divadelních prknech.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 27. listopadu v 15.00

SNOW FILM FEST

Pondělí 21. listopadu v 19.30

JAN JIRÁŇ
a BOTAFOGO

vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím a životem prožitým naplno.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 420, 400, 400 Kč

KONCERT

Vstupné: 200 Kč

Čtvrtek 24. listopadu v 19.30

NA ÚTĚKU

Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie
o náhodném setkání dvou obyčejných žen

ALOIS JIRÁSEK
– 165. VÝROČÍ NAROZENÍ

ZAŽIJTE DIVADLO JINAK
ANEB KAREL IV. V HORNÍCH POČERNICÍCH

výstava
První výstava nové divadelní sezóny bude
věnována osobnosti Aloise Jiráska.
Spisovatele a dramatika představíme také
jako významného českého vlastence, který
svým dílem, postojem a odvahou ovlivnil
společenský a politický vývoj na přelomu 19.
a 20. století, jednoznačně směřující k obnovení české samostatnosti.
Ochotným spoluvystavovatelem je nám Památník národního písemnictví. V přípravě
expozice nám ochotně vyšly vstříc také další
významné instituce.
Návštěvníci výstavy se seznámí s nevšedními podrobnostmi z Mistrova života a s některými osobními dokumenty. Zkrátka něco
víc než nám říkali ve škole.

V neděli 11. září vstoupí Divadlo Horní Počernice již do jedenácté divadelní sezóny. Tento
slavnostní okamžik jsme se rozhodli oslavit
a budeme rádi, když přijdete slavit s námi.
Na neděli 11. záři jsme si objednali krásné
počasí a pozvali například divadlo Harmonika, aby zahrálo našim nejmenším divákům
pohádku nebo Vojtu Vrtka, který předvede
své žonglérské umění, zazpívá také dětský
pěvecký sbor ZUŠ Horní Počernice. Ale především zveme vás, naše diváky, abyste přišli
slavit a bavit se s námi.
Účast nám přislíbil i Karel IV. se svou družinou, který bude projíždět Horními Počernicemi do Čertous, kde má nějaké „obchodní“
jednání. Plánujeme jeho průvod doprovodit
a dál se veselit v Hotelu Čertousy.

ZVEME VÁS
NA SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
VE ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ V 18.00

KINO

Extrémní sporty na
filmovém plátně.
Délka představení: Předpokládaný konec okolo 23. hodiny
Vstupné: 80 Kč

Těšíme se na vás na zahájení 11. divadelní
sezóny v neděli 11. září ve 13.00 ve Votuzské ulici před Divadlem Horní Počernice.

18– 19

Divadlo
Články

Úterý 8. listopadu v 19.30

Naši milí návštěvníci,
září je příjemný, barevný měsíc, který přináší začátek mnoha akcí a událostí. Pro nás na zámku je to
velmi svižné vykročení, naplněné akcemi pro malé i velké. Vždyť hned v sobotu 3. září slavnostně otvíráme interaktivní výstavu Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa a další tvorba Stanislava Holého,
na jejímž slavnostním zahájení od 15 hod. se můžete setkat nejen s paní Marií Holou, manželkou tohoto známého výtvarníka, ale i se známým a oblíbeným hercem Jiřím Lábusem, který propůjčil svůj hlas
zelené postavičce Jů.
Kdo nestihne slavnostní zahájení, může na výstavu zavítat kdykoli až do 20. 11. a ideálně spojit svou
návštěvu s jednou z doprovodných akcí – jen v září je to 17. 9. jedinečná pohádková stezka zámkem s celou královskou družinou – Tajemná noc na zámku či v neděli 18. 9. Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi s bohatým doprovodným programem
včetně divadélka zdarma na nádvoří.
Vyvrcholením měsíce září i Svatoludmilské pouti pak bude koncert Michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana Hrubého na
zámeckém nádvoří, který se koná 18. 9. od 19 hod. a ještě do 17. 9. můžete využít zvýhodněné vstupné v předprodeji.
Mimo to vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti a chystáme i nový ročník fotografické soutěže pro kalendář na rok 2018.
Jak vidíte, i pro nás je září bohaté, pestré a plné práce pro vás, která nám však přináší radost a naplnění.
Šťastné vykročení do podzimu přeje za všechny na zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 3. 9. do 20. 11. , denně od 9 do 17 hod.,
slavnostní zahájení s besedou
s J. Lábusem 3. 9. v 15 hod.

ZE STUDIA KAMARÁD DO
KRAJINY PANA PIPA A DALŠÍ
VÝBĚR Z TVORBY STANISLAVA
HOLÉHO

Pamatujete si na Studio Kamarád, na Jů, Hele
a Mufa, na svět fantazijních krajin plných barev, na nezaměnitelný humor kreseb S. Holého? Vzpomínáte na krajiny pana Pipa? Rádi
byste umožnili svým dětem hrát si v pohádkovém světě her, poznat i část dětství svých
rodičů a pochopit, jak i v době internetu je
báječné hrát si? Pak neváhejte navštívit interaktivní výstavu, která je doplněna mnoha
doprovodnými akcemi. Děti se pobaví, rodiče

budou mít unikátní možnost zavzpomínat na
své dětství a poznat i méně známou tvorbu
Stanislava Holého, zejména jeho litografie
a sítotisky. Na své si přijde každý, těšíme se na
vás.
Přijďte se podívat na slavnostní zahájení v sobotu 3. 9. od 15 hod., čeká vás doprovodný program včetně besedy s Jiřím
Lábusem a manželkou Stanislava Holého
paní Marií Holou.

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE:
• 17. 9. od 18 do 21 hod.
Tajemná noc na zámku – pohádková
stezka za účasti královské družiny
• 18. 9. od 10 do 18 hod.
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
s bohatým programem

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
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ské tvrze, avšak kolotoče budou v provozu už
od čtvrtka 15. 9. O pouti vás čekají kolotoče,
atrakce, stánky s občerstvením a bohatý doprovodný program.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA
od 2. 9. do 6. 10. , slavnostní vernisáž
2. 9. od 17 hod. vč. módní přehlídky

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
SŠ ODĚVNÍHO A GRAFICKÉHO
DESIGNU LYSÁ NAD LABEM

Výstava žákovských prací vám přinese nevšední zážitky a překvapení z kreativity žáků,
nenechte si ujít také vernisáž 2. 9. od 17 hod.,
neboť se chystá módní přehlídka žáků!

AKCE PRO VŠECHNY
So 17. 9. mezi 18. a 21. hod.

TAJEMNÁ NOC NA ZÁMKU –
POHÁDKOVÁ STEZKA VEČERNÍM ZÁMKEM S KRÁLOVSKOU
DRUŽINOU

• můžete navštívit výstavu Ze Studia Kamarád
do krajiny pana Pipa a výběr z další tvorby Stanislava Holého
• vrcholem bude od 19 hod. koncert Michala
Prokopa a tria na nádvoří zámku, délka koncertu 90 min. Vstupenky na koncert se prodávají
na recepci, informace tel. 281 860 130.
Vstup na pouť a divadélko na nádvoří zdarma.
Vstup na výstavy na zámku a koncert zpoplatněn.
Ne 18. 9. od 19 hod.

KONCERT NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU:
MICHAL PROKOP & TRIO

;

Můžete se těšit na:
• od 8.30 bohoslužba v kostele sv. Ludmily
• v 10, 12.30 a 15 hod. ukázky výcviku psů,
králíků a dalších zvířat v areálu tvrze
• od 13:30 hod. divadélko Vyprávění starého
vlka aneb Pravda o Karkulce od divadelní
společnosti Koňmo na nádvoří zámku – zdarma díky spolupráci s SHM Horní Počernice

Víte o tom, že Michal Prokop oslaví své 70. narozeniny i koncertem na nádvoří Chvalského
zámku? To nejlepší z jeho tvorby zahraje trio
ve složení Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan
Hrubý. Koncert, který nesmí uniknout nikomu,
kdo fandí kvalitní a příjemné české hudbě.
Vstupenka v předprodeji 290 Kč, v den koncertu 350 Kč.
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Přijďte kdykoli mezi 18. a 20. hodinou, akce
probíhá do 21 hod., není třeba rezervací. Vstupné: děti 2-15 let, senioři, studenti, ZTP/P 80 Kč,
dospělí 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí
+ max. 3 děti) 290 Kč.
Ne 18. 9. od 10 do 18 hod.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA
CHVALSKÉ TVRZI S BOHATÝM
PROGRAMEM

Oblíbená Svatoludmilská pouť se koná v neděli
18. 9. 2016 od 10 do 18 hod. v prostoru Chval-

NOC

v sobotu

17. září

2016

Přijďte mezi 18. a 20. hod. kdykoli.

www.chvalskyzamek.cz

Pohádková stezka večerním a nočním zámkem osvětleným svíčkami pro děti, tentokrát
i s prohlídkou zbrusu nové výstavy Ze Studia
Kamarád do Krajiny pana Pipa. Budete soutěžit s celou královskou družinou – princeznami
Šípkovou Růženkou, Popelkou, Zlatovláskou,
královnou, rytířem, Meluzínkou, skřítkem
Matýskem, hodnou čarodějnicí, zámeckou
kuchařkou, sluhou, šaškem i zahradníkem. Budete se bavit a čeká vás nejedno překvapení.
Akce je vhodná pro děti od 2 do 11 let.

