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E-ZPRAVODAJ

FACEBOOK

Ezpravodaj naleznete na:
www.ezpravodaj.pocernice.cz

Náš ezpravodaj je nově i na facebooku!

Lajkněte si naši
stránku
www.facebook.com/
ezpravodajhp

Naleznete v něm aktuální zprávy, rozhovory,
informace o akcích…
Budeme rádi, když nám na e-mail:
redakce@pocernice.cz budete posílat příspěvky
do ezpravodaje nebo tipy na jeho zlepšení.

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH ÚNOR 2017
ZÁMEK
Do 9. 4.
Výstava Dracula a ti druzí
aneb Upíři na Chvalském zámku
3. 2. od 17 hod.
Nocování na zámku s hostinou,
pohádkovými postavami a výstavou
o upírech
5. 2. od 10 do 17 hod.
Strašidelná neděle na zámku
s Čachtickou paní a upíry
18. 2. od 19 do 22 hod.
Strašidelná noc upírů a svítících
přízraků na zámku
21. 2. od 14 hod.
Zámecké setkání se zpěvačkou
Marií Kozákovou
25. 2. od 10 do 17 hod.
Strašidelná sobota na zámku
s hrabětem Draculou a upíry

5. 2. od 15 hod.
Sindibádova dobrodružství

27. 2. od 10 hod.
Čtvrtlístek
POEZIE

11. 2. od 19.30 hod.
Drobečky z perníku

27. 2. od 19.30 hod.
Polib tetičku aneb Nikdo není dokonalý

14. 2. od 19.30 hod.
Padesátka

MUM

15. 2. od 9 a 10.30 hod.
Skřítek Skříňáček

18. 2. od 9 hod.
Montessori sobota

16. 2. od 19.30 hod.
Příběh jednoho hradu

20. 2. od 11 hod.
Zdravá rodina i v zimě

18. 2. od 15 hod.
Krysáci a ztracený Ludvík

26. 2. od 14 hod.
Masopustní průvod

18. 2. od 19.30 hod.
Bezva ženská na krku
19. 2. od 17 hod.
Expediční kamera

KINO
KINO

20. 2. od 19.30 hod.
Vizita
NEBUĎ KONZERVA

DIVADLO

22. 2. od 19.30 hod.
Vladimír Mišík a etc.

2. 2. od 18 hod.
Fialky a mejdlíčka
3. 2. od 19.30 hod.
Zkrať to…! Večer studentského filmu KINO
4. 2. od 19.30 hod.
Hrdý Budžes

15. 2. od 17.30 hod.
Tiffany, mozaika
18. 2. od 14. hod.
Kurz suchého pastelu

20. 2. od 9 a 10.30 hod.
Pověsti české

26. 2. od 14 hod.
Masopustní průvod na Chvalský zámek

1. 2. od 19.30 hod.
Smích zakázán

DDM

KONCERT

23. 2. od 18. hod.
Keramické čtvrtky s Danem Vančurou
24. 2. od 18 hod.
Masopustní nocování s Hankou a Mirkou

ZUŠ
24. 2. od 9 a 10.30 hod.
Jak se krotí princezna
24. 2. od 19.30 hod.
Tři letušky v Paříži
26. 2. od 15 hod.
Ferda Mravenec

1. 2. od 18 hod.
Koncert žáků klavírní třídy
Veroniky Svystunové - Sál ZUŠ Ratibořická
20. 1. od 18 hod.
Hudební večer, tradiční koncert žáků ZUŠ
- Sál ZUŠ Ratibořická
21. 2. od 18 hod.
Koncert žáků klavírního oddělení

Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: INVESTIČNÍ REFERENT v Odboru hospodářské
správy a investic ÚMČ Praha 20. Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu.
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Úvod

SLOVO STAROSTKY
Milí Hornopočerničtí,
po dlouhém období příprav, mnoha
diskusích a připomínkách máme nyní
připravený návrh rozpočtu naší městské části pro rok 2017, který v pondělí
27. února předložíme Zastupitelstvu Prahy 20 ke schválení. Ačkoliv se jedná o pravidelně se opakující činnost,
vždycky ji ovlivní nové požadavky nebo trendy současné doby.
Přísnější finanční kontroly nás nutí klást větší důraz na schvalování
rozpočtu a na jeho případné změny. Jednotliví správci rozpočtových
kapitol nejlépe znají podmínky své svěřené oblasti, a tak jejich návrhy nejvíce odpovídají potřebám obce. Velice si vážím práce všech
vedoucích jednotlivých odborů Úřadu MČ Prahy 20, kteří dokázali posoudit a správně naložit s informacemi o připravovaných investičních
akcích, případně jak využít nabízené dotace.
Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli z přírůstkové metody, což
znamená, že rozpočet je odvozen ze zaúčtovaných příjmů v roce 2016
a zaúčtované skutečnosti v roce 2015. Konečný návrh rozpočtu je stanoven na základě požadavků vedoucího příslušného odboru a v souladu s plány a finančními možnostmi obce. Předpokládané běžné výdaje v roce 2017 představují částku 142 miliony korun, navržený úhrn
příjmů činí 143,6 milionů korun, o 5,8 milionů méně než v loňském
roce a týká se především daňových příjmů.
Jen málokdo asi rád platí daně. Tato nechuť bohužel většinou pramení z pocitu, že poplatník neví, na co jsou jeho daňové odvody využívány, případně s některými státními výdaji nesouhlasí. Jestliže však

vidíme, že naše peníze zaplacené státu kde žijeme nebo podnikáme,
přispěly třeba k opravě místní komunikace, k obohacení kulturního
života v obci, například stavbou nové sportovní haly, víceúčelového
kulturního centra s hudební školou, nového hřiště pro děti či úpravě
zeleně, může se naše nechuť přece jen trochu zmenšit.
Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2017, jehož výsledný návrh
připravuje Ekonomický odbor, je tedy připraven ke schválení. Zajisté
bude v průběhu roku 2017 docházet k jeho aktuálním úpravám, jak
je to obvyklé. Po předložení rozpočtu do schvalovacího procesu jsou
stále možné změny, které se v informačním systému zaznamenávají.
Neboť - jak každý informovaný občan ví - poté, co dojde k schválení
rozpočtu, začíná nejzajímavější a také nejdůležitější část práce, tedy
jeho kontrola a prezentace.
Hornopočernická radnice nabízí na svých webových stránkách všechny detailní informace, které se týkají nejen aktuálního rozpočtu, ale
také zveřejňování smluv, faktur, objednávek a mnoha dalších dokumentů. Potvrzuje tím potřebu komplexního (celistvého, uceleného)
informačního systému, který dnes není jenom standardní službou
občanům, nýbrž povinností radnice vůči nim. Každé jednání rozpočtu je také nadějí, že se zvýší větší voličská kontrola výdajů z rozpočtů
obcí. Únorové veřejné jednání Zastupitelstva Prahy 20 a schvalování
rozpočtu na rok 2017 vám takovou možnost nabízí.
Hana Moravcová, vaše starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
PRACOVNÍ SKUPINA CYKLO
Pro letošní rok připravujeme projektové
přípravy na realizaci cyklostezky Ve Žlíbku
a v Božanovské ulici. Společně s okolními
MČ připravujeme cyklostezku, která by
v Horních Počernicích měla vést podél železniční tratě.
PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ
Na tomto setkání jsme projednávali postup předkládání materiálů a především
informování zastupitelů a veřejnosti o připravovaných změnách územního plánu
v Horních Počernicích.
Naše pozvání přijal i odborník na tuto
problematiku JUDr. Bernard a zastupitelé

se mohli svými dotazy lépe zorientovat
v dané problematice. Věřím, že toto setkání
bude mít příznivý vliv na rozhodování zastupitelů ohledně územních změn.
ROPID
K termínu 28. 1. 2017 (sobota) dochází k trvalým změnám na autobusových linkách
PID 221 a 353.
Nové jízdní řády linky PID 353 platné od
28. 1. 2017 jsou již dostupné na webovém
portálu www.dpp.cz

které jsou podél ulice Bystré, se jeví realizace vybudování podjezdu pod železniční
tratí jako reálná.
VÚRÚP ZHMP
Společně s vedoucím Odboru výstavby
Ing. Měšťanem jsme se zúčastnili jednání
Výboru pro územní rozvoj hlavního města
Prahy. Byl schválen podnět na změnu ÚP
v trase Klánovické spojky na MÚK Beranka.

Hana Moravcová,
starostka

PODJEZD BYSTRÁ
Po společném setkání s vlastníky areálů,

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 27. února 2017 od 17:00 hod.
na Chvalském zámku.

Setkání s občany 21. 2. 2017 v ZŠ Spojenců.
Hlavními tématy budou Participativní rozpočet a Urbanistická studie „Počernice východ“,
kterou pro Horní Počernice zpracovaly studentky ČVUT.
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INVESTICE NA PŘÁNÍ

Pojďme společně rozhodnout, co s našimi penězi
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Rozdělme vyčleněnou část rozpočtu městské
části pro rok 2017
Nové dětské hřiště?
a vylepšeme
Cyklostojany?
Venkovní posilovna?
Horní Počernice.
Komunitní zahrada?
Aktivity pro seniory?

Kdo? My všichni!
CO JE TO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PROČ TO PLÁNUJEME?
chceme prohloubit spolupráci radnice a místních
občanů
jsme Zdravá městská část Horní Počernice, chceme znát váš názor
aktivně usilujeme o cestu udržitelného rozvoje
věříme vašim nápadům

jde o proces, kdy radnice vyčlení část peněz a obyvatelé navrhnou a rozhodnou, jak s nimi naložit
zapojuje občany do dalšího rozhodování o své obci
umožňuje setkávání obyvatel při společných diskusích
dává lidem prostor, jak přímo a efektivně vylepšit
svou obec

JAK TO CELÉ PROBÍHÁ?
1) PENÍZE

2) NÁPADY

Radnice vyčlení
určitý obnos peněz

Občané posílají
návrhy projektů

3) DISKUSE

Probíhá kontrola, úprava
a prezentace projektů

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?
všichni obyvatelé Prahy 20 bez výjimky
Participativní rozpočet je o vás, vašich nápadech
a potřebách. Ať už jste dosáhli seniorského věku,
jste rodič malého dítěte, nebo ještě chodíte do základní školy, neváhejte navrhovat! I váš názor
chceme slyšet!

4) HLASOVÁNÍ

5) REALIZACE

Vybírají se
vítězné projekty

Vítězné projekty
se realizují

FUNGUJE TO!
podobný proces jsme v menším měřítku vyzkoušeli
už loni v projektu „Naučme se spolupracovat“,
kdy městská část vyčlenila
peníze na návrhy dětí
základních škol
výsledkem je volnočasový
prvek Chvalská kostka

KDE SE DOZVÍM VÍC?
Harmonogram a přesná částka participativního rozpočtu budou upřesněny po únorovém zasedání zastupitelstva. Bližší informace
se dozvíte na webových stránkách www.zdravehornipocernice.cz, www.pocernice.cz a v Hornopočernickém zpravodaji. Kontaktovat
můžete také přímo městský úřad, a to konkrétně Ing. Lenku Tomsovou (271 071 632, 601 388 910, Lenka_Tomsova@pocernice.cz).
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V únorovém rozhovoru s paní starostkou
Hanou Moravcovou jsme mluvily o přemnožených divočácích, ptačí chřipce, smogové situaci a odtajnily jsme jméno pro
loutku.
Je nějaký posun, co se týče odlovu divokých prasat v Horních Počernicích?
Kontaktovala jsem Myslivecký spolek Horní
Počernice, aby se věnovali odlovu také v okolí koupaliště a na okraji Xaverovského háje.
O termínu odlovu v této lokalitě budeme
občany informovat, aby byla jistota, že se nebudou v lokalitě koupaliště – Xaverovský háj
pohybovat. O počtu odlovených kusů vás budeme informovat.
Dále ve spolupráci s Odborem životního prostředí a dopravy připravujeme podklady pro
vyřízení mimořádného odstřelu divokých prasat v okolí Hartenberské ulice a biologických
rybníků. Toto vyřídit je dlouhodobá záležitost,
která ale neřeší aktuální obavy občanů.
Pokud se nezvýší intenzita odlovu divokých
prasat MS Horní Počernice, jsme připraveni
spolu s MČ Praha 14 a MČ Praha Běchovice iniciovat případnou změnu smlouvy a zajištění
odlovu jinými lovci.
V minulém roce čtenáři posílali návrhy na
jméno pro loutku. Prozradíte nám, kdo nakonec jméno vybíral a kdy bude loutka vystavena pro veřejnost?
Jméno vybírali žáci Základní školy Ratibořická,
kterým se pro loutku nejvíce líbilo jméno Odetta. Loutka se stane patronkou Divadla Horní
Počernice a bude dne 27. března od 17 hodin u příležitosti Mezinárodního dne divadla
slavnostně předána. Tímto děkujeme všem
za zaslané návrhy, mezi kterými bylo opravdu těžké vybírat a zároveň gratulujeme panu
Pavlu Barcalovi za vítězný návrh, kterému
na slavnostní akci předáme výhru, a to roční
vstup do divadla.

Dělají se v Horních Počernicích nějaká
opatření ohledně ptačí chřipky?
Jsou sledovány chovy drůbeže a okrasného
ptactva, naštěstí se u nás žádný výskyt nepotvrdil. Nicméně stále jsme v ohroženém
pásmu a tak máme zvýšenou pozornost
a bezpečnostní opatření s tím související. Na
sběrném dvoře je speciální popelnice pro
tyto účely, nicméně pokud by někdo našel
uhynulé ptactvo, tak doporučujeme zavolat
městskou policii nebo paní Bidlovou, vedoucí
odboru životního prostředí. Horní Počernice
nejsou v karanténě, pouze v pásmu sledování /do 10 km od ohniska/. Naší povinností je
informovat o ptačí chřipce na úřední desce
a způsobem obvyklým, což děláme v HPZ,
ezpravodaji a v aktualitách na webu. Také jsme
informovali všechny zverimexy. Naštěstí u nás
není žádný registrovaný zemědělec, který by
se věnoval chovu drůbeže.

K navýšení došlo v následujících položkách:
• Elektro – původně pouze doplnění, dle PD nutná
celková rekonstrukce.
• Zdravotechnika – původně pouze doplnění, dle
PD nutná celková rekonstrukce.
• Ústřední topení – původně pouze doplnění, dle
PD nutná celková rekonstrukce, včetně kotelny.
• Vzduchotechnika – původně neuvažováno, dle
PD nutné z hygienických důvodů.
• Plot u souseda – nová položka - nutná pro udělení souhlasu souseda s přístavbou.
• Zřízení zasakovací galerie pro likvidaci dešťových
vod – původně s ní nebylo uvažováno, požadavek
PD.
• Světlovody do prostorů bez oken – původně
neuvažováno, bylo doplněno z hygienických důvodů.
• Sklo‑hliníková vstupní stěna s automatickými
vstupními dveřmi pro veřejnost – původně neuvažováno, zvýšení zákaznického komfortu.