na
Chvalském
zámku

NAPÍNAVÁ STEZKA VEČERNÍM
ZÁMKEM S 12 POHÁDKOVÝMI
POSTAVAMI
vstupné:
děti/senioři 80 Kč
dospělí 120 Kč
výhodné rodinné vstupné
290 Kč (2 dospělí + až 3 děti)

Není třeba rezervací!
Informace na tel.: 281 860 130
Na Chvalské tvrzi 857
Praha 9 − Horní Počernice

• Soutěže a zábava s princeznami
Šípkovou Růženkou, Zlatovláskou,
Popelkou, Meluzínkou, královnou,
rytíři, skřítkem, hodnou čarodějnicí,
kuchařkou atd.
• Uvidíte výstavu Ze Studia Kamarád do
krajiny pana Pipa a výběr z další tvorby
Stanislava Holého v noční atmosféře.
• Čeká vás nevšední překvapení.
• Vhodné pro děti od 2 do 11 let

20– 21
20

Kultura
Zámek

Chvalský zámek srdečně zve
na 5. ročník oblíbené akce

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: MOJE STRAŠIDLO
Chvalský zámek vyhlašuje další výtvarnou soutěž, tentokrát na téma strašidel
a přízraků – téma zní „Moje strašidlo“.
Máte i vy své vlastní „osobní“ strašidlo?
Pak tedy víte, jak přesně vypadá nebo by
vypadat mohlo. Namalujte nám ho a zkuste vyhrát! Všechna díla budou vystavena
společně s připravovanou strašidelnou výstavou Dracula a ti druzí, kterou zahájíme
14. ledna 2017.
Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je
určena žákům mateřských, základních i středních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace budou
vybrány odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami.
Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto
věkových kategoriích:

I. kategorie – předškolní děti
II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
II. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
Technika: kresba, malba, koláž
Formát: A4, A3 nebo A2
Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 30. prosince 2016 do 17.00 hodin
na recepci Chvalského zámku. Z druhé strany
obrázku uveďte: jméno autora, adresu bydliště nebo školy, věk – u školních dětí i třídu,
zařazení do kategorie, kontaktní telefon
i e‑mailovou adresu).

• Na začátku měsíce ledna 2017 zasedne
hodnotící komise. Z každé kategorie vybere
tři výherce, kteří budou oceněni.
• Všechny výtvarné práce budou vystaveny na
Chvalském zámku v termínu od 14. ledna do
počátku dubna 2017 v rámci strašidelné
výstavy Dracula a ti druzí.
• Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne ve druhé polovině ledna 2017 na
Chvalském zámku. Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.
Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále
v majetku Chvalského zámku a budou užity
pro jeho potřeby.
Těšíme se na vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za červenec 2016
Milé děti,
červenec vám přinesl nejen vytoužené prázdniny, ale také novou a oblíbenou interaktivní výstavu Merkur není jen planeta. Součástí výstavy
byly nejen velké funkční modely této stavebnice, dílna i herna, ale také opravdový vláček, postavený z Merkuru. Víla Ohnivka se vás ptala
právě na to, čím se řídí odjezdy tohoto vláčku. Správná odpověď zněla „jízdním řádem“. Správných odpovědí bylo celkem 380 ze 382 odevzdaných. Výhercem se stal Alex Pavlík z Prahy 1, který vyhrává komentovanou prohlídku či doprovodnou akci dle svého přání. Aktuálně
vás u nás čeká výstava nejen o Studiu Kamarád a další zvědavá otázka naší ohnivé víly. Zkusíte to i vy?
- ak-
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NOVÉ KOLO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
Na NADAČNÍ FOND ŠANCE se mohou od
září do konce října obrátit senioři či děti
a mládež v nesnázích prostřednictvím
svých zákonných zástupců.
Nadační fond ŠANCE vyhlašuje další výzvu
k podávání žádostí o příspěvky, které pomohou našim starším spoluobčanům z Horních
Počernic ulehčit nároky stáří. Současně je
výzva určena 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. října 2016.

O nadační příspěvek mohou zažádat občané Horních Počernic, kteří se ocitli v sociálně
tíživé situaci a příspěvek by jim pomohl řešit
náročnou situaci. Nadační fond podpoří nákup konkrétního zařízení nebo vybavení domácnosti či související služby, které se přímo
projeví na uspokojení základních životních
potřeb seniora.
Zároveň je také možné žádat o příspěvek na
podporu vzdělávacích aktivit dětí a aktivit ve
volném čase (např. příspěvek na učební pomůcky, úhrada kroužkovného, příspěvek na
hudební nástroj pro talentované dítě apod.).
Zvláštní pozornost je nabízena i rodinám, jejichž děti jsou omezeny zdravotním hendike-

pem a ke svému životu potřebují speciální režim, který
jim rodina není schopna ze
svých zdrojů sama zajistit.
Více informací o grantovém
řízení včetně formuláře žádosti naleznete na www.nfsance.cz.
Petr Herian,
předseda správní rady
nadační fond ŠANCE

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Z AZYLU DO POHÁDKY
ANEB OTEVÍRÁME DVEŘE
NOVÝM DOBROVOLNÍKŮM
Máte rádi knížky?
Pak vás možná zaujme náš nový projekt.
Z azylu do pohádky, pro který jsme nedávno
získali finanční podporu v grantové výzvě
T‑Mobile Mluvme spolu 2016. Díky tomu můžeme v azylovém domě v Horních Počernicích
vybavit čítárnu nábytkem a hlavně knihami,
které budeme společně dětem pravidelně
číst. Těšíme se, že zapojíme nové dobrovolníky
i aktivní seniory, kterým možná chvíle s malými dětmi už dnes chybí. Začínáme v září,
a proto hledáme nadšené dobrovolníky, kteří
bez nároku na odměnu, ale s pocitem toho, že
jejich práce má smysl, pomohou vybrat a sestavit nábytek, vymalovat místnost nebo najít
vhodné knihy. Věřte, že dobrovolníkem můžete být i vy!
Pro více informací pište, prosím, na e‑mail:
jana_hajkova@atlas.cz, telefon: 603 420 409

Kristínka, z.s.
www.kristinka.net
Rezervujte si místo: elefonicky 733 312 172,
728 706 373a nebo na: kristinkazs@centrum.cz
Ivana Ondráčková, spolek Kristínka

Pozvánka

MČ Praha 20 zve na

3. ročník
Veletrhu
sociálních služeb

Neziskovky

Kristínka, zapsaný spolek vás srdečně zve na
výuku paměťových technik a trénování paměti v příjemné atmosféře malé skupinky.
Od 6. 10. 2016 (celkem pětkrát) každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 v terapeutické místnosti, Obchodní 2, Horní Počernice.
Kurz je pro účastníky bezplatný díky dotaci
Městské části Praha 20.

14. 9. 2016

10.00 – 17.00 hodin

v areálu Chvalské tvrze
DOPROVODNÝ PROGRAM:

Jana Hájková,
dobrovolník SKP HOPO

Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy
Hasičský sbor Satalice
Rukodělné dílničky
Prodej výrobků klientů sociálních služeb

22– 23

DDM PRAHA 20

ZÁPIS DO KROUŽKŮ V DDM NA ŠKOLNÍ ROK
2016/2017

Seznam všech kroužků je zveřejněn na www.ddm-hp.cz
Zápisy do kroužků budou zahájeny od 1. 9. 2016 od 9.00 hodin v
kanceláři DDM. 2. 9. bude kancelář DDM otevřena od 9.00 do 13.30
hod., dále pak zápisy budou probíhat do 15. 9. 2016 vždy od pondělí do čtvrtka 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.30 hod., v pátek je kancelář DDM zavřena. Aktuální informace o volných místech v kroužcích

najdete přímo na našich webových stránkách www.ddm-hp.cz, které
jsou propojeny s databází a ukazují aktuální volná místa v jednotlivých
kroužcích. Fotografie a informace z činnosti DDM můžete najít také na
facebooku www.facebook.com/ddmhp
Zarezervovat si místo v kroužku je možné i prostřednictvím našich
webových stránek. Noví klienti získají přihlašovací údaje v DDM po založení karty. Podepsanou přihlášku je nutné doručit do DDM do 5 dní.
V případě nedoručení podepsané přihlášky může rezervace zaniknout.
Informace na tel.: 605 700 772.
Kdo si místa v kroužku předběžně zarezervoval v červnu, musí
odevzdat přihlášku do 8. 9. 2016, po tomto dni rezervace zaniká.
Výuka v kroužcích bude zahájena v týdnu od 19. 9. 2016, pokud u
kroužku není uveden jiný termín zahájení. Úhrada platby za kroužek
musí být provedena nejpozději do 14 dní od přihlášení.
Více informací o zápisech a kroužcích na tel.: 605 700 772, 605 700 776.