Koncem ledna byla vyhlášena smogová situace – signál regulace. Máte doporučení
v případě dalšího výskytu smogu?
Tyto nepříznivé podmínky se mohou opakovat v celém zimním období, a proto žádáme
všechny občany, aby sledovali webové stránky městské části, ezpravodaj nebo nově facebook ezpravodaje, kde budou dostupné aktuální informace. Zejména prosíme řidiče, aby
omezili jízdy automobily.

Dále jsme s poštou řešili reklamace občanů, kdy
pošta přislíbila okamžité řešení po odeslání reklamace na mail fridrich.vladimir@cpost.cz. Momentálně zajišťuje Česká pošta absenci doručovatelek pracovnicemi z jiných poboček, tím může
docházet k neznalosti terénu Horních Počernic a
následným komplikacím s doručováním. Původní
záměr České pošty nechat doručovatelky na Černém mostě se díky intenzivnímu jednání s vedením naší radnice změnil a po rekonstrukci pošty
se naše doručovatelky vrátí do Horních Počernic,
kde budou mít lepší zázemí než před stěhováním.

Došlo ke zdržení rekonstrukce budovy
České pošty. Proč tomu tak je?
Oproti původní projektové dokumentaci, kdy
měla být rekonstrukce pošty zahájena v prosinci roku 2016, dojde k posunu zahájení rekonstrukce na první polovinu roku 2017, jelikož
v průběhu zpracování konečné verze projektové
dokumentace došlo k významnému navýšení
kalkulace investičních prostředků.

Občané, kteří chtějí České poště pomoci (zejména
maminky na mateřské dovolené, sociálně slabší,
důchodci) se mohou v rámci projektu Podaná
ruka přihlásit o pracovní příležitost paní Kateřině
Kadlecové tel.: 605 220 852. Jedná se o možnost
roznosu obyčejné adresné pošty.
Leták uveřejněn na webu úřadu a v ezpravodaji.
Lenka Bartáková, redaktorka

TRADIČNÍ RECEPT, KTERÝ VÁM POMŮŽE ULEVIT OD
JAKÉHOKOLIV PROBLÉMU DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
V minulosti tento přírodní lék připravovaly
naše babičky pro řešení uvedených zdravotních komplikací.
Ti, kteří ho již vyzkoušeli, mohou potvrdit, že
naše babičky se v jeho mocných léčebných
účincích nemýlily.
K přípravě receptu budete potřebovat
tyto suroviny:
0,5 kg červené nebo fialové cibule
2 sklenice (500 ml) javorového sirupu
nebo 0,5 hnědého cukru
2 středně velké citrony
6 sklenic (1,5 litru) vody
7 polévkových lžic medu
Příprava:
1. Nalijte javorový sirup do hrnce
a zahřejte ho na mírném ohni.

2.

Pokud používáte hnědý cukr, vezměte
dostatečně velký hrnec a také ho
zahřejte na mírném ohni. Při zahřívání
cukr míchejte, dokud nezíská pěknou
zlatavou barvu.

3.

Přidejte do zahřátého sirupu (cukru)
předem nakrájenou cibuli a chvíli ji
v něm povařte.

4.

Přidejte vodu, přiveďte ji k varu a celou
směs vařte, dokud se nevypaří třetina
vody.

5.

Nechte to vychladnout.

6.

Následně přidejte vymačkanou šťávu
z citronů a med. Pořádně celou směs
promíchejte.

7.

Nálev nechte odstát přes noc.

8.

Ráno tekutinu sceďte do skleněných
lahví a uskladněte ji v lednici.

Užívání:
Před každým jídlem užijte 1 polévkovou lžíci
elixíru. Po zkonzumování celého množství si
připravte nový elixír a užívejte ho, dokud se
váš zdravotní stav nezlepší.
Děti by měly užívat před každým jídlem
1 čajovou lžičku.
Snadné překonání chřipkového období
vám přeje Hana Moravcová, starostka
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Aktuality

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
SPRAVEDLNOST NARUBY ANEB JAK SNADNO VYDĚLAT 250 000 KČ
Někteří z vás zaznamenali před časem reportáže odvysílané na FTV Prima, jejichž tématem
byl osud psů z údajné množírny v Horních Počernicích. Psi byli na základě podnětu občanů
z prostor v oblasti U Palečku městskou policií
a zástupci Státní veterinární správy přímo před
televizními kamerami chovatelce odebráni.
Důvodem byl chov v nevyhovujících podmínkách. Z televizní reportáže vyplývá, že zvířata
žila v prostorách pokrytých výkaly, napadena
byla nemocemi i parazity a hlavně – žila v kotcích a opuštěných barácích v osamění. Podle
svědectví lidí z okolí pejsky nikdo nevenčí
a ani se jimi nijak nezabývá. Všem se jistě ulevilo, že se dostali do péče útulku.
Už před časem jsem do HPZ psala o tom, že
na stejné chovatele jsem zvala kontrolu Státní veterinární správy už před třemi lety. Tehdy
bohužel bez výsledku. Nyní náš Odbor životního prostředí a dopravy vede s chovatelkou
správní řízení. Všechny proto velmi rozzlobila
další televizní reportáž s informací, že větší
část zvířat je z útulku v počernických prostorách zpět. Bohužel, jak bývá v podobných případech zvykem, zvířata jsou napsaná na jiné
majitele. Ti jsou tzv. „bílí koně“. Znamená to, že
úředníci našeho odboru museli podle zákona
majitele dohledat a pozvat je k řešení případu.
Nastává potom klasika – majitel, který možná
ani neví, jak jeho pejsek vypadá, se začne ve-

lice divit: A to jako fakt? Já nevím, že žil můj
pes v nevhodných podmínkách! Pobýval jsem
chvíli v zahraničí… Byl jsem nemocný… Neměl jsem krátkodobě možnost se o zvíře starat… Chovatelce našeho psa přivezla dcera, já
to ani nevěděl…
Podobných výmluv je, věřte mi, spousta. Nicméně majitel takto může prokázat, že o zanedbání péče a týrání zvířete nevěděl a psa podle
zákona dostane zpět. Pejsci z našeho příběhu
se ale do trvalého bydliště svých povedených
„páníčků“ zřejmě nikdy ani na okamžik nevrátili. Na základě plné moci majitelů okamžitě
putovali tam, odkud byli před časem odebráni. Do kotců a baráků v Horních Počernicích!
Bohužel, zákon na ochranu zvířat je v tomto
směru stále nedostatečný a vyžaduje úpravy.
Reportér FTV Prima Matěj Rychlý je natáčel
i během pobytu v útulku: „Psi byli čistí, odčervení, vyčesaní, někteří za sebou měli potřebné
operace a vypadali spokojeně. Úplně jiná zvířata, než jaká jsem zaznamenal při první reportáži, kdy je městská policie odebírala,“ říká.
„Fakt, že se do stejných prostor vrací, mi úplně
vyrazil dech!“ Reportér nedávno opět natáčel
i na pozemku, kde jsou zvířata znovu zavřená
v barácích a kotcích.
Dotyční chovatelé podali na reportéra i na mě
trestní oznámení a požadují po nás rovněž
náhradu škody ve výši 250 000 Kč. Údajně za

psychickou újmu. Zajímalo
by mě, jak k zmíněné částce
došli. Je to snad ušlý zisk za
štěňata? Nebo jakým způsobem vyčíslíte takovou cifru?
A co újma těch zvířat? Počítá
s ní vůbec někdo? A hlavně –
doufám, že majitelé do svých
počtů zahrnují i náklady, které by měli uhradit
sami. Tedy za pobyt a léčení zvířat v útulku.
Daleko spíš je to všechno ale možná forma
zastrašování. Ráda bych proto na tomto místě
„chovatelům“ sdělila, že se nebojím. O osud
pejsků se rozhodně budu dál zajímat. Sami
se bránit nemohou. Nicméně mě napadá, že
kdyby chovatelé energii, kterou věnují sumírování různých trestních oznámení a požadavků
odškodného, obrátili směrem ke košťatům,
hadrům, kýblům a kotce a baráky pořádně
vyčistili, proběhli se s pejsky v lese, vyčesali
je a nakoupili jim tablety na odčervení, bude
všem lépe.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

TERMINÁL MALEŠICE A MODERNIZACE D11
Nedávno se zastupitelé HOP připojili k městským částem, spolkům a jednotlivcům, kteří
na Odbor ochrany prostředí MHMP zaslali negativní vyjádření k oznámení záměru vybudování Terminálu Malešice.
Kontejnerové překladiště má být vybudované
na rozhraní Malešic, Hrdlořez a Hloubětína –
tedy na dosah od nás. Stavět je má rakouská
společnost Rail Cargo Austria a projektantem
je český Sudop Praha. Napojení terminálu
je plánované na Průmyslovou, která je ale
v době dopravní špičky totálně ucpaná auty
už dnes. Provoz terminálu denně počítá až
se 150 kamiony. Z předložené dokumentace navíc není jasné, zda se kamiony plánují
v jednom nebo obou směrech najednou.
Materiály si totiž protiřečí! Ve výsledku to ale
znamená další zatížení pro celou jihovýchodní oblast Prahy. V této podobě s umístěním
Terminálu Malešice zásadně nesouhlasíme!
Jeho vliv na životní prostředí v Praze považujeme za negativní a předložené materiály
za nedostatečné. Požádali jsme proto, aby
byl záměr posouzen v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí, dle zákona
č. 100/2001 Sb., (zákon o EIA) ve znění pozdějších předpisů.
Před časem jsme se zúčastnili i veřejného
projednání posudku EIA modernizace „D11,
stavba 1101, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“. Konalo se v „ideálním“ čase.
Tři dny před Štědrým dnem v hotelu Chvalská
tvrz. Ze zástupců dotčených obcí a městských
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částí se ho kromě hornopočernických nikdo
nezúčastnil. Obec Šestajovice vyjádřila nesouhlas písemně.
Od zástupců zadavatele, zpracovatelů dokumentace a zpracovatelů posudku jsme se
mimo jiné dozvěděli, že modernizace (rozšiřování/zkapacitnění) začátku dálnice D11 bude
koordinována s modernizací (rozšířením/zkapacitněním) úseku 510 Silničního okruhu kolem Prahy (D0) Běchovice – Satalice.
Dále např. to, že cílem modernizace dálnice,
která hlukem trápí značnou část obyvatel
Horních Počernic, je úprava úseku na moderní evropskou komunikaci. Nechápeme, co má
v Evropě dělat moderní komunikace bez protihlukových bariér? S jejich budováním se totiž
podél celého úseku dálnice v Horních Počernicích nepočítá. Naši radní už přijali usnesení, že
na kompletním vybudování stěn naopak trvají.
Jednání probíhalo klasicky. Všechno bude,
myslíme na vás, protihlukový asfalt vše vyřeší… Kdo z vás, milí spoluobčané, věří tomu, že
nás před nadměrným hlukem z dálnice ochrání protihlukový asfalt? Určitě nikdo!
Nicméně velmi nás zaujal jeden z přítomných
občanů. Věcně se zeptal, zda je posuzována
v rámci EIA i varianta, která počítá se zrušením
MÚK Chlumecká? A ticho! Odborníci z ŘSD, ministerstva i projektant na dotaz nebyli schopni
odpovědět. Zjevně je až dosud nic takového
nenapadlo. Je patrné, že žádné oficiální rozhodnutí o budoucím počtu mimoúrovňových
křižovatek na našem úseku dosud nepadlo.

Na žádné kompetentní rozhodnutí nebylo proto možné
občana odkázat. V den jednání – 21. prosince 2016 byl do
půlnoci poslední možný termín pro podání připomínek
do řízení EIA.
Hned po jednání jsme se proto spojili s odborníky a díky jim se nám výbornou připomínku přemýšlivého občana podařilo zpracovat. Ve 22.30 hodin jsme ji posílali na
Ministerstvo životního prostředí ČR s tím, že
dokumentaci EIA považujeme za nedostatečně zpracovanou.
Varianta, při níž bude zrušena MÚK Chlumecká
(či MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská) by
přece znamenala další zásadní dopravní komplikace v naší oblasti. Nemluvě vůbec o vlivu
na životní prostředí. Z toho důvodu jsme v připomínce zastupitelů HOP navrhli, aby tato
dokumentace byla vrácena k přepracování.
Nezbývá nám, než dotyčnému občanovi poděkovat. A požádat ostatní, aby nenechávali
veřejná projednávání důležitých dopravních
staveb v Horních Počernicích bez povšimnutí.
Vidíte sami, jak moc je každý názor a úhel pohledu důležitý!
Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Je zmocnění pro radu správný instrument?
Možnost zmocnit radní k provádění rozpočtových změn (v určitém rozsahu) umožňuje Zákon o hl. m. Praze. Výhody, kterými
je všeobecně vysvětlována potřeba rad
městských částí k úpravám rozpočtu, jsou
následující - operativní rozhodování rady
v naléhavých případech nebo kratší doba
trvání zastupitelstva - když se rozpočtové
změny neprobírají na jednání zastupitelstva, mohou jít zastupitelé dříve domů.
Zásadní nevýhodou je fakt, že udělením
zmocnění se členové zastupitelstva (mimo
radních) vzdávají možnosti korigovat rozpočtové změny navržené radními přímo na
jednání rady. Samotná možnost zastupitelů
předkládat pozměňovací návrhy ke schválené verzi rozpočtu samozřejmě dotčena
není, otázkou ale zůstává, zda jsou zastupitelé dostatečně vzděláni v oblasti rozpočtové skladby. Proti institutu zmocnění
hovoří také situace, kdy radní schválí rozpočtovou změnu, která se nakonec ukáže
jako neúčelná. Jeden příklad za všechny 27. května 2014 zařadila Rada městské části
Praha 20 na základě zmocnění do rozpočtu
nové investiční akce v rámci správy bytového fondu, stejně tak výdaje na dokumentace pro stavební povolení na sportovní
halu a stodolu v areálu Chvalského zámku.
Radní provedli rozpočtový přesun ve výši
7 990 tisíc Kč. Z toho 390 tisíc posloužilo
na vypracování dokumentace pro stavební
povolení k plánované sportovní hale. Hala
v původní podobě ale pravděpodobně nebude realizována. Kdyby rada zmocněním
nedisponovala, existuje předpoklad, že
zastupitelé by takovou změnu rozpočtu
neschválili. Jednání zastupitelstva se totiž
účastní všechny strany, které jsou v něm zastoupeny a jeho jednání probíhá pod veřejnou kontrolou. Z pohledu ČSSD je vhodné
kombinovat výhody zmocnění a vyvarovat
se s ním spojených rizik. Proto podpoříme zmocnění pro případy, kdy je potřeba
přijmout dotace, granty, pojistná plnění,
účelově určené dary, apod. na jasně stanovený výdaj. Stejně tak je vhodné, aby radní
schvalovali přesuny v rámci běžných a investičních výdajů u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nut-

né po uskutečnění plnění výdajů provést
správné zatřídění v souladu s rozpočtovou
skladbou. Zmocnění lze využít i v krajních
situacích - v případě havárií nebo stavu
nouze, k odvrácení škod, dále když včasné
neprovedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, a k dalším případům zabránění škod.
Zmocnit radní k rozpočtovým změnám
jde bez většího rizika i v případě úhrady
pokuty, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření
je nezbytné a má jen formální charakter
(protože výdaj musí být realizován). Není
ale možné dát radním v rozpočtových změnách (téměř) volnou ruku, jak předpokládá
návrh rozpočtu (změny investičních výdajů o 10 mil. Kč a běžných výdajů o 2,5 mil.
Kč na každém jednání rady). Vymlouvat se
přitom na to, že zastupitelé chtějí jít dřív
domů za svými blízkými nebo že by zastupitelstvo muselo zasedat každý měsíc,
je přinejmenším malicherné. Zastupitelé
s takovým postojem by měli zvážit, zda je
vhodné, aby dokončili celé své funkční období.
Zastupitelé mají na nárok na informace
Předložený návrh rozpočtu rovněž v několika případech hovoří o tom, že o některých
změnách rozpočtu nebudou zastupitelé
přímo informováni. Rada například nechce
zastupitele přímo informovat o změnách
rozpočtu, které nemají vliv na závazné
ukazatele rozpočtu. Rada také navrhuje,
aby tyto změny rozpočtu prováděli přímo
zaměstnanci úřadu bez souhlasu jakékoli nadřízené osoby. ČSSD požaduje, aby
v tomto případě o změnách rozpočtu rozhodoval radní, jehož gesce se daná rozpočtová úprava týká. Jedině tak se vyhneme situaci, kdy na některé rozpočtované
akce pak nemusí zbýt finanční prostředky
díky chybnému individuálnímu rozhodnutí
řadového zaměstnance úřadu. Zde prostě
musí fungovat schvalovací a kontrolní mechanismus. Naši radní jsou navíc fundovaní
a odborně zdatní lidé, kteří svým gescím
zajisté rozumí. Proto by měli o rozpočtových úpravách ve svých gesčních oblastech
rozhodovat. Stejně tak je logické, aby návrh
rozpočtu počítal s možností, že zastupitelé
budou v rámci svých zákonných kompetencí sami předkládat zastupitelstvu návrhy rozpočtových změn.
Finanční výbor musí mít svůj význam
Šance pro Počernice a TOP 09 postavily
hornopočernický finanční výbor do nové
úlohy. Díky zmocnění, kterým rada disponovala v roce 2016, nebyla stanoviska finančního výboru rozhodujícím ani podpůrným kritériem pro provádění rozpočtových
změn. Radní rozpočtovou změnu schválili
a rozpočtový výbor ji následně projednal.
Finanční výbor ale bral rozpočtové změny

pouze na vědomí - i kdyby
s nimi nesouhlasil, rozpočtové změny už totiž byly
radními provedeny. ČSSD,
která ve finančním výboru
nemá díky Šanci pro Počernice a TOP 09 žádné zastoupení, proto navrhuje,
aby každý návrh rozpočtové změny dostal
nejprve k posouzení finanční výbor a až následně byla projednána v orgánech městské části. Jedině tak lze odstranit dnešní
bezzubost, jíž finanční výbor při svém rozhodování trpí.
S penězi městské části se musí nakládat
zodpovědně
ČSSD dlouhodobě prosazuje, aby při údržbě zeleně a úklidu komunikací u pozemků,
které nejsou ve svěřené správě Horních Počernic, docházelo k uzavírání smluv s jejich
vlastníky. Z toho důvodu navrhujeme uložit
Radě městské části Praha 20, aby bylo s rozpočtovými prostředky MČ Praha 20 nakládáno v souladu s § 35 Zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze – tedy uzavírat
předmětné smluvní vztahy při údržbě pozemků, úklidu komunikací (jež nejsou ve
svěřené správě MČ Praha 20), apod. s vlastníky těchto nemovitostí. Tolik na téma rozpočet pro rok 2017.
Pracovní setkání bez účasti veřejnosti
Vedení městské části se u některých témat
uchyluje k jejich „předjednání“ za zavřenými dveřmi, a to ještě před tím, než jsou předložena do zastupitelstva. Poslední pracovní
setkání zastupitelů za zavřenými dveřmi se
uskutečnilo v úterý 17. ledna 2017 na téma
rozpočet a pořizování územně plánovací
dokumentace a předkládání těchto materiálů RMČ a ZMČ. V minulosti byla na podobných setkáních projednávána například
otázka realizace haly společnosti Amazon.
Vzhledem k tomu, že účast veřejnosti při
diskusi zastupitelů o zásadních tématech
považuji za velmi důležitou, vyzývám vedení městské části, aby napříště otevřelo tato
jednání i pro veřejnost a pořizovalo z nich
písemný a audiovizuální záznam. V opačném případě se pracovních setkání zastupitelů za zavřenými dveřmi nebudu účastnit.
Situaci, kdy je zastupitelům k diskusi o rozpočtu finální návrh rozpočtu zaslán pouhý
den předem, ponechávám bez komentáře.
Stejně tak situaci, kdy k diskusi nad tématem územně plánovací dokumentace není
vedením městské části předložen dopředu
zastupitelům žádný materiál.
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD
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Příspěvky

K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 NA ROK 2017
Návrh rozpočtu sestavený Radou městské
části Praha 20 je zdrojově vyrovnaný - rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním, které přesahuje částku 123 milionů
Kč. Koalice opět navrhuje, aby byla rada
zmocněna k provádění rozpočtových úprav
na základě zmocnění. Vedle toho radní nechtějí o některých rozpočtových změnách
zastupitele v předstihu ani informovat
a navrhují také, aby určitý okruh úprav rozpočtu mohli provádět úředníci samostatně.
K návrhu rozpočtu předloží ČSSD v dostatečném předstihu komplexní pozměňovací
návrh.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

NOVÉ ZNAČENÍ
čení - viz příloha. Jedná se o vyznačení pruhu
pro autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Jelikož ulice Chlumecká a ulice
Náchodská je ve správě Magistrátu hl. m. Prahy,

nemohla MČ Horní Počernice průběh jednání
v dané věci ovlivnit.
Dagmar Jeníková,
Odbor životního prostředí a dopravy
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V15
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POUZE TAXI SE
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POŽADAVKY VYHLÁŠKY
č. 3/2012 Sb. Hl. m. Prahy

ML. BOLESLAV
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POUZE TAXI SE
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ZÁKAZNÍKEM SPLŇUJÍCÍ
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č. 3/2012 Sb. Hl. m. Prahy
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DZ NA PILÍŘ MOSTU

IP18b

50.00
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70 m

MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHU

HORNÍ
POČERNICE

MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHU

H. POČERNICE

V1a 0,25
V2b 1,5/1,5 0,25

NÁCHODSKÁ

60.00
0,25
V2b 1,5/1,5
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V9a
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CÍLE WROCLAW
PŘELEPENÍ (ZAKRYTÍ) ZNAČKY SILNICE
PŘELEPENÍ (ZAKRYTÍ)
PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

IS6f

PORTÁL 1

HRADEC KR.
KOLÍN
WROCLAW

IS6f

611

MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHU

Dopravní

a

inženýrské

projektová, inženýrská a
Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12

Investor:

ROPID
Rytířská 10
110 00 Praha 1

Místo stavby:

MČ Praha 14

projekty,

konzultační

Ing. Nováček O.
Ing. Jiřík
Ing. Jiřík

Zak. číslo:
Datum vyprac.:
Měřítko:

OPATŘENÍ PRO PREFERENCI AUTOBUSŮ

Stupeň:

Výkres:

kancelář
IČO 48592722

Kontrola:

Akce:

H. POČERNICE

Ing.Zrzavý
159 - 16 - 09
11/2016

ML. BOLESLAV

MP, IZS
TAXI
MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHU

POUZE TAXI SE
ZÁKAZNÍKEM SPLŇUJÍCÍ
POŽADAVKY VYHLÁŠKY
č. 3/2012 Sb. Hl. m. Prahy

IP20a/IP19
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TAXI

IP20a

V1a 0,25
0,25
V13a 0,5/0,5

POUZE TAXI SE
ZÁKAZNÍKEM SPLŇUJÍCÍ
POŽADAVKY VYHLÁŠKY
č. 3/2012 Sb. Hl. m. Prahy

LEGENDA:

1: 500
stanovení DZ

Číslo paré:

ULICE CHLUMECKÁ

IS8a

7

10

HORNÍ
POČERNICE

DIPRO, spol. s r.o.

IS6f

E65

IP1

611

IS8a

LIBEREC
MLADÁ BOLESLAV

10

PORTÁL 2 - NAVRHOVANÝ STAV:

E13
E13

6.20

E 65 10

H. POČERNICE

SZCZECIN
ML. BOLESLAV

IS7a

PORTÁL 2 - STÁVAJÍCÍ STAV:

POUZE TAXI SE
ZÁKAZNÍKEM SPLŇUJÍCÍM
POŽADAVKY VYHLÁŠKY
č. 3/2012
Sb. hl. m. Prahy

b

611

IKEA

NÁKUPNÍ ZÓNA

LIBEREC
MLADÁ BOLESLAV

MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHY

IP18

MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHU

HORNÍ
POČERNICE

IP18b
70 m

b

100 m

DETAIL NAVRŽENÉHO DZ:

V2b 3,0/3,0 0,25

IP18

IP19

9d

IS1

CHLUMECKÁ

IJ4a IJ4a
IJ4a

VDZ STÁVAJÍCÍ
VDZ RUŠENÉ
VDZ NAVRHOVANÉ
SDZ NAVRHOVANÉ/STÁVAJÍCÍ
SDZ RUŠENÉ

TRVALÉ ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH LINEK 221 A 353
K 28. 1. 2017 (sobota) dochází k trvalým změnám na autobusových linkách PID 221 a 353.
Obě linky budou k tomuto termínu sloučeny
do jedné autobusové linky pod jedním číselným označením 353. Začleněním spojů linky
221 do linky 353 dojde ke zjednodušení linkového vedení na území Horních Počernic, neboť
obě linky mají v současné době v Horních Počernicích totožnou trasu.
Linka 221 je nyní provozována v řádu několika
spojů denně a již dnes slouží pouze jako doplněk do pravidelného intervalu souběžné linky
353 v úseku Černý Most - Čertousy. Sloučením

těchto spojů do jednoho jízdního řádu tak
dojde ke zjednodušení cestování, především
ve směru na Černý Most, kdy budou všechny spoje nyní uvedeny na zastávkách pouze
v jednom jízdním řádu, namísto dosavadních
dvou. V tomto ohledu se rovněž nemění způsob cestování ve směru na Černý Most, neboť
do příměstských linek je ve směru do centra
umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi, tak
jako u klasických městských linek.
Počet spojů mezi zastávkami Černý Most a Čertousy se nemění, zůstávají zachovány i současné časové polohy odjezdů ze zastávek. Rovněž

se nemění počet spojů, který je zajišťován nízkopodlažními autobusy. Jejich počet se bude
naopak postupně zvyšovat, v souvislosti s obnovou vozového parku dopravce Arriva Praha, s. r. o., který provozuje linku 353.
Jedním z hlavních důvodů této změny je postupný rozvoj a rozšiřování systému Pražské integrované dopravy, do kterého se zapojují postupně další města a obce Středočeského kraje
a v roce 2017 budou integrovány další oblasti.
V rámci tohoto procesu bude nutné v dohledné době využít pro označení příměstských i regionálních linek další číselné řady. V této souvislosti bude nutné
přistoupit k úpravě
koncepce číslování
určitých typů linek
v rámci celého systému, která se dotkne
například školních
linek v systému PID.
Tyto změny lze očekávat v průběhu roku
2017.
O
připravovaných
změnách Vás budeme samozřejmě včas
informovat.
Věra Bidlová,
vedoucí Odboru
životního
prostředí a dopravy

Hornopočernický zpravodaj – únor 2017

Povinností právnické osoby nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání (původci odpadů), při
jejíž činnosti vznikají odpady, je podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, zajistit přednostně využití odpadů, odpady třídit, odkládat
do sběrných nádob a předávat pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí. K jednotlivým odpadům je nutné vést průběžnou evidenci, mít
uzavřenou smlouvu se svozovou oprávněnou
společností nebo mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu. Původci odpadu jsou
i živnostníci (kadeřnice, malý obchod, účetní,
kavárna, trafika apod). Tito původci odpadu,
který je zařazen do Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou zajistit
řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu
zapojením do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha,
a to formou smlouvy s městem. Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou
č. 5/2007 Sb., hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem. Smlouva musí
být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tyto služby.
Ještě v loňském roce bylo možno za úhradu
využívat stanoviště na tříděný odpad (barevné
kontejnery v ulicích) zapojením se do tohoto
systému. V současné době je z důvodu častého
extrémního zneužívání těchto veřejných stanovišť živnostníky možnost zapojení do systému
města pouze formou samostatných nádob.
V případě, že doložením podkladů prokazujících, že z prostorových důvodů není možné
uložit v dané provozovně či objektu sběrné
nádoby, je umožněn doplňkový pytlový sběr.
Využívání barevných kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny v ulicích a jsou určeny pouze pro fyzické osoby nebo nezajištěním

využití nebo odstranění odpadů v souladu se ností, vzor smlouvy mezi původcem odpadů
zákonem, může být původci odpadů udělena a hl. m. Praha.
pokuta až 300 000 Kč.
Veškeré informace o zapojení do systému naV případě zájmu o zapojení do systému města kládání s komunálním odpadem, který orgaje nejdříve nutné kontaktovat svozovou spo- nizuje hl. m. Praha je možné získat na kontaktlečnost, která na daném území provádí svoz ních místech svozových společností:
směsného a tříděného komunálního odpadu. AVE CZ, odpadové hospodářství, s. r. o.,
Na základě své prováděné činnosti v soula- tel.: 800 118 800, ave@ave.cz, www.ave.cz
du s požadavky MHMP provést výběr komo- Pražské služby, a. s. tel.: 284 091 888,
dit, objemu nádob a frekvenci svozu. Uzavřít info@psas.cz, www.psas.cz
smlouvu s příslušnou svozovou společností, IPODEC‑ČISTÉ MĚSTO, a. s., tel.: 286 583 310,
která obsahuje informace o svozových dnech e‑mail: ipodec@mariuspedersen.cz,
a časech, úhradu za službu.
www.ipodec.cz
Podmínky pro zapojení do systému určuje KOMWAG, a. s., tel.: 236 040 000, e‑mail:
hl. m. Praha a řídí se Metodickým pokynem komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
pro zapojení drobných podnikatelů do sys- nebo na ÚMČ Praha 20, Odboru životního protému obce http://portalzp.praha.eu/pub- středí a dopravy (tel. 271 071 634) či oddělení
lic/36/df/74/2349653_726870_Metodika_ziv- odpadů MHMP (tel. 236 004 229).
nost_22_11_2016.pdf, ve kterém je přiložen
aktuální ceník pro jednotlivé komodity odpaMarie Novotná,
dů. Metodika také obsahuje tabulku doporuOdbor životního prostředí a dopravy
čených komodit dle kategorie činností, které je
zájemce povinen akceptovat. Objem a frekvenci nádob
si každý
zájemce
o zapojení nastaví dle
produkovaného
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
množství
odpadu.
Co je ptačí chřipka?
MetodiPtačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak
ka také
i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená
obsahuje
zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.
kontaktJaké je riziko přenosu ptačí chřipky na člověka?
ní místa
svozoRiziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku
1997 popsán. Současná forma viru je schopna inﬁkovat člověka pouze ve výjimečných
vých
případech, a to při úzkém styku s napadenou drůbeží. Lidé by se měli vyvarovat všech
společ-

PTAČÍ CHŘIPKA
Jak již jistě víte ze sdělovacích prostředků, v Lázních Toušeň
byla diagnostikována ptačí chřipka.
Jedná se o virové onemocnění zařazené do skupiny nebezpečných nákaz. Onemocnět může kur domácí, krůta, perlička, bažant, holub domácí i některé druhy exotických ptáků.
Horní Počernice spadají do tzv. pásma dozoru – tedy do
okruhu 10 km od ohniska nákazy. V příloze zveřejňujeme
nařízení Státní veterinární zprávy, které se týká mimořádných opatření k zamezení šíření této nákazy v pásmu dozoru.
V případě dotazů volejte kdykoli Věru Bidlovou, vedoucí
Odboru životního prostředí a dopravy na mobilní telefon 720 449 122. Zároveň ji na tomto čísle kontaktujte
v případě, že naleznete 5 a více kusů uhynulých kusů
volně žijících ptáků.
Základní informace o ptačí chřipce, o tom, jak se chránit
i praktické rady naleznete v přiloženém letáku s názvem Informace pro veřejnost.
Věra Bidlová,
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

PTAČÍ CHŘIPKA

zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich trusem a peřím.