LÉTO S DDM

I v létě se toho v DDM dělo hodně: pro děti jsme připravili celkem 6
pobytových táborů (všeobecný, taneční, střelecký, sportovní, výtvarný
a florbalový) a 3 příměstské:

Výtvarný tábor

Všeobecný – Bolešín na Vysočině

Taneční tábor

Střelecký tábor

Sportovní tábor

Příměstské tábory

Během léta proběhla v budově DDM rekonstrukce stropů a svítidel v jedné polovině budovy a rekonstrukce sociálního zařízení. Těšíme se, že vás
budeme moci přivítat v novém a doufáme, že se vám bude u nás líbit.
Těšíme se na setkání s vámi ve školním roce 2016/17!

Hornopočernický zpravodaj – září 2016
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Volný čas

UKONČENÍ SBĚRU PRO DIAKONII BROUMOV

Cirkev

Oznamujeme, že od září 2016 je ukončen sběr pro Diakonii Broumov, který probíhal každou poslední sobotu v měsíci na husitské faře.
Z důvodů rekonstrukce nyní sběr pro Diakonii NEBEREME. O opětovném zahájení budeme v příštím roce informovat.
Děkujeme za pochopení.
Fara Církve husitské, Náchodská 171

PC 290
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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

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
knihovna je v provozu zatím „postaru“, stavební práce
jaksi zamrzly. Nemáme z toho radost, ale doufáme,
Božena Beňová
Tůmová
že poEvavyjasnění
problémů, které tuto nucenou přestávku
způsobily, se stavba opět „rozjede“ a dotáhne ke zdárnému konci.
Zámecké posezení nejen pro seniory
po letních prázdninách pokračují naše
zámecké setkání. Sejdeme se opět v úterý 20. září ve 14 hodin na Chvalském
zámku. Hostem bude mladá kickboxerMgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
ka Martina
Ptáčková, o které
jsme již
hodně slyšely. Z letošního mistrovství
světa ve Španělsku si odvezla pět různých medailí. V jejích šlépějích pokračuje
i její mladší bratr. Podělí se s námi o své
zkušenosti a dovíme se mnohé o sebeobraně.

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

KNIŽNÍ NOVINKY:
Kumar, R. : Šaraf – začarovaný kruh
tradice, cti a lásky (vyd. AL press)

Saúdskoarabský generál
Farhan al-Baláví oznámí
své krásné dceři Marjam,
že MVDr.
pro Klára
ni má
ženicha.
Ing. Milan Herian
Bonková
Nader je islámský fundamentalista a násilník.
Nešťastná Marjam se
z lásky k otci a oddanosti
k islámu obětuje. Pak pozná amerického zubaře
Joea, zamilují se do sebe
a sní o společném životě.
Když s ním Marjam otěhotní, Nader chce, aby
Farhan dceru zabil – pošpinění rodinné cti šaraf
seMgr.
trestá
krutě…
Josef Černý
Jiří Špaček

Halpernová, J.: Mateřská, ale určitě
ne dovolená (Jota)

Šestatřicetiletá Annie je
středoškolská učitelka
na mateřské dovolené,
kterou si představovala
jako blažené období,
kdy se bude sbližovat se
svým miminkem. Jenže
Blanka Brázdová
Petrtoho
Málekmusí řešit
namísto
problémy s vlastním tělem prosakujícím snad
ze všech možných i nemožných otvorů; s dítětem, které odmítá spát;
s manželem, který se s ní chce pořád milovat
(jemu snad přeskočilo?); s nezadanými kamarádkami, co jí nedokáží poradit; a s matkou, jež
se právě teď rozhodla odjet na dovolenou.
Jak se Annie snaží proplétat životem s novorozencem, dochází jí, že ne všecky maminy jsou
ze stejného těsta. Je ale pevně rozhodnutá nalézt tu správnou cestu, milovat své miminko,
svého manžela a sebe samu – i když bude muset po zbytek plodného života nosit chrániče
bradavek.

hách. Pět žen různého věku a z různých prostředí má společné jediné: nechtějí už ani slyšet
o lásce a rozhodly se pro jiný způsob života…
Až do okamžiku, kdy poklidnou hladinu jejich
života rozbouří nová nájemnice. Juliette se líbí
jejich přátelství a semknutost, jejich odvaha
Miroslav
a jejichDržmíšek
nekonformnost. Ale ona rozhodně na
muže nerezignovala! A mluví o tom nahlas. Naruší spolehlivé jistoty svých sousedek?

Ryska, P. : Praha neznámá (Grada)

Projděte se po netradičních místech a zákoutích
hlavního města. Společně s autorem zhlédnete
zašlou slávu Barrandovských teras nebo zavíMUDr. Jarmila Blažková
táte do „Zlaté uličky“ ve
Střešovičkách, kde vás
nečekají davy turistů, ani
nemusíte platit vstupné. Uvítá vás malebný Nový Svět i chudinská
kolonie Na Slatinách. Odpočinout si můžete v lázeňském letovisku v Klánovicích nebo
v Bohnicích, které vás překvapí pestrostí památek a množstvím tajuplných míst. Krásnou
přírodu navštívíte v Hostavicích a prohlédnete
si také luxusní Ořechovku nebo Starou Hostivař.

Dny bulharské kultury v Horních Počernicích
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček
Mgr. Květa Valchařová
Letos je to již jubilejní desátý ročník cyklu
Poznej
země EU. Bude
patřit Bulharsku
Colganová, J.: Ostrov s vůní čerstvéProsíme,
přijďte
nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
a v těchto dnech vrcholí přípravy proMČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014. ho chleba (Argo)Někdy se stane, že žijegramu.
Budou probíhat ve dnech 24. te celé roky s přítelem,
s nímž máte vlastní pro26. října 2016
sperující podnik, bydlíte
V pondělí začneme varhanním koncerv luxusním manažerském
tem v kostele sv. Ludmily na Chvalech.
bytě v Plymouthu, chodíÚterý se sejdeme na římskokatolické
te do vybrané společnos1
18.8.2014 14:50:14
faře
v rámci Geo večera.
ti, a zdá se, že jinak to ani
Program ve středu se odehraje tentokrát
být nemůže. A pak přijde
v počernickém divadle.
bankrot, váš vztah to zni-

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

Začátky zveřejníme v příštím čísle HPZ
a na našich webových stránkách.
Srdečně zveme, program bude bohatý.
za kolektiv knihovny Božena Beňová

Lambert, K.: Dům
žen bez mužů
(Motto)

V tomto domě žen jsou
muži všudypřítomní…
v jejich nostalgických
vzpomínkách, v jejich zranitelnosti, v jejich vzteku
a v jejich zmizelých tou-

čí a najednou nemáte nic.
Chce to velkou odvahu začít znova. Třicetiletá
Polly to dokázala. Bez prostředků, bez přátel se
ocitla na přílivovém ostrově v Cornwallu. A po
práci v designérském studiu začala péct chleba
a zjistila, že hníst těsto rukama je pro její bolavou duši zázračný lék. Elitní společnost plymouthských podnikatelů vyměnila za rybáře, vyjíždějící každý večer na moře za úlovkem. Chtěla
zde zůstat jen tak dlouho, než se zase postaví
na nohy, ale nakonec zjistila, že tenhle kouzelný
ostrov jí zcela učaroval.
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Hana Moravcová

Historie dávná i nedávná – 94
Události

Od počátku roku 1974 po uvedení do provozu třetí ordinace na zdravotním středisku byli
obyvatelé Horních Počernic rozděleni do takto
vytvořených tří samostatných zdravotních obvodů. Návazně na celostátní akci byla pak v měsících květnu, červnu a říjnu prováděná povinná
akce očkování proti tetanu. Povinnost platila pro
muže narozené 31. 12. 1946 a starší a pro ženy
narozené 31. 12. 1951 a starší. V místě bydliště
bylo očkováno 1862 občanů.
Největší událostí a historickým mezníkem
v rozvoji Horních Počernic se v roce 1974 stalo
jejich připojení k hlavnímu městu Praze. Stalo
se tak podle zákona České národní rady ze dne
7. 4. 1974 č. 31/74 Sb. “O změně území hlavního města”, podle kterého s účinností od 1. července 1974 bylo ku Praze připojeno celkem 30
obcí. Do správního obvodu Prahy 9 to s Horními
Počernicemi ještě byly Běchovice, Dolní Počernice, Klánovice, Koloděje, Satalice, Újezd nad Lesy
a Vinoř.
Z historického pohledu toto zvětšení území
hlavního města Prahy je možno chápat jako
naplnění vize kněžny Libuše věštící její slávu
a velikost nejen společenskou, ale i co do rozlohy. V tisícileté historie rozvoje Horních Počernic
od počátku trvalého osídlení až po jejich ustanovení městem se v časových etapách vyskytovala různá míra propojení a vazeb s dějinami
Prahy a význačnými osobnostmi nebo institucemi. Připomínkou je vztah Chval k Vyšehradské kapitule, vztah Čertous a Horních Počernic
k Univerzitě Karlově, respektive její koleji nebo
rozhodnutí krále Jiřího z Poděbrad o majetku
Svépravic a mnoho dalších vztahů s předními
osobnostmi tehdejší společnosti. Ke stanovenému datu připojení probíhala příprava vlastní
delimitace. Ukončena byla správní vazba na
okres Praha -východ a navázána na obvod Praha
9. Zanikl Městský národní výbor Horní Počernice
a obnovil se Místní národní výbor s rozšířenou
pravomocí beze změny zvoleného aktivu poslanců. Do souboru městských znaků pražských
byl přijat městský znak připojeného města Horní Počernice. Přesun vztahů k dalším orgánům
a organizacím okresu Praha - východ na vztahy

k orgánům a organizacím působících na Praze
9 probíhal postupně ve druhém pololetí tohoto
roku. Nebylo vše bez problémů a řešení některých se přeneslo až do dalších let. Jedním z nich
byl například problém výstavby, když rozvojové záměry schválené okresem a Středočeským
krajem pozbyly platnosti a urychleně započala
proto příprava nového územního plánu výstavby a rozvoje v rámci tehdy platného pražského
general rozvoje. V souboru delimitačních protokolů byly uvedeny hlavní problémy podmiňující
další rozvoj Horních Počernic včetně nezbytnosti
urychleného budování téměř neexistující infrastruktury.
Nedošlo však ani k tolik očekávanému převzetí
autobusové dopravy do systému Pražské městské dopravy s odůvodněním, že zatím nejsou
pro to vytvořeny potřebné předpoklady. Hromadná přeregistrace motorových vozidel byla
pro občany připravena na dny 18. až 20. září.
Na úseku sportovním byla tohoto roku příznivou
událostí výměna škvárového hřiště za travnatý
povrch. Změna se podařila uskutečnit tak, že od
zahájení podzimního kola soutěže již mužstva
neběhala po hřišti v mračnech škvárového prachu. Voda pro potřebnou zálivku trávníku byla
zajištěna čerpáním od pramenitého rybníka
Chvalka. Na vybudování závlahového systému
se pracovně i finančně podílelo Drůbežnictví
Xaverov.
Nárůst průjezdu motorových vozidel po dnešní komunikaci Náchodská byl ověřen třikrát
po měsíci opakovaným sčítáním počtu vozidel
směrem ku Praze, v časovém rozmezí od páté
hodiny ranní do 22. hodiny večerní. Průměr
těchto měření počtu dosáhl téměř 16 a půl tisíce
různých motorových vozidel v pracovní den. Takovýto provoz ve svém důsledku přinesl v průběhu roku 99 dopravních událostí, při nichž byly
dvě osoby usmrceny, šest bylo těžce zraněno, 29
zraněno lehce a celková škoda byla vyčíslena na
601,5 tis. korun.
Stávající provozovatel autobusové dopravy ČSAD
připravil pro důchodce s důchodem do 620 Kč
nebo manželské dvojice s důchodem do 1030 Kč
možnost vyžádání si průkazky na slevu pro neo-

mezenou možnost přestupů k měsíční předplatní
jízdence v hodnotě 40 Kč, za kterou držitel průkazky potvrzené MNV zaplatil pouze 20 Kč.
Pro další rozvoj služeb občanům bylo událostí rozhodnutí Rady MNV, aby v rámci “akce Z”
byla v příštím roce zahájena výstavba druhého
Domu služeb, jehož bude investorem, dodavatelem pak Komunální podnik Horní Počernice.
Rada Obvodního národního výboru Praha 9
od 1. dubna 1975 sjednotila na všech úřadech
v rámci obvodu návštěvní dny a návštěvní hodiny pro občany na pondělí od 14:00 do 18:00 hodin a na středu od 7:00 do 18:00 hodin. U nás často nedodržovaný režim pro dny pondělí, středu
a pátek tak doznal omezení. Jako neopakující se
záznam uvedl kronikář v roce 1975 stručný výtah ze záznamů zapisovaných pozorování pro
Fenologický ústav o jevech v přírodě. Skřivan byl
tohoto roku poprvé slyšen u nás až na počátku
měsíce března, v jehož polovině byl vysledován přílet špačků a 8. dubna pak přílet prvních
vlaštovek. Do konce března tohoto roku u nás
odkvetly nejen sněženky a bledule, ale take
jívy a olše. První výlet včel byl 11. března, avšak
za dva dny nato, po silném ochlazení, se včely
uchýlily zpět do úlů, aby v pravidelném rytmu
svého života pokračovaly v prvních dnech měsíce dubna. V tuto dobu počaly kvést meruňky
a rybízy. Od poloviny dubna v tomto roce rozkvétaly téměř současně švestky, třešně a hrušně.
Květenství ovocných stromů ukončily jabloně
v závěru tohoto měsíce. S prvními květnovými
dny počaly rozkvétat šeříky a koncem dekády
kvetly Jírovce (kaštany).
Každoročně obnovovaný proces jarního oživování přírody, vždy toužebně očekávaný, mívá
různě velké odchylky při porovnání mezi jednotivými léty, a proto jednotlivé projevy probouzení se přírody po zimním odpočinku jsou byť
drobnými, ale vždy radostnými událostmi a novými nadějemi do příštích dnů.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Placená inzerce

KURZY JÓGY
MŠ U RYBNÍČKU

od 13. září 2016

Křovinovo nám. 115/1
Horní Počernice

ÚTERÝ 17:45-19:15
Daniela 777/661 061
ÚTERÝ 19:30-20:45
Beata 605/424 865
jogaurybnicku@gmail.com

Hornopočernický zpravodaj – září 2016

KOSMETICKÝ SALON VESNA
Srdečně Vás zvu do kosmetického salonu v Horních
Počernicích
Můžete se těšit na kosmetické ošetření, přístrojové
ošetření, líčení, poradenství
Pavlína Vesna Kovalčíková tel.: +420 603 508 070
salonvesna@email.cz

www.salonvesna.cz

Adresa: Salon na statku, Křovinovo náměstí 9/12

TJ SOKOL A DIVADLO
duše drahokam, který tam bude
zářit až do konce jejich života.“
Ing. Hubert Antes,
kronikář

DEJTE JMÉNO LOUTCE
Hledáme jméno pro tuto loutku,
kterou paní starostce věnoval
pan Šerc a která právě prochází
opravou pod rukama restaurátora pana Fialy.
Své návrhy posílejte na
hpzpravodaj@gmail.com.
Porota následně z návrhů vybere jméno a výherce získá roční
předplatné do Divadla Horní
Počernice.

Paceřická 1/2773, Praha 9 Horní Počernice

Tel.: 730 527 211, praha.pacericka@kouzlobarev.cz
INZERCE CHVALSKÝ DENÍK2.indd 1

Kč

Tato sleva bude poskytnuta při nákupu
nad 500 Kč pouze na prodejně Kouzlo
Barev a Drogerie, Paceřická 1/2773
Praha 9. Slevu nelze kombinovat ani
sčítat.

Platnost do: 31.10.2016

TÓNOVACÍ
CENTRUM

100,-

NA ODBĚR ZBOŽÍ V HODNOTĚ

POUKÁZKA

áhlým sortimentem
Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu s rozs
náčiní a drogerie.
barev, laků, lazur, lepidel, tmelů, malířského

15.6.2016 12:40:41
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NOVE OTEVRENO!

www.kouzlobarev.cz

Placená inzerce

Tato poukázka přiznává slevu při nákupu v síti Kouzlo Barev a Drogerie

Po založení Sokola v obci Horní Počernice
v roce 1905 se krátce nato ochotnická divadelní činnost provozovaná v obci přenesla
do činnosti Sokola a obecní sdružení ochotníků zaniklo. Rozvíjející se činnost ochotnického divadla v Sokole dala podnět k založení Kroužku mládenců v roce 1912. V tomto
období vznikly první úvahy o ustavení také
divadla loutkového. První světová válka, započatá Rakousko‑Uherskem v červenci 1914,
odsunula postupným odchodem mužů do
války do pozadí dění.
Po ukončení 1. světové války a vzniku samostatného Československa se po roce 1920
v Sokole opět obnovila ochotnická divadelní
činnost. Několik členů ochotnického divadelního souboru započalo posléze pro děti provozovat Loutkové divadlo. V roce 1933 usilovali o začlenění jako samostatný útvar do
Sokola. Rozhodnutím valné hromady Sokola
dne 15. 12. 1936 byl v Sokole zřízen Loutkářský odbor. Působili v něm Václav Dörfler,
Josef Pittner, Vilém Vaněrka a stálý kašpárek
Eva Dörflerová. V roce 1937 zde byl vzácným
hostem loutkář Antonín Kopecký.
Kašpárek ústy Evy Dörflerové tlumočil dospělým doprovázejícím děti následující přání: „Nechte děti -ať uslyší v našem loutkovém
divadle krásné české pohádky - dejte jim
smích, dobrou morálku a zasaďte tak v jejich

ŠKOLY A ŠKOLKY

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH NA STOLIŇSKÉ – VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
NAŠIM MILÝM POČERNICKÝM DOBROVOLNÝM HASIČŮM
V pondělí 20. června proběhl další ročník našeho každoročního cvičného požárního poplachu. Poklidné pondělní dopoledne náhle narušily sirény požárního vozu a školním rozhlasem
byl vydán pokyn k okamžité evakuaci. Žáci
v doprovodu pedagogů ukázněně opouštěli
školní budovy, aby se shromáždili na školním
hřišti. Téměř 450 osob se dokázalo během necelých třech minut dostavit na určený prostor.
Naštěstí nebylo zcela mokro, takže ti evakuující
se v ponožkách příliš velkou újmu neutrpěli.
Ti starší tušili jen cvičný poplach, avšak na na-