Jaké jsou příznaky ptačí chřipky u lidí?
U člověka se nákaza ptačí chřipkou projevuje horečkou, postižením dýchacích cest,
zápalem plic, průjmovými onemocněními. Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem
prostředí však je velmi malá.V podmínkách České republiky jde především o veterinární
problém.

Jak se chránit ?
Nejvýznamnější je dodržování zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou
a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy.
Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží, by v případě na podezření
z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv, pokrývku hlavy, která
zcela ukryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice a ochranné brýle).

Je třeba mít obavu z konzumace
drůbežího masa a drůbežích výrobků?
V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním
dozorem, který pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat. Další navazující
kontroly jsou nastaveny v průběhu zpracování produkce. Kontrolou samozřejmě
prochází i dovozy zvířat a masa. Není třeba se obávat, že by se na trh dostalo
maso z nakažených zvířat. Po nákupu a při kuchyňském zpracování stačí dbát
na základní hygienická pravidla. Běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení,
apod.) drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70 ºC
v jádře potraviny, a to již za jednu sekundu.
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Odbory

ZPŮSOB ZAPOJENÍ DROBNÝCH PODNIKATELŮ DO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad v 1. pol. 2017
I. pol. 2017 VOK
místa
1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

Místo přistavení
parkoviště u křižovakty
Mezilesí - Běchorská
za benzinovou pumpou
Ratibořická
u odbočky k DDM
a ZUŠ
křižovatky Jeřická
Chvalkovická

leden

Křovinovo nám.

únor

březen

duben
květen
červen
BIO 2.4.
BIO 23.4.
VOK 12.3 VOK 9.4 VOK 14.5 VOK 11.6

BIO 2.4
VOK 12.3 VOK 9.4 VOK 14.5 VOK 11.6.
BIO 9.4.
BIO 30.4.
VOK 26.2 VOK 26.3 VOK 23.4 VOK 28.5 VOK 25.6.
BIO 9.4.
VOK 26.2 VOK 26.3 VOK 23.4 VOK 28.5 VOK 25.6.

VOK - kontejnery na objemný odpad , odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin (označeno žlutě)
BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva odvoz od 9.00 - 12.00 hodin (označeno zeleně)

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do prvních
tříd základních škol v Horních Počernicích pro

školní rok 2017/2018. Zápis bude probíhat ve
všech školách v termínu:

4. a 5. dubna 2017
od 13.00 do 17.00 hodin
• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823
• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250
• Základní škola a Mateřská škola,
Praha 9- Horní Počernice, Spojenců 1408
Zápis se uskuteční v souladu se zákonem
č. 61/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-

vání, ve všech základních školách v Horních
Počernicích. Pro školní rok 2017/2018 budou
zapisovány děti, které k 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen
začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu do základní školy, předloží rodný list dítěte a doklad
o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském
průkazu rodičů).
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), § 182a (povinnost k zápisu je
stanovena v § 36, odst. 4).

PRÁZDNINY VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017
Ve všech základních školách v Horních Počernicích jsou prázdniny v následujících termínech:
• Jednodenní pololetní prázdniny
• Jarní prázdniny pro Prahu 9

3. února 2017		
6. února – 12. února 2017

• Velikonoční prázdniny
• Hlavní prázdniny		

13. a 14. dubna 2017
1. července – 1. září 2017

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „ Školství“- „Základní
školy“.
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
zve srdečně rodiče s dětmi na Dny otevřených
dveří základních škol v Horních Počernicích,
které se konají v následujících termínech:
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Ratibořická 1700: dne 6. 3. 2017 od 10.00 do
16.00 hodin
• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250: dne 27. 2. 2017
od 13.00 do 17.00 hodin
• Základní škola a Mateřská škola, Praha
9 – Horní Počernice, Spojenců 1408: dne
1. 3. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,

Stoliňská 823: ve dnech 27. 3.–29. 3. 2017
od 9.00 do 15.30 hodin
Konzultace s vedením školy ZŠ Stoliňská
pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků
- 29. 3.2017od 18:00 do 19:30 hod.

Rodiče i budoucí prvňáčci si při Dnech otevřených dveří mohou prohlédnout prostory školy
a pozorovat průběh hodiny jako prezentaci
všech dovedností, které již prvňáčci školního
roku 2016/2017 získali.

Škola nanečisto: 20. 3. až 24. 3. 2017 vždy od
15.15 do 16.00 hodin

Podrobné informace o jednotlivých školách
najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „ Školství“„Základní školy“.

Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky - nezávazná příprava na školu. Přihlášky elektronickou formou na zs.stolinska@volny.cz (jméno
a příjmení dítěte, datum narození, jméno
a kontakt na zákonného zástupce, současná
MŠ). Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity.

Helena Víchová,
Odbor sociálních
věcí a školství

MAP - MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ MČ PRAHA 20
V rámci projektu MAP byla v lednu dokončena
analytická fáze projektu, která nám zmapovala
současný stav vzdělávání. Součástí této fáze
bylo dotazníkové šetření provedené v MŠ a ZŠ,
aktualizace demografické studie a byla provedena SWOT analýza. Všechny tyto výstupy jsou
k dispozici na webových stránkách ÚMČ na
tomto odkazu: http://www.pocernice.cz/map
‑mc‑praha-20/

Projekt map se v únoru posouvá do své další
části, tedy finalizace a schvalování Strategického rámce MAP. Z dat, která jsme v lednu shromáždili, jsme stanovili dlouhodobé priority
a cíle, které budou v průběhu února diskutovány v pracovních skupinách společně s investičními záměry našich vzdělávacích zařízení.
Zaměříme se zejména na soulad navržených
investičních záměrů s našimi prioritami a cíly,

které jsme si stanovili v časovém horizontu
2017 - 2023.
V případě vašich dotazů nás prosím kontaktujte na emailu: projektmap@pocernice.cz
Lenka Štiková, manažerka projektu

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Odbor životního prostředí a dopravy byl
usnesením rady MČ Praha 20 č. 39/2.26/15
pověřen vyhodnotit účinnost provozních
řádů instalovaných v roce 2016 v parcích
v Horních Počernicích.
Rada vzala na vědomí:
- umístění provozních řádů v těchto parcích
na území MČ: Nolčův park, Park u divadla, Park
Ratibořická, Park Šedivého a Park na křižovatce Vysokovská x Chvalkovická U památníku,
které je v souladu s Koncepcí péče o zeleň
v hlavním městě Praze z roku 2010, podle níž
je povinností opatřit veřejné parky návštěvním řádem, který bude návštěvníky
informovat o tom, které aktivity jsou v parcích
nežádoucí.
- informaci OŽPD, že návštěvní řády jsou oporou pro Městskou policii při upozorňování na
nežádoucí chování občanů.
- požadavek Městské policie, aby byly všechny
parky v Horních Počernicích opatřeny veřejným osvětlením, které zvyšuje pocit bezpečí
občanů v nich a pomáhá eliminovat výskyt
bezdomovců
Stanovisko MČ Praha 20 k posudku EIA
na záměr „D11, stavba 1101, km 0.0 - exit
Jirny, modernizace dálnice na šestiproudé
uspořádání“
Rada žádá po prostudování posudku o vlivech
záměru „D11, stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny,
modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“ rada MČ Praha 20
- tzv. tichý asfalt po celém úseku dálnice v katastru obce Horní Počernice od km 0 po MÚK
Beranka. Z důvodu zachování jeho funkčnos-

ti požaduje uvézt do podmínek provozního
řádu jeho pravidelnou údržbu, kontrolu a obnovu.
- 24 h měření hluku u domu č. p. 2450/96 v Božanovské ulici. Na základě výsledků měření
pak trvá na zvolení vhodných nápravných
opatření a to z toho důvodu, že v posudku nebyl zapracován požadavek na vytvoření protihlukové stěny u Božanovské č. p. 2450/96.
- trvá na umístění lomených protihlukových
stěn místo zemního protihlukového zemního
valu v jihozápadní části D11. Realizace zemního valu je z důvodu přesunu množství zemin,
z důvodů pozemkových i z důvodů časové náročnosti vyřízení projektové dokumentace na
jejich umístění velmi zdlouhavá a ekonomicky
zatěžující. Realizace protihlukových opatření
v této části dořeší odclonění stávajícího hluku
z dopravy včetně hluku z plánovaného záměru na rozšíření D11.
- trvá na výměně stávajících protihlukových
stěn za nové, 4 m vysoké lomené. Stávající
protihlukové stěny jsou ve velmi špatném stavu, proto navrhujeme jejich výměnu za nové.
Popřípadě požadujeme kontrolní obhlídku
a vydání dokumentu, že je jejich technický
stav vyhovující a plně slouží svému účelu.
V případě kontrolní prohlídky žádáme o přizvání. Navržené lomené stěny lze zaměnit za
jiný typ, u něhož bude dokladována obdobná účinnost odclonění proti hluku a typ stěn
bude předem odsouhlasen MČ Praha 20
Umístění Lavičky Václava Havla
Rada vzala na vědomí informaci o schválení
umístění Lavičky Václava Havla u Divadla Hor-

ní Počernice.
Souhlas s výjimkou při způsobu výběru organizátora akce Čarodějnice 2017
Rada schválila výběr organizátora akce Čarodějnice 2017 formou zkráceného poptávkového řízení přímým oslovením minimálně tří
dodavatelů, kdy akci realizuje Chvalský zámek,
příspěvková organizace, se sídlem Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha 9 - Horní
Počernice
Stanovisko k PD pro územní řízení stavby
„Polyfunkční areál Horní Počernice“ – EBA
Rada souhlasila s umístěním stavby „Polyfunkční areál Horní Počernice“ na p. č. 4293/2,
4293/13, 4293/14 a 4293/15 v k.ú. Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace
k územnímu řízení vypracované f. Vyšehrad
atelier s.r. o Praha 4 z ledna 2016
a podmínila uzavřením smlouvy o spolupráci
mezi MČ Praha 20 a investorem stavby
Návrh na projednání plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2016
a Plán zlepšování procesu místní Agendy
21 pro rok 2017
Rada schválila plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 za rok 2016.
Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20
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Odbory

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Odbory

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Eisová Markéta
Linková Eliška
Křinková Vlasta
Naušová Milada
Šrámková Milada
Votava Bedřich
Adamcová Věra
Hněvkovská Jarmila
Langová Jiřina

Srostlíková Jarmila
Kryštofová Hana
Kulhavý Josef
Šercová Milada
Kiriakovová Růžena
Kudrnová Věra
Novák František
Smítková Antonie
Straka Vladislav

PROGRAM ZO
SENIOŘI ÚNOR
2017
úterý 7. února VÝSTAVA
Praha za Karla IV. - Expozice v domě u Zlatého
prstenu, vstupné 60 Kč, sraz ve stanici metra
Č. Most ve 13.00 hod., vede L. Frouzová
pondělí 20. února VYCHÁZKA
Ze Stodůlek na Hůrku, sraz ve stanici metra
Č. Most ve 13.00 hod., vede L. Frouzová
úterý 21. února ZÁMECKÉ POSEZENÍ
Zveme Vás srdečně na únorové Zámecké
posezení ve 14 hodin na Chvalském zámku.
Hostem bude zpěvačka Marie Kozáková
čtvrtek 23. února VÝSTAVA
v Novoměstské radnici - „Řemesla živě“, sraz
ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod., vede
I. Juklová
středa 1. března KLUBOVNA
Policie ČR - přednáška - První pomoc, začátek
ve 14.00 hod.
středa 8. března KLUBOVNA
Krásy Kréty II. část, začátek ve 14.00 hod.
Pro členy klubu, je každou středu otevřena
klubovna od 14.00 do 16.00 hod.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Hornopočernický zpravodaj – únor 2017

Cepáková Anna
Houska Jaroslav
Pěknicová Marie
Strnadová Emilie
Vondráčková Marie
Čermáková Jiřina
Janovská Dagmar
Klicperová Marie
Kočová Zdenka

Křížková Květa
Mrázová Zdeňka
Novák Jaroslav
Schleiss Antonín
Schleissová Mária
Jambor Miloslav
Kloz Bohumil
Kožíšková Anežka
Mayerová Libuše

Skovajsová Zdeňka
Vápeníková Marie
Letáková Helena
Sladká Zdeňka
Hušková Jana
Machová Ludmila
Michalcová Jaroslava
ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba
4x ročně. Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme
děti do jednoho roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 10. 2016 - 28. 2. 2017 do
30. 4. 2017. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna‑obcana/
vitani‑obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky,
protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze z městské části Praha 20. Vítání občánků není
povinné, je to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro. Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.:
271 071 607, e‑mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e‑mail:
vitani@pocernice.cz.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Paní Anna Kalistová, roz.
Kulhánková, se v lednu
2017 dožila krásného životního jubilea - 100 let.
Narodila se 10. 1. 1917
ve Střimelicích jako nejmladší z pěti dětí. V Praze
se v mladém věku vyučila
dámskou modistkou.
V roce 1943 se provdala
za pana Antonína Kalistu
a spolu se v roce 1948 přestěhovali do Nových Jiren,
kde vlastnili zahradnictví.
Později, v roce 1967, se již
se dvěma dětmi přestěhovali do Horních Počernic,
kde pěstovali svou zálibu
- zahrádku. Paní Kalistová
pracovala dlouhá léta na
zdejší poště jako pečlivá
doručovatelka. Poté vypomáhala v počernické mateřské škole. V roce 1984
ovdověla. Mezi lety 1970 a 1985 působila v místní organizaci Svazu zahrádkářů. Její
další velkou zálibou bylo vyšívání. V současné době dělají paní Kalistové radost její 4
vnoučata a 6 pravnoučat.
Městská část Prahy 20 a Sbor pro občanské záležitosti přejí jubilantce vše nejlepší
a pevné zdraví!
Martina Procházková,
referentka matrik,
OŽOSA

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.

ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKY) Z ROZPOČTU MČ PRAHA 20 NA
PODPORU AKTIVIT V RÁMCI PROJEKTU ZDRAVÁ MČ HORNÍ POČERNICE A MA21
PRO ROK 2017

Obsahové zaměření projektu bude muset
zahrnovat aktivity v oblasti podpory zdraví,
kvality života a dalších aspektů udržitelného
rozvoje, včetně celonárodních osvětových
kampaní k těmto tématům. Žadatelé tak budou moci požádat o finanční podporu na:
• pořádání osvětových kampaní (Den Země,
Den bez úrazu, Evropský týden udržitelného
rozvoje, Evropský týden mobility, Dny zdraví atd.)

Žádosti budou přijímány v termínu od 3. 3. do 4. 4. 2017. Kontaktní místo a osoba pro případné konzultace je Ing. Lenka
Tomsová, koordinátor projektu
Zdravá MČ a MA21 v budově
ÚMČ Praha 20, kancelář č. 102,
Jívanská 635, Praha 9 – Horní
Počernice, telefon: 271 071 632,
601 388 910, e‑mail:
lenka_tomsova@pocernice.cz.
Veškeré informace o tomto dotačním programu naleznete na:
www.pocernice.cz
a www.zdravehornipocernice.cz

Zdravá MČ

Rada městské části Praha 20 schválila návrh
vyhlásit také v letošním roce program na
podporu projektů v oblastech naplňujících
myšlenky projektu Zdravá městská část Praha 20 (PZMČ) a místní Agendy 21 (MA21).
Žádat o tyto finanční prostředky budou moci
příspěvkové organizace zřizované MČ Praha
20 a nestátní neziskové organizace (zapsané
spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a evidované právnické osoby), působící
na území MČ Praha 20.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu
Zdravá MČ a MA21

• realizace anket a dotazníkových šetření
v rámci městské části, za účelem tvorby strategických materiálů městské části
• pořádání jednorázových osvětových akcí,
propagujících obsah a principy MA21
• doprovodné aktivity v rámci Veřejného
fóra – 10P, pořádaného MČ Praha 20.

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Memorandum a spojení na Černý Most
Také z iniciativy Horních Počernic podepsalo
v září r. 2015 devět městských částí na severovýchodě Prahy „Memorandum o podpoře
bezmotorové dopravy“. K němu nyní vzniká
„Dodatek na podporu realizace Severovýchodní pražské cyklomagistrály“. Ta za několik let umožní např. bezkolizní napojení
pro bezmotorovou dopravu mezi Horními
Počernicemi a Černým Mostem. Zcela nová
trasa povede po novém mostě nad Pražským
silničním okruhem, vedle stávající železniční
tratě mezi pražskými nádražími Vysočany Horní Počernice.

Cyklostojany k výročí
Radní naší městské části vzali na vědomí
připravenou instalaci 56 kovových cyklostojanů ve tvaru obráceného U, vhodných pro
stabilní opření, připoutání kola, či jiného
dopravního prostředku. Cyklostojany k jaru
zdarma nainstaluje TSK Praha, tyto mohou
být pouze v místech bez inženýrských sítí
v zemi. Budou umístěny k budovám, místům veřejného zájmu – ke zdejšímu Úřadu
městské části, Domečku, Divadlu, DDM, na
koupaliště, ve Svépravicích k nedávno instalované lavičce u kapličky. Také na dětské hřiště Běluňská/Ratibořická/Jívanská, do parku

nedaleko ulice Libošovická, k lavičkám v ulici
K Berance. Dále k SOŠ pro administrativu EU,
k MŠ U Rybníčku. Rovněž budou umístěny
k odpočívadlům při cyklostezkách na Klánovice a pod Svépravicemi. Pokud možno
tak, aby parkující kola zbytečně nebránila
okolnímu provozu, zejména chodců. Jízdní
kolo letos slaví 200 let - stojany tak budou
vhodným dárkem, neboť kola nebudou tak
odřená, cyklisté budou klidnější, stejně jako
majitelé objektů, plotů, vývěsek a výloh.
Tedy alespoň zatím někde.
Brzké jaro vám přeje
Petr Uzel, cyklokoordinátor

vkládá do rozvoje aktivit, naplňujících její
obecně prospěšné poslání. NNO zpravidla
disponuje nadšenými dobrovolníky, kteří,
z těžko vysvětlitelných důvodů, toto poslání
nesou dál na úkor svůj a své rodiny a často

vzdor všeobecnému posměchu. Moudrá je
ta veřejná správa, která toto nadšení podporuje a využívá k plnění společných bohulibých cílů.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE...
NESTÁTNÍ (nevládní) NEZISKOVÁ ORGANIZACE (často se setkáte se zkratkou NNO,
v anglicky psaných textech NGO) je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která 100 % případně vytvořeného zisku
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Z redakční pošty
CESTY

Chtěla jsem se zeptat na cesty v Počernicích
a hlavně v okolí Počernic. Dříve, jako děti, jsme
mohli chodit po polních cestách bez toho,
aby o nás měli rodiče strach, až do okolních
vesnic. Nyní se tam nelze dostat beze strachu
o bezpečnost jak dětí, tak dospělých, psy nevyjímaje. Proč a jak se dosáhlo rozorání všech
okolních cest? Proč se toho dosáhlo a kdo
z občanů Horních Počernic toho dosáhnul?
Naše děti tak nemohou normálně pěšky a my
s nimi dojít ani do Nehvizd, do Vinoře nebo do
Dechtic. Tam vedly cesty, kde jsou? Po silnici
je to velmi nebezpečné a děti nemají pohyb,
který jsme měli my, jako malé děti. Byli jsme
tak daleko svobodnější než naše děti. Nyní
mohou leda tak do nákupních center, kam je
sveze autobus. Navíc tam nesmějí samotné.
Proč my, nyní obklíčeni silnicemi a dálnicemi
ze všech stran, se pěšky nedostaneme nikam
dál než ke hřbitovu? Tam však již cyklisté

SVOZ ODPADŮ

Obracím se na vás s prosbou o pomoc
s problémem svozu komunálního odpadu v ulici Libáňská. Nová firma se chová
opravdu podivně. V případě, že je kontejner
plný a tašky s odpadky zůstanou na zemi,

nenávidí chodce a jedou do Klánovic. Kolik
peněz by stálo zprovoznění a obnova těch
štěrkem vysypaných cest? Kolik stojí štěrk na
cestu do Radonic? Dříve jsme na cestách hráli
bojovky a měli dostatek pohybu. Nyní, pokud
chcete zajít do místního lesa, vemte si chrániče na uši, než se dostanete do Běchovic. Tam
je však oplocený areál, tak tam zas skončíte
a dál jedině do areálu zase k autobusu. Jsme
tady jako v kleci a děti sedí doma, byť s koly,
protože na prvním stupni základní školy kvůli
bezpečnosti nemohou jezdit bez doprovodu. Investice do svobody pohybu, vzhledem
k tomu, z čeho byly dříve cesty, by se vyplatila,
ne? Alespoň bychom mohli navštívit lidi vedle
ve vesnicích. Do Vinoře odtud nic nejede a do
Nehvizd snad čtyřikrát za den. Dříve byly pozemky odděleny cestami a mezemi, nyní se
k nim majitelé nedostanou, vím o tom své,
prodávala jsem v Počernicích pozemky a ko-

legové mi sdělili, že pozemky téměř kdekoli
nejde prodat a měli pravdu. Cesty a přístup
k nim naše i jiné městské části prostě vynechaly z údržby, či co. Nevím. Mnoho cest je v majetku obce, ale jsou to jenom čáry na mapě
v poli. Pokud chcete mít občany doma, chápu
jenom tehdy, jestli se nechcete sami někdy
dostat pěšky někam dál, než do posilovny
na rotoped. Navíc pěší pohyb je nejzdravější
a nejbezpečnější. A cesty jsou levnější než cyklostezky. Ta suť ze sběrného dvora by se snad
dala takto smysluplně využít?
Přeji krásný nový rok a pokud si zastupitelé jako předsevzetí do tohoto roku vezmou
obnovení cest v počernických polích, budou
jim malí a velcí občané určitě vděční. A jejich
pejsci rovněž.

posádku vozu to nezajímá. Rovněž dojde
‑li k vysypání obsahu, tento zůstane ležet.
Posádky předchozí firmy nejen že vždy
pečlivě posbíraly věci kolem kontejnerů,
ale případné odpadky zametly a uklidily.

Nevím, proč došlo k výměně firmy, ale nebyla
to šťastná volba.
Marie Gottsteinová,
občanka

komunálního odpadu v Horních Počernicích.
Městská část na tuto změnu neměla žádný
vliv. O této situaci byli občané v Hornopočernickém zpravodaji informováni.
Co se týká přeplňování kontejneru na komunální odpad, je to známka toho, že objem nádoby nebo frekvence svozu je nedostatečná,
odpadu je více než stačí pojmout nasmlouvaná nádoba. Pokud svoz odpadu kolem kontejneru zajistila bývalá svozová společnost, činila
tak dobrovolně na své náklady. Současnou

situaci je možno řešit nasmlouváním většího
počtu nádob či zvýšením frekvence svozu
u svozové společnosti. Stejně tak je to s úklidem, pokud nepořádek nezpůsobí pracovníci
svozové společnosti, úklid kolem nádob by
měl zajistit majitel nádob, který je využívá.

Hezký den Věra Štimová,
občanka

REAKCE NA SVOZ ODPADŮ
Vážená paní Gottsteinová,
ráda odpovím na Vaše dotazy ohledně svozu komunálního odpadu. Začala bych nejdříve změnou svozové společnosti, kdy od
1. 8. 2016 na základě otevřeného zadávacího
řízení na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území
hl. m. Prahy v období 2016-2025 byla Magistrátem hl. m. Prahy uzavřena smlouva, ve
které došlo k přerozdělení svozových oblastí
a firma AVE CZ, s. r. o. byla určena ke svozu

Marie Novotná,
referent odpadového hospodářství

PROBLEMATIKA AUTOBUSOVÉ LINKY 224 VE SVÉPRAVICÍCH
Patřím k obyvatelům Jeřické ulice, kteří byli
postiženi podzimní přeložkou linky 224 (dříve 296) k obsluze Svépravic. Nedokážu proto
nereagovat na „Lepší zprávy“ paní zastupitelky Cibochové v HPZ 1/2017 i s tam citovaným děkovným dopisem. Já jsem naopak byl
v minulých měsících účasten spolu s dalšími
sousedy několika podání k OŽPD a RMČ, přičemž tímto příspěvkem bych se chtěl věnovat
odpovědi na podání poslední, kterou jsme,
na rozdíl od předešlých podání, již obdrželi.
Odpověď podle mne dobře ilustruje kompetenci, s jakou se dopravní obslužnost naší MČ
řeší.
Za prvé: argumentem potvrzujícím správnost
postupu RMČ a OŽPD jsou údaje o obsazenosti linky ve srovnání se souběžnými linkami
261 a 141 (býv. 273) - obsazenosti vyjádřené
jako poměr počtu projíždějících (!) cestujících ke kapacitě vypravovaného autobusu,
tj. midibusu, resp. standardního 12metrové-
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ho autobusu s kapacitou cca dvojnásobnou
(!). Vlastní průzkum, který jsme se skupinou
sousedů provedli, a který byl upozaděn proti
průzkumům dalších dvou subjektů, provedených v podstatně kratších časových obdobích, ukázal, že k denní dopravě průměrně
37 cestujících z/do zastávky Svépravice touto
linkou jsou potřeba 74 (!) spoje, kterými možná projíždí 700 dalších cestujících, ale o 1 km
delší trasou, než by museli.
Za druhé: obslužnost má být v tomto roce
vylepšena dalším odklonem linky do zastávky Jeřická. Z technických důvodů a za cenu
stavební úpravy komunikace Jeřická budou
oba směry linky zastavovat u jednoho sloupku, doposud využívaného linkou 223 pro
směr z centra. Špatné zkušenosti s takovou
úpravou z jiných částí Prahy se jistě nebudou
opakovat a cestující, kteří budou chtít využít
nabízeného výběru mezi linkami 223 a 224
v převažujícím směru Černý Most, jistě ocení

50 m ostrého sprintu mezi oběma sloupky
napříč nepřehlednou a sklonově složitou křižovatkou!
Za třetí: další „vítaný“ náklad, spojený s touto
kauzou, má být vynucená rekonstrukce ulice
Domkovské, možná dokonce řešící i odpovědí uváděný „špatný stav chodníků“. Pak ale
bude muset být Domkovská z již teď nevyhovujících 6,5 m šířky vozovky dále zúžena.
I s tím budou zástupci ROPIDu, spoléhající se
podle vlastních slov na mínění zástupců naší
obce, jistě souhlasit!
Na závěr dovolte povzdech: je zvláštní, že
u dopravních opatření, podobně jako u stavebního řízení, není větší váha dána názorům
těch, které prokazatelně poškozují, než těch,
kterým údajně prospívá. Anebo to platí jen
v Horních Počernicích?
Petr Boček, občan,
Jeřická ul.