šich nejmenších bylo patrné zděšení, které
vystřídala úleva, když se dozvěděli, že to bylo
„jen jako“. Velké díky patří našim milým počernickým hasičům, kteří vždy ochotně během
poplachu, nejen hasičským vozem, dotvářejí

atmosféru
skutečného
ohrožení, ale vždy až s nevídaným zápalem malým
zájemcům předvádějí hasičskou techniku. A jen na
okraj dodávám, že každou
první středu v měsíci můžete slyšet sirénu, kterou
na naší budově obětavě
spouštějí naši dobrovolní
hasiči, aby testovali funkčnost systému pro případ
ohrožení.
Komu
patří naše díky?
Především panu
Petru
Růžičkovi,
Ludvíku Fričovi, Antonínu Mužákovi,
Jaroslavu Zachovi a samozřejmě
i dokumentátorovi
a fotografovi Jiřímu
Hubenému.
Poděkování zaslouží
i odborně způsobilá osoba pan Miloš Matějovský, který na naší škole spravuje BOZ a PO. Jen
počasí nám příliš nevyšlo, avšak při vší smůle se
naštěstí skutečně rozpršelo až při ukončení poplachu. Snad příští rok bude počasí přívětivější

a budeme moci žákům opět ukázat nejoblíbenější činnost – představení funkčnosti požární
hadice a její obsluhy.
Martin Březina, ZŠ Stoliňská

GYMNÁZIUM OPĚT ZABODOVALO V SOUTĚŽI ČASOPISU
FREUNDSCHAFT
Celý školní rok 2015/2016 několik skupin
studentů našeho gymnázia pracovalo pod
vedením MUDr. Kejmarové Sedláčkové, vyučující německého jazyka, na soutěži, kterou

na svých stránkách přinesl německý časopis
Freundschaft. Soutěž byla rozdělena na dvě
části, Bavorsko a Sasko. V každém čísle časopisu se nacházely indicie, pomocí kterých jsme

měli určit
název města ležícího v jedné z již zmíněných německých
spolkových zemí. Všechna objevená města
jsme pečlivě zapisovali do soutěžních archů
a zakreslovali do mapy.
Naše škola se umístila v rámci celé České a Slovenské republiky na 2. místě v části Bavorsko.
Pět zástupců bylo vybráno, aby 7. 6. slavnostně převzali ceny na zastupitelství Svobodného
státu Bavorsko.
Před samotným vyhlášením vítězů jsme se
zúčastnili procházky centrem Prahy komentované i v německém jazyce. V odpoledních
hodinách jsme se setkali se zastupiteli spolkové země Bavorsko a vyslechli si povídání
o česko‑bavorské spolupráci (samozřejmě
v německém jazyce), poté následovalo předávání cen, kde měl každý účastník možnost říci
o sobě několik vět v němčině, dostal diplom
a tašku s několika drobnostmi. Diplomy jsme
samozřejmě přivezli i zbylým členům, kteří
se setkání nezúčastnili. Nakonec pro nás bylo
připraveno lehké občerstvení v podobě švédského stolu. Setkání proběhlo v slavnostním
duchu a všichni jsme si ho užili.
Kateřina Nováková, sexta B
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ZÁJEZD DO MĚSTEČKA ZAOSTROG V CHORVATSKU
Náš předprázdninový týden byl tolik nabitý
zážitky, že se dá jen těžko popsat v pár slovech, nicméně se o to pokusím…
Když jsme v pátek v podvečer nastupovali do
autobusu, všichni jsme doslova překypovali
očekáváním. Těšili jsme se na teplo, slunce, zábavu, na to, že strávíme čas společně s přáteli.
Hlavně jsme se ale nemohli dočkat samotného moře. A věřte, že zklamaní jsme tedy v žádném ohledu rozhodně nebyli!

Ke krásnému počasí a slané vodě se totiž přidali ještě veselí animátoři, kteří se starali o to,
abychom se po dobu pobytu ani chvilku nenudili. Nesmím zapomenout ani na výbornou
kuchyni a naprosto legendární zmrzlinu, kterou jsme si dopřávali klidně i dvakrát denně.
To všechno dohromady vytvořilo neskutečný
soubor zážitků, který nám všem zůstane ve
vzpomínkách zatraceně dlouho.
Musím ovšem zmínit také velký výlet do měs-

ta Dubrovník, který jsme absolvovali někdy
v polovině pobytu. Dubrovník je skutečně
pohádkově krásné, historické město, které doslova praská ve švech díky fanouškům Game
of Thrones. I v našich řadách se našlo mnoho
podporovatelů tohoto veleznámého seriálu
a ti rozhodně neskrývali své nadšení nad tím,
že se na vlastní oči podívají do míst, kde tento
příběh vznikal a natáčel se.
I pro ty z nás, kteří o fantasy seriály neprojevují až takový zájem,
se zde ovšem našlo
mnoho
zajímavých
lákadel. Například procházka po sluncem
rozpálených hradbách
starého města nemohla v nikom vyvolat jiný,
než okouzlující dojem.
Výlet i celý zájezd jsme
si užili opravdu báječně a pokud bude možnost, určitě na nějakou
podobnou „školní dovolenou“ zase rádi znovu vyrazíme.
Eliška Volencová, tercie A

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI
V HORNÍCH POČERNICÍCH
I ve školním roce 2016/2017 budeme pokračovat v projektu Setkávání mezi žáky naší školy
a ZŠ Stoliňská. V červnu jsme zrealizovali cyklovýlet do Lysé nad Labem - všichni zvládli jízdu v celodenním dešti, někteří dokonce chtěli
jet dál a nevracet se vlakem zpátky do Počernic. Cyklisté se na závěr sešli v tělocvičně a obdrželi odměnu. Začátkem školního roku plánujeme společný vzdělávací výlet do Farma
Parku Soběhrdy. Následně proběhne výtvarné
dopoledne se zoologickou tématikou. V organizaci akcí se naše školy střídají - ZŠ Stoliňská
kromě již tradičně zavedených akcí plánuje

rozšíření spolupráce o žáky prvního
stupně v rámci výtvarných hodin. Kromě projektu Setkávání se ZŠ Stoliňská
chystáme znovuobnovení spolupráce
se ZŠ Ratibořická v rámci sportu - pan
učitel Klusák plánuje několik závodů
v plavání. Za finanční podporu integrace žáků naší školy a žáků základních
škol děkujeme Magistrátu hlavního
města Prahy a Úřadu městské části Praha 20, Horní Počernice.

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 2 televize, 3
monitory a 213,00 kg drobného elektra. O pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování, který
naše škola nedávno obdržela. Ten nám přesně
vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody žáci díky recyklaci
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik
se nám podařilo snížit objem nebezpečného
odpadu a produkci skleníkových plynů CO2.
Informace vycházejí ze studie neziskové spo-

lečnosti ASEKOL, která dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu vyplývá, že naše škola v loňském
roce uspořila 5,87 MWh elektřiny, 381,87 litrů ropy, 23,58 m³ vody a 0,15 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 1,13 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 4,87 tun. Výsledek studie
prokazuje, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má pozitivní dopad na životní prostředí. Recyklace běžných 100 tele-

vizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Daniela Dvořanová, učitelka
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NAŠE ŠKOLA I DÍKY PROGRAMU RECYKLOHRANÍ DLOUHODOBĚ
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ANNA PROCHÁZKOVÁ SE STALA VICEMISTRYNÍ ČR V DREZUŘE
V sobotu 13. srpna se konaly drezurní soutěže
ve věkové kategorii dětí 8 – 12 let na pony do
135, resp. do 148 centimetrů. Jednou ze soutěžících byla i počernická Anna Procházková,
která v drezuře přístupných poníků 136 –

148 cm KVH vybojovala stříbrnou příčku
a stala se tak vicemistryní České republiky.
Gratulujeme!
Lenka Bartáková, redaktorka

LETNÍ PŘÍPRAVA SOUROZENCŮ PTÁČKOVÝCH
Olympiáda je za námi a i léto se chýlí ke
konci, ale příprava jiných sportovců právě
vrcholí. To je případ i Martiny a Josefa Ptáčkových, kteří se připravují na svá mistrovství,
kde budou obhajovat cenné kovy. Nezaháleli však ani o prázdninách. Zúčastnili se ex-

trémního překážkového běhu Gladiator race
v Holicích u Pardubic, kde se museli poprat
s mnohými překážkami a zejména bahnem.
Mimořádnou akcí byla účast na propagaci
sportu v olympijském parku na Lipně, kam
dostali oba pozvání od olympijského výboru reprezentovat ČR a předvést
svá umění při prezentaci svých
sportů, byť nejsou sporty olympijskými. „Této nabídky si velice
vážíme. Jen nás mrzí, že nejsou
na programu olympiády, jistě
by si to zasloužily,“ řekla Martina, kterou bychom mohli někdy
na olympiádě vidět v boxu, ale
ani to není jisté, bude záležet,
jaké váhové kategorie budou
vypsány a jaká budou pravidla
nominace. „Čtyři roky je dlouhá