nevhodná. A nyní bazén: v průzkumu problémů, který pořádala radnice v r. 2014 (a již není
na webu Počernic), lidé mohli hlasovat a bazén jednoznačně vedl – v dalších anketách se
jako hlasovací položka již neobjevil. I v anketě
na facebooku lidé jednoznačně preferovali
ze 3 možností (bazén – sportovní hala – nic)
právě bazén. Přesto byli zastupitelé proti,
když se tam o bazénu začalo hovořit a p. starostka argumentovala náklady na akvapark
na Jižním Městě, které dosáhly 600 mil. a dodnes je městská část JM za tento předražený
výdaj právem pranýřovaná. Myslím, že tu nikdo nechce obří předražený akvapark a stačil
by menší bazén, jako mají na Pražačce nebo
v Čelákovicích.
Podívala jsem se na náklady takového bazénu
a promluvila s provozovateli, kteří byli ochotni se o nich pobavit.
Bazén v Čelákovicích se podařilo vybudovat
v nákladech cca 35 mil., ale již je to delší doba.
Provoz tohoto bazénu činí ročně podle jeho
provozovatele Ing. Bambase se vším všudy
5-6 mil. korun ročně, z čehož je potřeba dotovat 1,5-2 mil., zbytek nákladů si bazén na sebe
vydělá sám. Náklady na vybudování nového
bazénu odhaduje v dnešní době kolem 70100 mil. dle velikosti a počtu bazénů.
Centrum v Říčanech Na Fialce je komplex, kde
se nachází i kino, sportovní hala, cvičební sál,
sauny, masážní salon, místnosti pro kroužky
a restaurace. Náklady na realizaci centra byly
dle p. Basíka 130 mil. vč. pořízení pozemků.
Náklady na provoz bazénu jsou 6 mil. ročně.
V bazénu na Pražačce uvádějí provozní náklady 5-6 mil., z nichž dostávají dotace od magis-

trátu 0,5 mil. a 2 mil. činí jejich tržba, zbytek
dorovnává městská část.
Pokud mám tedy tyto informace, ale současně slyším, jak drahý by byl provoz, aniž má
kdokoliv nějaká konkrétní data, ale buduje se
sportovní hala, která bude sloužit sice převážně dětem jako tělocvična, ale určitě může být
využita též sportovci a mimoškolními kroužky
a současně s ní se hovoří i o vybudování haly
pro gymnastky u sokola, venkovním sportovním hřišti u Božanovské a o další velké sportovní hale pod Canabou, jejíž objem a náklady, jak jsem naposled slyšela z různých zdrojů,
jsou 75-110 mil. bez pozemku, těžko mne to
přesvědčí, že bazén tu z ekonomických důvodů postavit a provozovat nelze. Zejména,
když nikdo nepředstavil náklady, kolik bude
třeba na vybudování a provoz těchto aktivit.
Věřím, že bazén by využila široká veřejnost,
děti, důchodci, sloužil by k rehabilitaci a vodním sportům. Myslím, že o těchto projektech
by mělo rozhodnout referendum a ne lobbisti, haly by měly stát tam, kde nedojde k zastavování zeleně a nelze protěžovat pouze
halové sporty.
Dana Bočková, občanka

REAKCE NA PLAVECKÝ BAZÉN V HORNÍCH POČERNICÍCH
Vážená paní Bočková,
jak jste správně napsala, já osobně nepreferuji krytý bazén, a to z následujících důvodů.
Nejde pouze o prvotní náklady na investici
výstavby, ale zejména o náklady provozní.
Jsem toho názoru, že tato zařízení by měla být
provozována hlavním městem Prahou nebo
soukromým subjektem. Nedovolím si zavázat
budoucí zastupitele k mandatorním výdajům,
když naše městská část nemá své vlastní pří-

jmy do rozpočtu v potřebné výši a jsme velmi
závislí na dotacích od hlavního města.
Jsem pro obnovení přírodního koupaliště
ve Svépravicích, které lze rekultivovat a dle
sdělení odborníků by kvalita koupaliště byla
dlouhodobá. Bohužel se nám nepodařilo,
i přes dohodu s vlastníkem soukromých pozemků, projednat tento krok v zastupitelstvu
a dokonce bylo na nás podáno od zastupitelů
HOP a Spolku Chvalská trestní oznámení.

Věřím ale, že se nám to nakonec podaří. Intenzivně jednáme s hlavním městem o odkupu těchto pozemků. Bude to ale cesta daleko
více zdlouhavá, než kdybychom to projednali
v našem zastupitelstvu.
Hana Moravcová, starostka

Placená inzerce

Prodej hodinek a hodin,
opravy hodinek, výměnu baterií
a zkoušku vodotěsnosti hodinek
provádí
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Václavická 2385
19300 Horní Počernice

Tel.: 281 922 501

e-mail: info@altro.cz
Pracovní doba: 8.00 - 15.30 hod. (po-pá)
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PLAVECKÝ BAZÉN V HORNÍCH POČERNICÍCH

Když jsem založila stránku na facebooku Horní Počernice a okolní čtvrti, byla jsem překvapená, kolik lidí by si přálo koupání. Lidé zde
pamatují venkovní koupaliště na Xaverově
a v rybníku Eliška (Koupaliště) a nostalgicky
na něj vzpomínají.
Proti koupališti nemám nejmenší a s radostí
ho uvítám, je však třeba uvážit náklady a efekt.
Na Lhotě mi ukazovali statistiky koupacích
dnů, kdy těch, kdy je skutečně opravdu takové teplo, že to přiláká k vodě velké množství
lidí, je velmi málo, většinou se ta čísla pohybovala okolo pouhých 35 dnů v roce. Též sleduji
kvalitu v rozborech vody v rybníku Eliška, kdy
se s oteplením namnoží koliformní bakterie
(fekální streptokoky) a koupání se nedoporučuje. Jestli by se to dalo odstranit, je otázka.
Ve studních je to docela problém. Pokud uvážím ryby zde a jejich krmení a znečištění Svépravického potoka, který do rybníka přitéká,
mám obavy, jestli by pouhé odbahnění rybníka stačilo, abychom se těchto bakterií zbavili,
a jestli bychom tu pak neměli krásné přírodní
rybniční koupaliště, ve kterém se většinu roku
koupat nedoporučuje pro kvalitu vody.
K umělým koupalištím: nikdy jsem se nedozvěděla, proč tu vlastně bylo koupaliště na
Xaverově zrušeno. Sleduji též snahu zachránit
úvalské koupaliště, které bylo nutno dotovat
i přes provozovatele městem, nakonec se zavřelo, protože je nutná rekonstrukce. Úvaly
zvažují, zda udělat biotop jako v Radotíně,
nebo obnovit to původní. Odhadované náklady na obě varianty se pohybují přes 30
milionů Kč. Navíc nemohou používat do koupaliště potoční vodu, protože je kvalitativně

Pošta

ZASTUPITELÉ S OBČANY TÉMĚŘ JEDNOHLASNĚ ZAMETLI

12. 12. se konalo zastupitelstvo, které mělo
na programu schválení Smlouvy plánovací
a Smlouvy o spolupráci k záměru Výstavba
Bílý Vrch. Ten chce sousedy obdařit novou
čistírnou odpadních vod (ČOV) Bílý Vrch. Má
stát asi 200 m vedle staré ČOV Čertousy, která
svým zápachem občany tolik potrápila. Neznám souseda, který by s novou ČOV souhlasil, samotné domy lidem nevadí. V rozpravě ke
schvalování jsme se já, další sousedka a p. zastupitel Čáp snažili upozornit na nedostatky,
které toto schvalování provázely, a které jsme
považovali za závažné.
Namítali jsme, že ve Smlouvě plánovací se nepočítá s větší eliminací zápachu zelení, jak občané požadovali dle doporučení odborníka.
Nelíbilo se nám, že jako jediný subjekt, který
rozhodne o tom, jestli ČOV zapáchá, byla stanovena Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP). Ta inspekce, která selhala v ochraně
občanů před zápachem ČOV Čertousy. Občané nemají možnost do toho účinně mluvit.
Tato dvě opatření pro nás byla podstatná,
když už nebylo možné udělat něco lepšího.
Následovaly další námitky, které řadím mezi
ty méně podstatné. Nelíbilo se nám, že na
stránkách obce k materiálům na zastupitelstvo byla zveřejněna jen část schvalovaných
materiálů. Chyběla jedna z nejdůležitějších
příloh o provozovateli ČOV. Smlouva plánovací se na webu objevila až den před hlasováním. Smlouva o spolupráci na webu nebyla
vůbec. Vím od p. Čápa, že Smlouvu o spolu-

práci viděl naposled v červnové verzi. Snad
tedy ostatní zastupitelé konečnou podobu
smlouvy, o které hlasovali, viděli. Namítali
jsme, že od začátku investor ve věci ČOV postupuje silou a přes velkou snahu ochránit se
před potenciálním zápachem se nám nepodařilo dosáhnout vlastně ničeho.
Zastupitelé si vše vyslechli. P. Blahovec namítl,
že by se vše mělo nejdřív vyjasnit. P. Beneda
namítl, že nikdo jiný než ČIŽP zápach ČOV
posuzovat nemůže. Že je to údajně dáno zákonem, mi bylo vysvětleno až později. Dále
namítl, že žádným jiným projektem se rada
tolik nezabývala. To je možné a velmi si toho
ceníme. Bohužel se pro občany nic opravdu
podstatného prosadit nepodařilo. Jinak nikdo
nic nenamítal, na nic se neptal, nikdo hlasování nežádal odložit, nikomu nevadilo, že
umístění ČOV je v jasném rozporu s postojem
postižených občanů. Nikomu nevadilo, že se
občané necítí smlouvami nijak chráněni. Prostě to zastupitelé téměř jednohlasně schválili.
Byli jsme jim lhostejní, většinu to zjevně nezajímalo, zametli s námi! Pro nehlasovali pouze
zastupitelé Blahovec, Kočí a Čáp.
Toto hlasování pro nás bylo šokem. Zohledňuje hlavně potřeby investora a nebere v potaz
potřeby občanů. Snahu vyvrátit nám to jsem
na zastupitelstvu nezaznamenal. Nechápu
netečnost a nezájem některých zastupitelů,
a to i těch, kterých jsem si doteď lidsky vážil
a považoval je za zodpovědné. Pro hlasovali
i opoziční zastupitelé, kteří v naší oblasti před

volbami sháněli volební podporu a občanům
vyprávěli, jak jsou připraveni řešit jejich problémy.
Vím, že byli zastupitelé, kteří se věcí zabývali
a jejímu posouzení věnovali i nemalé finanční prostředky. Vyniká mezi nimi p. Polydorová (i když s ní nesdílím všechny názory, tak
je škoda, že takových zastupitelů není více).
Velmi nám pomáhá p. Štrobová, víme o úsilí
p. Benedy, paní Březinové. Nebylo by poctivé
nezmínit pomoc p. Čápa, i když vím, že některým zastupitelům tím hnu žlučí. Je velká škoda, že se všechna snaha nepodařila přetavit
ve hmatatelný výsledek. Výsledek hlasování
přispěje k rozvoji oblasti způsobem, který je
pro občany nežádoucí a nezvrátí velkou migraci, která se zde děje. Jediná rodina, které
nová ČOV nevadila, se právě odstěhovala.
Na závěr musím napsat, že naděje, kterou
jsem viděl v obměně vedení obce před dvěma volebními obdobími, se mi rozplynula.
Byly zde náznaky pozitivních změn, snahy
o větší transparentnost a lepší dialog s občany. Pokud mám ale hodnotit podle výsledků
v naší oblasti, tak se vlastně zase tak moc
nezměnilo. Odpovědnost není jen na radě,
je i na těch zastupitelích, kteří nevědí, o čem
hlasují, je jim všechno jedno, nebo v lepším
případě nedokážou projevit více osobní statečnosti. Někteří mít z posledního hlasování
čisté svědomí nemohou.
Jiří Boldyš, občan
Placená inzerce
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SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI SE BUDU SNAŽIT VYUŽÍT PRO HORNÍ POČERNICE
Koncem roku byla do funkce tajemnice
zvolena Ing. Helena Váňová, která se komunální politice věnuje již přes deset let.

Prozradíte nám, co bylo impulsem k tomu,
přihlásit se do výběrového řízení na pozici tajemnice?
Inzerát městské částí Horní Počernice jsem
zaregistrovala zhruba sedm dní před vypršením termínu podání. Jak se říká, bylo to jako
znamení, které mi v povědomí dalo impulz
přihlásit se do tohoto výběrového řízení na
tajemníka úřadu. Oproti roku 2006 jsem získala celou řadu poznatků a zkušeností, a to
nejen v řízení informačních systémů potřebných pro samosprávní celky, ale také každodenní práce místostarosty mě učila rozumět
potřebám úřadu a potřebám lidí, žijících
ve městě. Právě toto kontinuální působení
v zastupitelstvu města Úvaly a pak moje pracovní zařazení v organizační struktuře Magistrátu hlavního města Prahy, mi pomohlo
v mém rozhodnutí jít a účastnit se výběrového řízení. Moje nabídka využít mé znalosti,
zkušenosti a kontakty byla akceptována a já
se budu snažit je využít pro potřeby městské
částí Horní Počernice.
Co od této práce očekáváte?
Práce tajemníka je práce koordinátora mezi
samosprávou (starostkou, místostarosty, radou a zastupitelstvem) a zaměstnanci úřadu.
Pro samosprávu městské částí bych ráda byla
právní a realizační základnou při naplňování
jejích volebních programů a vizí, v souladu

Rozhovor

Dlouhá léta jste pracovala jako místostarostka a zastupitelka v městě Úvaly. Co
vám tato práce přinášela?
Do komunální politiky jsem vstoupila v roce
2006 s elánem zlepšovat život města Úvaly.
Přinášela jsem si sebou zkušenosti z oblasti
státní správy a jejího řízení. Má profesní sféra
správa a řízení informačních systémů mi poskytla systémový základ pro přípravu a realizaci změn v obecné oblasti řízení procesů
městského úřadu a také mi pomáhala při
přípravě podkladů při tvorbě Strategického
plánu města včetně rozpracování do dílčích
akčních plánů na období 5 – 10 let. Mé působení ve funkci místostarostky skončilo
v roce 2010. Do dnešního dne jsem aktívním
členem zastupitelstva města, kde se snažím
vykonávat toto poslání svědomitě a v souladu se svým svědomím. Věnuji se hlavně financím města a v neposlední řadě pozorně
sleduji možnosti rozvoje města.

s platnou legislativou.
Pro zaměstnance úřadu bych ráda vytvořila
příjemné pracovní prostředí a zázemí při plnění náročných úkolů.
Ráda bych, aby duch porozumění, pohody
a usměvavých tváří doprovázel každého občana, který bude potřebovat pomoc, radu
nebo jen vlídné slovo.
Naplňuje mě každodenní kontakt s lidmi.
Práce tajemníka úřadu je práce s lidmi a pro
lidi, a to bych chtěla vykonávat dle mého vědomí a svědomí dobře.
Zatím jste na úřadě teprve pár týdnů, splnila dosud tato pozice vaše očekávání?
Za těch pár týdnů, které jsem prožila ve své
pozici, jsem nezaznamenala větší odchylku
od mých představ v této mé roli. Poznávám
území, které mě udivuje svou krásou a péčí,
která je mu věnovaná od všech. Poznávám
a obdivuji pracovní úsilí a nasazení dnešního
vedení města. Jim patří vřelé díky za pozitivní změny, které jsou na první pohled vidět.

Na hodnocení, zda pozice tajemníka městské částí Horní Počernice splnila mé očekávání, je dnes brzo. Zhruba za rok budeme
moudřejší. Možná to bude výzva k dalšímu
rozhovoru.
Jak ráda trávíte svůj volný čas?
Nejraději ze všeho mám pohyb v přírodě,
procházky a cestování. Vzhledem k tomu, že
moje rodina žije v rodinném domku, je péče
o zahradu a její okolí ne jen nutností, ale
také radostí. Ráda si přečtu dobrou knížku,
poslechnu si příjemnou hudbu, anebo ráda
navštívím kulturní zařízení. Asi se zdá, že mé
koníčky jsou rozsáhlé, ale relaxaci si volím
podle momentálního stavu duše a těla.
Lenka Bartáková, redaktorka

DAROVALI JSME SKUTEČNÝ DÁREK
Začátkem prosince žáci školního Klubu Chvaly
začali vybírat peníze na skutečný dárek. V samém počátku projektu byla snaha vybrat peníze na dvacet slepic. Již během prvního dne
žáci přišli s cílem, vybrat 7 500 Kč na oslíka.