SC XAVEROV SLAVÍ POSTUP

Cíl, který si tým před začátkem sezóny
stanovil, se podařilo naplnit! V nadcházejícím ročníku 2016/2017 bude SC Xaverov
Horní Počernice hrát I. třídu skupiny B
pražské soutěže.
Fotbalový tým začínal svou kariéru ve III. tří-
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dě, v níž však setrval pouze jednu sezónu.
Velký dík patří trenérovi Zoranu Jovanovski,
který svým úsilím dokázal hráče Xaverova vynést do II. třídy. Následující ročník se úspěch
zopakovat nepodařilo, postup do vyšší třídy
utekl takřka o vlásek. Třetí období svého pů-

DOMÁCÍ
SC XAVEROV
TJ AVIA ČAKOVICE
SC XAVEROV
SK UNION VRŠOVICE „B“
SC XAVEROV
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HOSTÉ
FC HÁJE JIŽNÍ MĚSTO „B“
SC XAVEROV
SK TŘEBORADICE „B“
SC XAVEROV
SOKOL KOLOVRATY

doba, a tak se může stát cokoli. Každopádně
jsme moc rádi, že jsme na akci byli jako jedni z mála pozváni a dostali se mezi sportovní
elitu. Vždyť naši nejlepší sportovci byli buď
na olympiádě v Riu nebo právě na Lipenské
přehradě. Velký dík patří i Městské části Prahy
20, která nás podporuje. Jsme za to opravdu
moc rádi a budeme se i nadále snažit ji propagovat a reprezentovat co nejlépe, a to nejen
na sportovních akcích, ale i na akcích pro děti
jako v Zoo Chleby,“ dodávají oba sourozenci.
Stanislav Karkoszka,
fotograf a kameraman

sobení však fotbalový
tým Xaverov v čele
s trenéry Davidem
Lukešem a Jiřím Chalupou opět slaví. Svým odhodláním a vytrvalou pílí si Xaverov ze druhého místa vysloužil
vytoužený postup do I. třídy. Radost Davida
Lukeše je dvojnásobná, o postup se zasloužil
jako trenér i samotný hráč.
Ve vyšší soutěži tým čeká hned několik změn.
První přichází ve výrazném navýšení počtu
zápasů o více než jednu třetinu. Uplynulý
ročník sehrál Xaverov celkem 20 zápasů, nyní
jej čeká o 6 utkání více. Tým se musí připravit na dovednosti nových soupeřů, jež jsou
oproti bývalým rivalům ze II. třídy poznatelně
na vyšší úrovni. Každý zápas tak bude fyzicky
i psychicky náročnější. Další změnou je, že
na každé utkání jsou delegováni tři rozhodčí
z Pražského fotbalového svazu, což soutěži
přidává na kvalitě a regulérnosti.
Přijďte v nové sezóně povzbudit SC Xaverov
Horní Počernice. Hráči v čele s trenérem Davidem Lukešem si předsevzali další úspěšnou
sezónu a fanouškům slíbili, že vytěží ze svých
sil maximum. Společně tak věříme v mnoho
napínavých a vítězných utkání.
Svatopluk Malina,
sportovní manažer

MLADÉ BĚCHOVICE JIŽ 17. ZÁŘÍ
Je to neuvěřitelné, ale Mladé Běchovice vkročily do druhé padesátky. Letošní 51. ročník
se uskuteční na fotbalovém hřišti krátce po
zahájení školního roku, v sobotu 17. září. Zúčastní se jej nejen borci, kteří sbírají body do
Poháru Pražských Nadějí, ale i všechny děti,
které si chtějí porovnat svoje schopnosti
s ostatními.

Zahájení proběhne v 8.45 hodin a hned po
něm se na trať vydají junioři a juniorky. Na
234 metrů dlouhý okruh vběhnou postupně závodníci všech věkových kategorií. Nejsledovanějším závodem pro diváky bývá
souboj nejmenších dětí, narozených v roce
2014 a 2015. Ty si svůj první start vyzkouší
v 10.00 hodin. Protože očekáváme na 700
závodníků, bude určitě na co se během dopoledne dívat a komu
fandit. Startovní listina
je již otevřená a čeká
na další závodníky.
Přihlásit se můžete
prostřednictvím formuláře na www.mladebechovice.cz, kde
najdete i přesný rozpis
startů.

Ještě připomenu soutěž o nejpřesnější odhad počtu závodníků, kteří budou zaznamenáni rozhodčími v cíli. Závodník, kterému se
povede tipnout správné číslo a proběhne
cílem ve své kategorii, získá skvělou sportovní kameru, aby si mohl pořizovat záběry ze
svých tréninků a závodů. Rodiče jistě využijí
možnost vyfotografovat si svého závodníka
s hrdiny seriálu Čtyřlístek, kteří opět mezi nás
zavítají.
A ještě jedno malé vylepšení pro orientaci
závodníků. Díky dotaci od hlavního města
Prahy budou všechny starty označeny vlajkami s písmeny a zásadně vylepšena bude
tribuna na předávání cen. Za podporu závodu musím poděkovat i firmě PRE a starostům
městských částí.
Na hojnou účast dětí od 1 roku do 18 let z vašeho regionu se těší.

Studio Salute zahajuje sportovní kurzy pro děti i dospělé Jan Jech,
ředitel závodu
v malé tělocvičně FZŠ Chodovická 19. září 2016
V našich kurzech se zaměřujeme především na všestrannost a komplexní pohybovou
průpravu. Děti se na hodinách setkají s nejrůznějšími pohybovými aktivitami. Běhy, skoky, hody,
lezením, šplháním, zábavnými sportovními hrami, tancem. Při cvičení používáme mnoho druhů
sportovního náčiní a nářadí.

ANIČKA ČEŠPIVOVÁ MÁ NOVÝ ČESKÝ REKORD!
Úspěšná závodnice a reprezentantka ČR ve
vodním lyžování Anička Češpivová z Horních
Počernic si i v letošní sezóně vede skvěle.
V srpnu se dokázala prosadit v těžké mezinárodní konkurenci a zvládla s vynikajícím výsledkem slalomový závod v Maďarsku. Poctivá celoroční tréninková příprava se vyplatila.
Aničce se v Maďarsku podařilo rovnou zajet
nový český rekord ve slalomu 2/55/11.

Vysokoškolačka Anna Češpivová aktuálně
A SKOKÁNEK
PLUS
pro děti od 4 do 8 let formou her rozvíjí pohybové schopnosti
odlétá na SKOKÁNEK
Mistrovství
Evropy do
Španělska
nejmenších
a krátce
poté jidětí.
čeká Akademické Mistrovství
světa v Japonsku.
MALÝ A VELKÝ SKIPPY je určen pro děti od 6 do 13 let a obsahuje trénink přehazované,
Takže,
milí Počerničtí
- držme
Aničce
volejbalu,
basketbalu,
vybíjené,
házenépalce!
a dalších míčových her.
ZUMBATOMIC
pro Štrobová,
děti od 8 doobčanka
13 let je zaměřen na tanec, taneční choreografie a sportovní
Alena
hry. VOLEJBAL je určen pro děti od 10 let a procvičují se zde již základní volejbalové techniky.
Zápisy do našich dětských kurzů probíhají v týdnu od 19. září 2016 (v případě volného místa v
kurzech i později) přímo na jednotlivých hodinách. Místa v kurzech Skokánek a Malý i Velký Skippy
rezervujte předem na e-mailu: studio.salute@seznam.cz, případně na tel.: 607 105 051 nebo 281 921
862. Všechny dětské kurzy lze předem nezávazně vyzkoušet.

STUDIO SALUTE ZAHAJUJE SPORTOVNÍ KURZY
Dospělé, ale i dívky a chlapce od 14 let přivítáme na našich večerních lekcích cvičení, a to
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V MALÉ
TĚLOCVIČNĚ
kdykoliv bez předchozí rezervace.
FZŠ CHODOVICKÁ 19. ZÁŘÍ 2016
V našich kurzech se zaměřujeme především
na všestrannost a komplexní pohybovou
průpravu. Děti se na hodinách setkají s nejrůznějšími pohybovými aktivitami. Běhy,
skoky, hody, lezením, šplháním, zábavnými
sportovními hrami, tancem. Při cvičení používáme mnoho druhů sportovního náčiní
a nářadí.
SKOKÁNEK A SKOKÁNEK PLUS pro děti od 4
do 8 let formou her rozvíjí pohybové schopnosti nejmenších dětí.
MALÝ A VELKÝ SKIPPY je určen pro děti od
6 do 13 let a obsahuje trénink přehazované, volejbalu, basketbalu, vybíjené, házené
a dalších míčových her.
ZUMBATOMIC pro děti od 8 do 13 let je zaměřen na tanec, taneční choreografie a sportovní hry. VOLEJBAL je určen pro děti od
10 let a procvičují se zde již základní volejbalové techniky.
Zápisy do našich dětských kurzů probíhají
v týdnu od 19. září 2016 (v případě volného
místa v kurzech i později) přímo na jednot-
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16.30 - 17.30

17.30 - 18.30

19.00 - 20.00

MALÝ SKIPPY
míčové hry 6 -8 let
16.15 - 17.30

SKOKÁNEK
pohybové hry 4-6 let
17.30 -18.50

STEP BODY

VOLEJBAL I.
začátečníci od 10 let
15.30 - 16.30

VOLEJBAL II.
pokročilí
16.30 - 17.45

MALÝ SKIPPY
míčové hry 6 - 8 let

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

ZUMBA

KRUHOVÝ TRÉNINK

17.50 - 18.50

18.55 - 19.55

VELKÝ SKIPPY
míčové hry 9 - 13 let

ZUMBATOMIC
tanec a hry od 8

ZUMBA & CORE

16.15 - 17.15

17.15 - 18.15

18.15 -19.35

19.45 - 21.00

SKOKÁNEK
pohybové hry 4 - 6

SKOKÁNEK PLUS
pohybové hry 6 - 8 let

VOLEJBAL II.
pokročilí

INTERVAL BODY

livých hodinách. Místa v kurzech Skokánek kdykoliv bez předchozí rezervace.
a Malý
i Velký Skippy
rezervujte
předem
na najdete na www.studiosalute.cz
Podrobné
informace
o našich
kurzech
e‑mailu: studio.salute@seznam.cz, případně Podrobné informace o našich kurzech najdena tel.: 607 105 051 nebo 281 921 862. Všech- te na www.studiosalute.cz
ny dětské kurzy lze předem nezávazně vyzkoušet.
Lenka Malá, trenérka
Dospělé, ale i dívky a chlapce od 14 let přivítáme na našich večerních lekcích cvičení, a to
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SPORTOVNÍ GYMNASTIKA NA SKLONKU ŠKOLNÍHO ROKU

Krátce k posledním třem závodům před
letními prázdninami:
V sobotu 18. června se konal ve Všetatech
hezký závod, kterého se každoročně účastní
i náš oddíl. Jmenuje se „Opičky“ a závodí vždy
dvě gymnastky, které cvičí současně na kladině, a pak na prostných, nebo tandem dospělý/á a malá závodnice. V letošním roce se pro
větší originalitu zapojili i synové naší trenérky Šárky Spitzerové – Jarda a Standa, které
v Horních Počernicích známe z divadelního
ochotnického spolku a vedli si dobře. Standa
společně s malou Beátkou Česnekovou vybojovali pěkné 4. místo. Bronzovou příčku pak
obsadily hned dvě dvojice, a to Laura Česneková s Natálkou Fulemovou a Anetka Kuchařová s Kristýnkou Zouzalovou. Atmosféra
v týmu byla báječná, všichni si závod užili.

O víkendu 18. a 19. června
se konalo v Třinci Mistrovství
republiky jednotlivkyň. Na
tento závod se kvalifikovalo
6 našich gymnastek. Nejlepšího umístění dosáhla Lucie
Zahradníčková v kategorii
juniorky B, obsadila sedmou
příčku, hezké umístění patří
i Natálce Králové, která byla
dvanáctá.
Krásné zakončení školního
roku a završení půlroční závodní sezóny nám připravila naše děvčata v neděli
26. června ve 38. ročníku
domácího závodu „O vázu
Horních Počernic“, a to

v podobě vítězství v družstvech ve složení
E. Linková, L. Bohatová, L. Zahradníčková.
Další krásná individuální umístění v kategoriích
jednotlivkyň získaly tyto gymnastky:
MIMI - 1. Barbora Svobodová, 3. Ela Šrůtková
Mladší žákyně - 2. Eliška Linková
Starší žákyně - 3. Laura Bohatová
Juniorky/ženy - 3. Lucie Zahradníčková
Podrobné výsledky: sohopo‑gymnastika.estranky.cz
Za poctivou celoroční práci děkujeme všem
gymnastkám i trenérům, kteří pilně a poctivě docházejí i 4x týdně na tréninky, absolvují
velmi náročnou přípravu a úklid nářadí při
každé tréninkové hodině a mnohdy dlouhé
cesty na závody a soustředění.
L. Barešová,
předsedkyně oddílu
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JEŠTĚ NIKDY JSEM NEPŘEMÝŠLELA, ŽE BYCH S GYMNASTIKOU SKONČILA
vzhlédla ve své starší sestřičce Klaudii,
kterou s maminkou doprovázela do Sokolovny na gymnastiku. Začala pod vedením
své maminky trénovat, a protože takhle
malé holčičky zde neměly přípravku, o rok
později přestoupila do TJ Sokol Kampa,
kde pod vedením Sylvy Pospíšilové a Jany
Novotné trénuje dodnes. Teprve devítiletá žákyně ZŠ Ratibořické zvládá při škole
i dvacet hodin tréninků týdně a její píle se
jí odměnila, když se 18. června stala mistryní České republiky.
Kdy jsi začala s gymnastikou a kdo tě k ní
přivedl?
Začala jsem ve třech letech. Od mala jsem se
chodila koukat na svojí ségru a pořád lezla
a visela na nějakém nářadí. A když maminka
začala pomáhat s trénováním přípravky pětiletých holčiček, vzala si mě do družstva.
Maminka se smíchem dodala: V té době Vivien vydržela trénovat tak maximálně hodinu, zbytek tréninku prosvačila.
První rok jsi spolu se svou sestrou Klaudií
trénovala zde v Horních Počernicích. Proč
jsi pak přešla do jiného klubu?
Do jiného klubu mě přivedla maminka, byla
jsem šikovná a v ten rok nebyla v Počernicích
přípravka se stejně starými holčičkami.
Jak často trénuješ?
Minulý rok jsem trénovala asi dvacet hodin
týdně. Letos to bude možná i víc. Volno mívám jen v neděli.

výjimečně.
Občas
jsem vynechala plavání a na školu v přírodě jsem se spolužáky jela jen na tři dny.
Gymnastika je hodně o píli a také bolesti, nechtěla jsi
s tím už někdy švihnout?
Cvičení mě moc baví,
občas jsem unavená a na tréninku si
i pobrečím, ale nikdy
jsem ještě nepřemýšlela, že bych s gymnastikou skončila.
Dodržuješ i speciální jídelníček?
Ani ne, jen před závody máme zakázané pečivo.
Když jsme u toho jídla, co si ráda dáš, když
je po závodech a ty můžeš trošku polevit?
Chutná mi skoro všechno, mám ráda maso,
ale i saláty a ovoce. V létě před tréninkem se
ráda zastavím na zmrzlinu.
Co ráda děláš, když máš volno?
Ve volnu ráda cvičím a cvičím a cvičím. Na zahradě mám i svojí kladinu. V létě ráda jezdím
k babičce do bazénu.
Máš nějaký svůj sportovní vzor?
Mé oblíbené jsou americké gymnastky Simone Biles a Gabi Douglas.

Jak se ti při tom všem daří zvládat školu?
Zatím výborně. Po prázdninách jdu do čtvrté
třídy a abych tréninky včas stihla, asi budu
muset odcházet z vyučování dříve.

A mezi našimi bys nějakou našla?
Asi Věru Čáslavskou. Občas bývá i na našich
závodech.

Vycházejí ti s tím učitelé vstříc?
Zatím ano, ale tento rok jsem odcházela spíš

Těsně před prázdninami ses stala mistryní
ČR ve své kategorii. Byly to tvé doposud

nejtěžší závody?
Ano. Mistrovství České republiky bylo moje
první mistrovství a zároveň první velké závody po přeborech Prahy.
Kolik máš ze závodů celkově vítězství?
Celkem mám 26 medailí, dvě za třetí místo,
šest za druhé a osmnáct zlatých.
Jak ses na nadcházející sezonu připravovala o prázdninách?
První srpnový týden jsem začala trénovat
v naší tělocvičně. Druhý týden jsme jely na
kondiční soustředění do Krkonoš, kde jsme
jezdily na kolech, běhaly, posilovaly a protahovaly se. Posledních 14 dní odjíždím do
Detvy na Slovensko, kde již budeme naplno
trénovat na nářadích.
Asi sen každé gymnastky je stát na stupíncích vítězů pod olympijskými kruhy. Sleduješ teď olympiádu v Riu?
Gymnastiku na olympiádě jsme sledovaly
společně s holkami i paní trenérkou na kondičním soustředění, to bylo bezva. Doma na
ni koukáme všichni.
Sport celkově se stále posouvá dál a dál
a každý se snaží překonat toho druhého,
což s sebou nese riziko úrazů a u gymnastiky to platí obzvláště. Zrovna když srovnáme tehdy úctyhodné výkony naší Věry
Čáslavské a dnešních olympioniků, tak si
říkám, kam až to půjde dál. Nebojíš se rizika úrazů?
Až tento rok jsem začala dělat pro mě těžší
věci, ale ani jsem se moc nebála. Jen když se
u něčeho hodně uhodím, tak potom se trochu bojím.
Maminka doplňuje: Nejvíc se u nás o ní bojí
tatínek, já samozřejmě také, ale tak nějak
zdravě, ale příliš to před ní nerozebíráme,
abychom ji ten strach nepodsouvali. Ona
patří spíš mezi ty srdnatější gymnastky, ale
zdravý strach z nových věcí naštěstí má.
L. Barešová,
předsedkyně oddílu
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Vivien Doležalová se ve třech letech

FED CUP V HORNÍCH POČERNICÍCH!