Byl to vysoký cíl, ale za 3 týdny se to podařilo.
Díky společnému úsilí posíláme do Afriky oslíka
s vozíkem, který bude pomáhat nejen na poli,
ale také bude nosit vodu ze vzdálených studní, nebo zajistí dětem možnost chodit do školy

(nebudou totiž muset pracovat na poli). Podařilo se nám vybrat dokonce i na těch dvacet slepic. Všem, kdo přispěli, moc děkujeme.
Renata Hromasová, vychovatelka ZŠ Stoliňská
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V DEVATENÁCTI LETECH SE POPRVÉ POSTAVILA NA MŮSTEK A DNES JE ÚSPĚŠNOU REPREZENTANTKOU

NA STRACH NENÍ ČAS
Hornopočernická rodačka Marta Křepelková si před pár dny přivezla stříbrnou
medaili z Mistrovství České republiky ve
skoku na lyžích. Přestože se tomuto sportu věnuje teprve pár let, vybojovala si
místo v naší reprezentaci a nominovala se
na zimní univerzitní hry v Almatě.
K závodění, ale i samotnému sportu jste
se dostala až ve věku, kdy ostatní začínají být na vrcholu. Bylo těžké se prosadit
a hlavně přesvědčit ostatní, že i v dospělém věku lze začít vrcholově sportovat?
Bylo to velmi obtížné, kvůli věku mi nechtěli nikde dovolit skákat. Nejdříve jsem si to
chtěla aspoň vyzkoušet, ale ani to nebylo
možné. Kluby potřebují budoucí reprezentanty a já bych se jim finančně nevyplatila,
protože v tomto věku už to přeci nemohu
nikam dotáhnout. Nakonec se mi podařilo
najít stejně praštěné holky, které již rok přede mnou cestu prošlapaly a na můstek jsem
se nakonec dostala. Přijely jsme o prázdninách na šest dní do Harrachova a trénovaly
samy, bez trenéra a s neodpovídajícím vybavením. Hodně mě to bavilo a ani mě nenapadlo, že bych už víckrát skákat nejela.
Přijely jsme tedy skákat i v zimě a pak zase
o prázdninách v létě. To si začali lidé kolem
skoků v Harrachově všímat, že mi to docela

jde a občas nás i trénoval místní trenér Fanna
Vaculík. Ve ski klubu se pak rozhodli, že nás
přijmou za členky a dokonce nám uspořádali
závody. Bylo to pro nás něco úžasného a byly
jsme hodně šťastné. Tehdy mě ani nenapad-

lo, že bych se někdy mohla dostat na nějaké
normální republikové závody, natož že budu
skákat ve světě.
Dělala jste před tím nějaký jiný sport?
Chodila jsem na sportovní gymnastiku do
Počernic. Gymnastika mi pro skok dala hodně, i když jsem v ní nijak nevynikala.
Bylo vám devatenáct let, když jste poprvé
nazula skokanské lyže. Měla jste strach
z prvního velkého skoku?
Před prvním skokem jsem se hodně bála.
Než jsem se poprvé na můstek postavila,
představovala jsem si v hlavě fotku můstku shora, jak se rozjedu a skočím a poletím.
Nakonec jsem ale seděla nahoře se smrtí
v očích (směje se). První skok skončil pádem,
o žádný dlouhý let se nejednalo a na památku mi zbyly modřiny. Nicméně jsem zjistila,
že to není tak hrozné a příště už jsem se nebála a mohla odstraňovat chyby.
Měla jste už i nějaký ošklivý pád?
Pády jsem samozřejmě nějaké měla, ale žádné nebyly příliš vážné.
Co člověku běží hlavou, když stojí v takové výšce a má skočit?
Když jsem na můstku po delší době, nebo na
můstku, kde jsem ještě nebyla, nebo přede
mnou někdo spadne, anebo fouká, mám
docela velký respekt. Po prvním skoku to ale
překonám a už se jen soustředím na to, co
mám udělat jinak, co zlepšit. Na strach není
čas.
Co tomu říkají rodiče? Mají o vás strach?
Rodiče strach mají, ale už si docela zvykli.
Vědí, že nechci zbytečně riskovat a dělám
tedy všechno pro to, aby se mi nic nestalo.
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Jak se liší trénování v zimě a v létě? Vyjíždíte během doby, kdy u nás není sníh někam na soustředění?
V létě je teplo a často příliš horko. Vybavení
máme stejné, takže v kombinéze, ve které je
v zimě zima, je v létě horko. Většina můstků
v ČR je vybavena umělou hmotou pro letní
skoky, takže jezdit do zahraničí není nezbytně nutné. „Problém je však v tom, že v ČR
máme pouze dva letní můstky K-90 (to je
nejběžnější velikost můstků pro tréninky pro
holky i kluky v celém světě).“ Na Ještědu a ve
Frenštátě pod Radhoštěm. Můstek na Ještědu není moc dobrý, někteří trenéři dokonce
tvrdí, že čím měně skoků na něm, tím lépe.
Bohužel, jiný tu nemáme. Proto jezdíme poměrně často do zahraničí, což je časově (a pro
svaz i finančně) náročné.

Skoky na lyžích vám žílami proženou pořádnou dávku adrenalinu. Líbí se vám
i jiné adrenalinové sporty?
Vždycky mě bavilo lyžování, ale tam už je
toho adrenalinu vzhledem k přeplněnosti sjezdovek příliš. Zatím jiné adrenalinové
sporty neprovozuji, ale kdybych se skoky
skončila, určitě si budu muset adrenalin kompenzovat nějak jinak. Takže do budoucna
plánuji zůstat u skoků jako veteránka.
Máte za sebou už několik závodů, před
pár dny jste dokázala vybojovat stříbro na
Mistrovství České republiky, jakého úspěchu si ceníte nejvíc?
To stříbro na MČR je pro mě hodně pozitivní,
na MČR jsem přijela po téměř měsíci netrénování a před závodem mě čekaly pouze tři
skoky. Očekávala jsem, že pokud se mi skoky
podaří, budu třetí. Z výsledku mám tedy velikou radost, je krásný pocit držet v ruce medaili a vědět, že jsem druhá mezi holkama, co

jsou o sedm a více let mladší a skáčou odmalička. Porazit se mi je ale povedlo už víckrát
na mezinárodních závodech, ale tam to tolik
nevyniklo.
Nejvíce si asi cením 11. místa na mezinárodních závodech FIS CUP v Harrachově. Dále
mě potěšilo 2x 23. místo v závodech Kontinentálního poháru v Německu a Norsku.
Jaký máte ve skoku osobní rekord?
Na podzim v Planici ve Slovinsku jsem si skočila 93 metrů.
V čem spočívá složitost skoku?
Plno lidí si představuje, že na hraně se co
nejvíce odrazí a pak jen volným pádem čeká,
kam dopadne. Skok je ale velmi o technice.
Nejde jen o to odrazit se ve správnou chvíli
a co největší silou, ale musíte velmi pracovat s těžištěm svého těla, správně technicky
se na hraně posunout dopředu. Dlouho mi
trvalo překonat přirozený pud sebezáchovy,
který říká, že skákat do díry hlavou napřed
s rukama za zády není ideální nápad. Dále je
u skoku důležitá letová fáze, kdy je potřeba
správně “nalehnout” na vzduch, aby po něm
lyže co nejlépe klouzaly. A také samotné položení lyží na vzduch, aby byla využita co největší plocha.
Prozradíte nám váš sportovní cíl?
Můj cíl je už několik let zimní univerziáda. Na
tu jsem se pro letošek nominovala a doufám,
že se mi i přes konkurenci podaří dosáhnout
dobrého výsledku. Možná mě ještě na konci
února čeká mistrovství světa, ale to ještě není
jisté. Poté se budu muset více věnovat škole
a léčení nemocných nohou, které mě v poslední době velmi trápí a omezují mě v mé
výkonnosti.
(*K-90 = „K“ je konstrukční bod můstku - kam by
měl skokan dolétnout, pozn. red.)
Lenka Bartáková, redaktorka
foto: Agnieszka Pajak
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Rozhovor

Závodíte za Ski klub Harrachov, jak zvládáte dojíždět na tréninky?
V Harrachově nejsou (větší) můstky pro letní
skoky, takže tam skáču pouze v zimě. Dělávala
jsem to tak, že jsem si splnila ve škole zkouškové a na zbytek času jsem odjela trénovat.
A v průběhu semestru jsem jezdila skákat na
víkendy. V létě jsem musela dojíždět do Lomnice nad Popelkou nebo jsme se ski klubem
jezdili na soustředění na Moravu. Do Liberce
jsem začala jezdit teprve vloni na podzim,
protože jsem na můstku K-90* začala skákat
teprve v červnu 2015, ale vzápětí jsem odjela studijně na rok do Norska. Bylo to vždycky
hodně náročné skloubit se školou, kterou
jsem si nevybrala jednoduchou. Po návratu z
Norska to mám ještě těžší, protože navíc chodím do práce a končím školu, takže musím
pracovat na diplomce. Času mám tedy ještě
méně a tím, že jsem v reprezentaci, mám více
plánovaných soustředění přes všední dny. To
mě velmi stresuje a dopadlo to tak, že trénuji
méně.

Historie dávná i nedávná – 99

Historie

Události

Významnou událostí v roce 1978 se stalo připomenutí výročí 100 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v původní obci Chvaly
dne 1. května 1878, které c. k. místodržitelství
v Praze schválilo 16. 11. 1878. Jeho prvním
velitelem se stal iniciátor založení sboru pan
Josef Chytráček, starosta obce. Při této příležitosti si svůj vznik současně připomenuly
i sbory založené v Horních Počernicích a Čertousích 10. 6. 1888 (90 let) a ve Svépravicích
spolu s Xaverovem 17. 5. 1895 (83 let). Ke
stoletému výročí byla vydaná monotematická publikace „100 let organizované požární
ochrany v Horních Počernicích“, od samých
počátků boje lidí s ohněm.
Za účasti zástupců Obvodního národního výboru a Místního národního výboru si domácí
Chvalský dětský domov se svými chovanci
připomenul oslavou 70 let od svého vzniku
v podobě sirotčince ze závěru roku 1908.
V roce 1978 byly zahájeny dvě potřebné investice, a to v srpnu výstavba nové mateřské
školy pro 120 dětí v ulici Spojenců, v provádění za pomoci občanů v „akci Z“ a v prosinci
pak komplexní rekonstrukce domu č. p. 17
v Třebešovické ulici na Dům pečovatelské
služby.
Místní národní výbor spolu se Sborem pro
občanské záležitosti s účastí pozvaných zástupců Magistrátu hlavního města Prahy
a obvodu Prahy 9 uspořádal dne 8. června 1978 v kavárně restaurace Na Kovárně
oslavu dožití sta let občana Horních Počernic
pana Františka Hanuše. Kulturní program
z básniček a písniček předvedly děti ze Základní devítileté školy Ratibořická. Pan Hanuš
je prvním občanem Horních Počernice, který
je v obecních kronikách zaznamenán jako
stoletý.
K 31. 12. 1978 se ze zdravotních důvodů vzdal
funkce poslance ONV i MNV i funkce předsedy MNV pan Jaroslav Hertl a odešel do důchodu. Návazně dne 22. 2. 1979 v doplňovacích volbách v jeho volebních obvodech byl
za poslance ONV zvolen pan Rudolf Koláčný
a za poslance MNV pan Ing. Ivan Silverio, který byl následně na plenárním zasedání MNV
dne 1. března 1979 zvolen novým předsedou
MNV Horní Počernice.
Tohoto roku návazně na Generální plán rozvoje hlavního města Prahy do roku 2000 byla
ONV Praha 9 zpracována a plenárním zasedáním schválena Dlouhodobá koncepce rozvoje obvodu do roku 1990. Pro Horní Počernice,
jejichž katastr v té době ještě zahrnoval území sídliště Černý Most II., v ní bylo předpokládáno například:

• nárůst počtu obyvatel z 10 300 na 39 000
v roce 1990
• tomu odpovídající růst počtu bytových jednotek na 11 941, z toho 4 696 bytů na Černém
Mostě, kde se Horním Počernicích ukládalo
také zabezpečit výstavbu učňovského závodu ČKD Praha
• výhledové působení podniků Armabeton,
Drůbežnictví Xaverov, Chema, Komenium,
Pal, Teplotechna, Zimoviště ČS cirkusy a varieté. Horním Počernicím bylo také uloženo
uvolnění pozemků pro výstavbu dálnice D11.
V důsledku prováděného hloubkového terénního zářezu pro trasu vedení dálnice D11
došlo přerušením vodonosných vrstev ke
stržení pramenů spodní vody v širokém okolí
v oblasti původní obce Svépravice a následnému vyschnutí studní. MNV urychleně jednal s vedením výstavby dálnice o zásobování
obyvatel vodou v této oblasti. Bylo slíbeno
budování vodovodu v dalším roce.
Místní organizace Českého rybářského svazu,
která měla v roce 1979 již170 dospělých členů, 16 dorostenců a 40 žáků (8 - 14 let), uspořádala dne 6. června v prostoru koupaliště
velký dětský den s množstvím her a soutěží
s cenami.
Náročné se ukázalo zamezení přístupu na
skládku “Beranka“, na níž bylo v polovině
minulého roku ukončeno navážení pevného
domovního odpadu, prováděné Pražskými
komunikacemi nejen z prostoru Počernic, ale
i z části obvodu Prahy 9 - Proseka. Svůj pevný
odpad sem navážely i místní podniky, které
v tom pokračovaly i po uzavření skládky přesto, že bylo započato s překrýváním odpadu
vrstvou inertní zeminy.
Pro zamezení dalšího růstu stížností na nevhodný způsob chovu zvířat vydala Hygienická stanice Prahy 9 obecné zásady podmínek povolení chovu a držení zvířat pro území
obvodu včetně území k němu připojených
obcí. V podmínkách bylo například tehdy
stanoveno:
• ke stavbě a umístění kotce musí být získáno povolení k drobné stavbě s dodržením
předpisů ochrany vodního zdroje (studny)
a zamezení obtěžování sousedních objektů
nadměrným hlukem a zápachem
• veškerý tekutý odpad z prostoru chovu
musí být zachycen a sveden do nepropustné
a bezodtokové jímky a odtud vyvážen, pevný
odpad z chovu musí být likvidován nezávadným způsobem (odvozem nebo kompostováním)