Foto: Paul Zimmer, www.fedcup.com

Zní to lákavě, ale bohužel finále Fed Cupu 2016 se k nám ze Štrasburgu zatím nepřesouvá. Fanouškům tenisu však jistě neuniklo, že
český ženský tým postoupil do finále a bude 12.–13. listopadu ve
Francii obhajovat vítězství z let 2014 a 2015. A právě putovní pohár Fed Cup by BNP Paribas 2015 (obdobou tohoto turnaje mezi
muži je Davis Cup), který naše tenistky v 53. ročníku ženské teniso-

vé týmové soutěže vyhrály, bude vystaven v areálu tenisového klub
TJ Sokol Horní Počernice. Je to jedinečná příležitost nasát něco z atmosféry světové soutěže a v blízkosti této cenné trofeje okusit pocit vítězů. Náš tenisový klub tak navazuje na „tradici“ z roku 2014,
kdy bylo možné si zblízka prohlédnout právě Davisův pohár. A kdy
že to bude? V Den otevřených dveří, sobotu 10. září od 10 do
16 hodin. V tento den se tenisové kurty otevřou všem, kdo se chtějí s tenisem blíže seznámit. Od 11 do 13 hodin si děti (po domluvě
i dospělí) vyzkouší, jak probíhá trénink a zda by je tento sport bavil.
Rodiče mohou pohovořit s trenéry, získat potřebné informace o průběhu tréninků či navazujících aktivitách jako jsou například letní mimopražská soustředění, příměstské tábory s tenisem či psychologická průprava hráčů. Samozřejmostí je možnost své ratolesti na místě
zapsat do naší tenisové školy. Více informací o programu Dne otevřených dveří, akcích tenisového klubu a tenisové škole naleznete na
www.tenishornipocernice.eu. Dozvíte se zde také o úspěších našich
hráčů a žáků.
Těšíme se na vás v sobotu 10. září 2016 od 10 do 16 hodin v tenisovém areálu TJ Sokol Horní Počernice v Otovické ulici 2865/109.
Za tenisový klub Daniella Sladká

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA
O prázdninách jsme s 24 dětmi absolvovali naše 1. letní soustředění.
Byli jsme nadšeni, jak i malé děti se umí zapojit a fungovat jako team.
Byl to moc hezký týden, děti děkujeme!
V září začínáme trénovat hned v pondělí 5. Září. Tréninky zůstávají
(místo, den a čas) tak jako před prázdninami. Drobná změna, věříme,
že k vaší spokojenosti, nastává u venkovních tréninků. V době trénování venku, tzn. cca září, půlka října – půlka května, červen, prodlužujeme tréninky o půl hodiny!

Tělocvična: PO 16 - 17 hod + ČT 16.30 - 17.30 hod.
Venku: PO 16 - 17.30 hod + ČT 16.30 - 18 hod.
Nábor nových volejbalistů (jen doplnění naší skupiny, trénující 2x
týdně), z 1.- 4. tříd ZŠ, se uskuteční na našich trénincích v po 12. 9.
a ve čt 15. 9. v čase tréninku, viz výše.
Těšíme se tedy v pondělí 5. 9. pokud počasí dá, tak na plážovém kurtu. Kontaktní tel.: Jája 776 757 478, Lucka 725 006 668.
Vaše trenérky Jája, Lucka a Iveta

Placená inzerce
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Pořádá mládež Církve Bratrské v Horních Počernicích

Hornopočernický zpravodaj – září 2016

TENISOVÁ ŠKOLA NA XAVEROVĚ
ROZŠIŘUJE SVÉ PŮSOBENÍ O DALŠÍ
LEKCE TENISU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Tímto zveme všechny nové zájemce na „seznamovací tenisové podvečery“ a zkušební lekce zdarma.
Kde: na tenisových kurtech ve sportovním areálu na Xaverově (Božanovská 2098)
Kdy: ve středu 7. 9. 2016 mezi 17.30 - 18.30 a v úterý 13. 9. 2016 mezi
17.30 - 18. 30.
Veškeré upřesňující informace ohledně naší tenisové školičky získáte
na našem tenisovém podvečeru nebo u Aleše Procházky a Jany Lubasové - tel: 777901025, email: aldatenis@seznam.cz
Placená inzerce

Zapl.min 7000,– za zl. Svatovácl. dukát.
Kupujeme i jiné zlaté mince, dále st. šperky,
hledáme st.ruské stříbr. předměty, st. zbraně,
příbory, dozy, tabatěrky, misky, figurky atd.
Obrazy lokomotiv, aut od Kriebicha, Ronka
INTERANTIK Praha 9, Pod pekárnami 3
proti st. metra B - Vysočanská, u st. tram. č. 8
t.: 283893334, 605829440 od 10.30 - 17 h.
nákup: 10.30-17.00, úterý až pátek

Placená inzerce

Kamenná prodejna
v srdci
Horních Počernic

Jsme tu pro Vás po-pá: 8.00 - 19.00 so: 8.00 - 13.00

WWW.OZEVA.CZ

OZEVA

Běluňská 2846/13
Praha 9 H.Počernice
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Inzerce

ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA
ITALSKÉ A ŘECKÉ PRODUKTY
A MNOHO DALŠÍHO

Placená inzerce

Dětský zábavný desetiboj
s Diviznou

V sobotu 17. září 2016 od 15.00 hodin

Hřiště u sokolovny ve Chvalkovické ulici, Horní Počernice
Program:
člunkový běh
míčkožroutka
skok z místa
hod oštěpem

HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

karetní hra
slalom s míčem
dobrá nálada
a mnohé další
Zveme srdečně všechny děti.
Sladkou odměnu si odnese každý!

Pozvanka_desetiboj_Inzerce_R_v1.indd 1

Mobil: 603 242 142
www.sute‑pisky.cz

16.08.16 16:51

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI
OD 1,5 DO 16 LET
V HORNÍCH POČERNICÍCH.
Přízemí Zdravotního střediska, Lhotská 2072

HRAVÁ ATMOSFÉRA, PŘÍJEMNÉ
PROSTŘEDÍ, MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY

V ZÁŘÍ PROBÍHAJÍ DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ!

www.littleboat.cz
Hornopočernický zpravodaj – září 2016

Placená inzerce
ODHADY NEMOVITOSTÍ; PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC ING.
FRANTIŠEK SMETANA; TEL: 602 970 835

NABÍZÍM MYTÍ OKEN A PRANÍ KOBERCŮ.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL: 605 567 053

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU,
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ
ATD. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

KADEŘNICTVÍ – HOLIČSTVÍ „VE VĚŽÁKU“
BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H BĚLUŇSKÁ 2,
H. POČERNICE TEL: 605 246 337, 603 877 942
WWW.KADERNICTVI-VE-VEZAKU.CZ

KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE. TEL: 775 132 921
OK SERVIS CHLAZENÍ PŘIJME: PRACOVNÍKA
SKLADU - N+V EVIDENCE, MYTÍ, MONT.
PRÁCE. PRŮKAZ VZV, ZÁKL. PC.
EMAIL:SEKRETARIAT@OKCHLAZENI.CZ

PŘIJMEME STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, KONTROLORY
PRO SKLAD V COCA COLA V HORNÍCH
POČERNICÍCH A KYJÍCH. NÁSTUPNÍ PLAT
14000 - 16000 KČ. VOLEJTE 800 111 112.
NABOR@M2C.EU
KOMINÍK JIŘÍ LUKOVIČ NABÍZÍ KOMINICKÉ
PRÁCE, KONTROLY, ČIŠTĚNÍ, REVIZE KOMÍNŮ
VŠECH TYPŮ PALIV. VLOŽKOVÁNÍ A OPRAVY.
TEL: 723 757 397
KOMINIK.LUKOVIC@SEZNAM.CZ

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. KOUPÍM.
TEL: 286 891 400
ROHLA-ELEKTROSERVIS-PRAHA OPRAVYÚDRŽBA-RENOVACE TEL: 608 027 677

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. PROVÁDÍM
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A PODLAHÁŘSKÉ
PRÁCE. REKONSTRUKCE BYTU, DOMU,
NEBYTOVÝCH PROSTOR. MOBIL: 777 670 326

DOBRÁ CHŮVA TEL: 603 101 514

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ A.S. PRACOVIŠTĚ
PACEŘICKÁ 2773/1 PRAHA 9-HORNÍ POČERNICE
PŘIJME OPERÁTORKY SKLADU VZV VÝHODOU,
JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ. INFORMACE
DEUSOVÁ PERS. ODD TEL 272706448

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. B,
KONDIČNÍ JÍZDY. WWW.AUTOSKOLATRIUMF.CZ, MAIL:LUDVIK@AUTOSKOLATRIUMF.CZ TEL: 603 418 333, 281 920 134

SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE.
TEL.: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

JÓGA-ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ RC PERLA -ZŠ
CHODOVICKÁ OD 26. A 27. 9.
INFO 723 371 903 KVETAOB@CENTRUM.CZ

MC DONALDS HORNÍ POČERNICE
PŘIJME ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY.
VOLEJTE 776 825 947

ing. Miroslava Pantůčková
instr uktor ka p il ates
I Č : 76566269

Platnost od 5.9.2016
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neděle
777 555 365 - Lucka - Instruktorka jógy
723 073 459 - Mirka - Instruktorka pilates
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