• chovatel je povinen činit opatření k potlačení výskytu obtížného hmyzu a hlodavců
• chovná zvířata musí být udržovaná v čistotě
a v obytných domech nesmí zhoršovat hygienické podmínky ve společných prostorách
• povolení chovu psů, koček, drůbeže, králíků
a exotického ptactva na území připojených
obcí zůstává v kompetenci příslušných MNV
• k povolení chovu větších hospodářských
zvířat (ovcí, koz, norků, nutrií, hus a kachen)
musí být vyžádáno vyjádření hygienické stanice.
Na již 9. ročníku Divadelního festivalu dětských souborů v roce 1979 se naše soubory při obětavém vedení režiséra Vladimíra
Stoklasy představily představeními Malý
Hérakles, Kašpárek doktorem a Zubejda Solimánská. Při všech zcela vyprodaných představeních v přírodním divadle sklízely dětští
ochotníci veliký úspěch.
V polovině listopadu 1979 byla provedena
kolaudace přistavěné tribuny u fotbalového
hřiště TJ Xaverov. V přístavbě se zabudovanými kabinami pro domácí i hostující hráče, se sociálním zázemím, byla vybudována
i ubytovna s kapacitou 40 osob a společenská místnost restauračního charakteru. Na
přestavbě prováděné v „akci Z“ bylo odpracováno téměř 10 tisíc brigádnických hodin.
Na nákladech se větší částí podílel podnik
Drůbežnictví Xaverov.
Při plesu sportovců hlavního města Prahy
v roce 1979 byl mezi čtyřmi odměňovanými
kolektivy za činnost a dosahované výsledky
také kolektiv základní a rekreační tělesné
výchovy TJ Sokol Horní Počernice. Jako odměnu obdržel umělecky provedený diplom
městského výboru ČSTV Prahy.
O další událostech opět v pokračování.
Hubert Antes,
kronikář

HORNOPOČERNICKÝ ULIČNÍK
Zajímají vás názvy vašich ulic? Na webu
městské části je Hornopočernický ulič-
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ník, který vám objasní původ názvu ulic.
Podívejte se na http://www.pocernice.cz/

mestska-cast/hornopocernicky-ulicnik/

MODLITBY ZA DĚTI
V lednu v hornopočernických církvích proběhl Alianční týden modliteb, věnovaný modlitbám za děti. Proběhl v klidu, žádný zázrak se
nestal (alespoň o ničem nevím), ale co mně
utkvělo nejvíc v mysli (neboť jsem otec čtyř
dětí), byla průpovídka jedné sestry:
Dohadují se kněz s doktorem, kdy začíná život. Kněz tvrdí: „Jakmile pronikne spermie do
vajíčka, tehdy Pán vdechne do embrya život.”
Doktor mu oponuje: „Teprve v okamžiku, kdy
dítě opustí matčino lůno a poprvé nasaje do
vlastních plic vzduch, tak teprve tehdy pro ně
začíná život.” Zaslechne je rabín a zabrumlá si
pod vousy: „Oba nemají ani potuchu, o čem
hovoří. Život začíná, když děti odejdou z domova...“
Tak se modlím dál, aby (nejen moje) děti
vcházely do života a Život byl v nich.

Život - to je pes,
jenž rád se rve a neštěká.
Život však je přec
nejlepší přítel člověka.
Ježíš je život,
cesta i pravda odvěká.
Život je Ježíš
- nejlepší Přítel člověka.

Ralf Mošt,
člen farnosti ECM Horní Počernice

16. 2. čtvrtek od 18.00 h.
- Večer chval – hudební nástroje s sebou!

Každé úterý od 18.00 h.
- Klub mládeže – Má život nějakou cenu?

28. 2. Farní konference od 18.00 h.
– řídí superintendent ECM ČO

Kontakt: Farní úřad: 775 941 105;
www:ecmhopo

Placená inzerce

Dejte své lásce nový rozměr!

Miluješ mě?
Miluju tě, moc.

Jak velká je vaše láááska? Kdy naposledy jste někomu řekli „miluji tě“?

Jak moc?

Všichni zamilovaní, a nejen oni, mohou svým blízkým udělat radost
originálním způsobem. Stačí napsat, jak moc někoho milujete, a my vaší
lásce dáme skutečně veeelkýýý prostor! Všechny zamilované vzkazy,
vyznání i valentýnská přáníčka promítneme v parku P3 Prague Horní
Počernice na největší zamilované nástěnce o ploše 375 m 2.

Hodně moc.
A to je kolik?

Jak na to? Napište své vyznání lásky o rozsahu 55 znaků pro toho, koho máte
rádi, a pošlete nám ho na e-mailovou adresu hornipocernice@p3parks.com
nebo jako příspěvek na FB.com/P3Valentine. Váš vzkaz promítneme
14. února od 17 do 22 hodin na stěnu haly M v parku P3 Prague Horní Počernice.
Vyznání budou nejlépe vidět při příjezdu od D10 nebo ve směru od Radonic.

Přesně 375 m2
„???“

Vy máte vášeň pro vaše blízké, my máme vášeň pro skladování.

MLADÁ BOLESLAV
<PRAHA CENTRUM
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Církev

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ, KŘOVINOVO NÁM. 12/18
Srdečně zveme na pravidelné nedělní
bohoslužby s kázáním od 9.30 hodin.

Milí diváci,
za okny sice stále
panuje zima, ale
únor je měsícem
zábavy, plesů a společenských událostí. Neseďte proto
doma a přijďte se
bavit do divadla.
Z únorových pořadů
bych vám ráda doporučila například 14. 2.
představení Padesátka. Nenechte se zmást,
nejedná se o filmovou projekci, ale o divadel-

PŘEHLED POŘADŮ ÚNOR 2017

ní hru v podání A‑studia Rubín, na jejíž motivy byl film natočen. Jedná se o komedii z prostředí horské chaty a legendárního závodu
Jizerská 50, ve které exceluje Jakub Prachař,
Ondřej Pavelka a Marek Taclík.
Můj další tip však filmový je. V neděli 19. 2.
budeme opět hostit festival nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezóny Expediční
kamera. Přijďte se podívat, jakých neskutečných sportovních adrenalinových výkonů
jsou lidé schopni, bude se vám tajit dech.
Nevynecháme samozřejmě ani hudbu. Je
nám velkou ctí, že naše pozvání přijal Vladi-

POKLADNA
Pokladna divadla je otevřena od pondělí do
pátku od 16.00 h do 19.00 h. a vždy hodinu
před začátkem každého představení. Vstupenky do Divadla Horní Počernice koupíte také on-line na: www.divadlopocernice.cz

1. 2. v 19.30 h.
Smích zakázán
2. 2. v 18.00 h.
Fialky a mejdlíčka
3. 2. v 19.30 h. KINO Zkrať to…! Večer
studentského filmu
4. 2. v 19.30 h.
Hrdý Budžes
5. 2. v 15.00 h.
Sindibádova
dobrodružství
REZERVACE
11. 2. v 19.30 h.
Drobečky z perníku
Internetové rezervace provádějte na adrese
14. 2. v 19.30 h.
Padesátka
www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté zarezervované vstupenky vracíme do prodeje po
16. 2. v 19.30 h.
Příběh jednoho hradu
uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
18. 2. v 15.00 h.
Krysáci a ztracený
Ludvík
18. 2. v 19.30 h. KINO Bezva ženská na krku		
19. 2. v 17.00 h. KINO Expediční kamera
20. 2. v 19.30 h.
Vizita			
22. 2. v 19.30 h. KONCERT Vladimír Mišík a etc.		
24. 2. v 19:30 h.
Tři letušky v Paříži
26. 2. v 15.00 h.
Ferda Mravenec
27. 2. v 10.00 h. POEZIE Čtvrtlístek			
27. 2. v 19.30 h.
Polib tetičku aneb
Nikdo není dokonalý

VSTUPENKY NA ÚNOROVÁ
A BŘEZNOVÁ PŘEDSTAVENÍ
JSOU JIŽ V PRODEJI
PRÁVĚ HRAJEME

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
15. 2. v 9.00 a 10.30 h.
Skřítek Skříňáček
Představení s písničkami, říkadly a jazykolamy,
které herci učí malého skřítka.
20. 2. v 9.00 a 10.30 h.
Pověsti české
Muzikálové zpracování českých pověstí.
24. 2. v 9:00 a 10:30 h.
Jak se krotí princezna
Úsměvná pohádka o rozmazlené princezně.
Dopolední představení je možné navštívit
i jednotlivě po dohodě s paní Držmíškovou
na tel.: 281 920 326

Hornopočernický zpravodaj – únor 2017

Sobota 11. února v 19.30 h.
Neil Simon

DROBEČKY Z PERNÍKU
Agentura Harlekýn
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková
a další
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Úterý 14. února v 19.30 h.
Petr Kolečko

PADESÁTKA
A‑studio Rubín
Režie: Vojtěch Kotek
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Marek

mír Mišík a ETC., na jejich koncert se můžete
těšit 22. 2.
Tradičně bych vás ráda pozvala i na představení na začátku příštího měsíce. 2. 3. uvádíme komedii Elling a Kjell Bjarne aneb
Chvála bláznovství. Příběh dvou přátel
z ústavu pro duševně choré, kteří se snaží
postavit na vlastní nohy. Hra je velmi vtipná
i dojemná zároveň, hlavní role skvěle ztvárňují Filip Blažek a Martin Hofmann.
Přeji vám krásné únorové dny.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla
PŘEDPRODEJ
V pondělí 13. února v 19.00 h. uvolňujeme do
on-line prodeje 34 vstupenek z každého dubnového představení. Přednostní on-line prodej
končí v úterý 14. února ve 14.00 h..
Předprodej v pokladně divadla na měsíc duben zahajujeme v úterý 14. února v 16.00 h.,
od 19.00 h. jsou všechny vstupenky k dispozici
také na: www.divadlopocernice.cz
Délka všech představení je uváděna včetně přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky,
pokud není uvedeno jinak.
Taclík a Michal Pavlata ze záznamu
Pavka, nejstarší žijící člen tradiční běžkařské rodiny, se bojí, že syn Jura nedokáže naplnit jeho
odkaz, protože místo Jizerské padesátky ho zajímají manželky rolbařů a členů horské služby.
Na Pavku stále více a více doléhá tíha těžkého
rodinného osudu. Osudu, který je stejně mrazivý, jako zmrzlé sliny vyčerpaných běžkařů…
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
DA Karel Soukup
Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna,
Veronika Arichteva, Antonín Duchoslav,
Anna Kulovaná, Karel Soukup
Komedie o hradním pánovi, který se snaží
vyměnit manželku, a to ho přivádí do řady
vtipných situací.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Peřinová‑Velebová, Charlotte Doubravová,
Vladimíra Benoni/ Irena Máchová
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají…
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč

Sobota 4. března v 19.30 h.
Giulio Scarnicci, Renzo Tarabusi

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: P. Sůva, N. Sýkorová, K. Márová/L.
Kožíšková a další
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si
vyhovujícího otce. Úspěšná komedie „našich“
ochotníků.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 18. února v 15.00 h.
Libor Jeník

Neděle 5. března v 15.00 h.
Jana Galinová

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

KOCOUR V BOTÁCH

Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Příběhy oblíbených krysáků ze smetiště poblíž Vizovic v divadelní úpravě.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Činoherní pohádka na klasický námět.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Sobota 18. února v 19.30 h.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Režie: Tomáš Hoffman
KINO
Hrají: Petra Hřebíčková,
Ondřej Vetchý,
Miroslav Táborský, Jiří Langmajer,
Tereza Kostková a další
Romantická komedie o Elišce, která na prahu
čtyřicítky začíná od nuly jako učitelka v malé
vesničce, kde je nucena bydlet v domku s nerudným hrobníkem Božíčkem.
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 80 Kč
Neděle 19. února v 17.00 h.

EXPEDIČNÍ KAMERA

KINO

Unikátní projekt, který přináší nejlepší
cestovatelské filmy z celého světa i domácí
produkce. Letos v Horních Počernicích dřív,
než kdekoliv jinde a na velkém plátně.
Délka představení: cca 5 hodin (je možné přijít i v průběhu večera)
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 20. února v 19.30 h.

VIZITA

Totálně improvizační představení Jaroslava
Duška, Pjéra la Šéz`e a Zdeňka Konopáska.
Délka představení: inu improvizace
Vstupné: 280, 250, 220 Kč
Středa 22. února v 19.30 h.

VLADIMÍR MIŠÍK a Etc.

KONCERT

Koncert českého zpěváka a muzikanta
Vstupné: 300 Kč (studentská sleva 20 %)
Pátek 24. února v 19.30 h.
Marc Camoletti

TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/Miroslav
Hrabě, Pavlína Mourková, Kateřina

Neděle 26. února v 15.00 h.
Jana Galinová

FERDA MRAVENEC
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Pohádka podle knížek Ondřeje Sekory.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 27. února v 10.00 h.

ČTVRTLÍSTEK

VI. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka. Soutěžní
přehlídka mladých recitátorů pro studenty
středních škol a gymnázií. Koná se k uctění
památky předčasně zesnulého českého dabéra a herce Divadla pod Palmovkou.
Vstup volný.
Pondělí 27. února v 19.30 h.
Simon Williams

POLIB TETIČKU ANEB NIKDO
NENÍ BEZ CHYBY

Úterý 7. března v 19.30 h.
Christiane F., Kai Hermann, Horst Rieck

MY DĚTI ZE STANICE ZOO
Činoherní studio
Ústí nad Labem
Režie: Michal Skočovský
Hrají: Jan Jankovský, Veronika Soumarová,
Jaroslav Achab Haidler a další
Dramatizace knižního bestselleru o životě
patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti zkusila
hašiš, LSD, krádeže, heroin a stanici ZOO, kde
všechno začíná a končí.
Délka představení: 95 minut
Vstupné: 240, 220, 200 Kč (studentská sleva
20 %)
Představení není vhodné pro diváky do 13 let.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU
Čtvrtek 9. března v 19.30 h.
Gérard Bitton, Michel Munz

SMÍM PROSIT?...

Čtvrtek 2. března v 19.30 h.
Axel Hellstenius

Činoherní studio Bouře
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Révai, Filip Čapka, Martin Polák
a další
Svižná komedie o potomkovi starého šlechtického rodu, který je velkým milovníkem
žen. Aby mohl dědit po bohaté tetičce, musí
se do roka oženit. Řešení je překvapivé a rozuzlení ještě víc.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

ELLING A KJELL BJARNE ANEB
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ

Sobota 11. března v 15.00 h.
Astrid Lingrenová, Vlasta Krutmanová

Režie: Jakub Nvota
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek a další
Kdo říká, že není magor, neříká pravdu. Příběh
dvou přátel, kteří spolu sdíleli pokoj v ústavu pro
duševně choré a kteří stojí před velkou výzvou
začít společný život mimo stěny léčebny.
Délka představení: 155 minut
Vstupné: 440, 420, 400 Kč

Divadlo Applause
Režie: Rita Jasinská
Příběhy trochu potrhlé desetileté holky, která
má obrovskou sílu a každou punčochu jinou.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Režie: Jan Novák
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

BŘEZEN

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

22– 23

Divadlo

Čtvrtek 16. února v 19.30 h.
Ivan Vyskočil

Pondělí 13. března v 19.30 h.
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT
DS Háta
Režie: Marie Lorencová
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová,
Vlasta Žehrová, Martin Zounar a další
Zkratkovitá řeč inzerátů nabízí sama o sobě
mnoho šancí k záměnám, a když se k tomu
přidá zmatek v inzerentech, je o vtipné situace
postaráno.
Délka představení: 110 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Tragikomický příběh. Osudová láska přináší štěstí i bolest, vinu nevinných, touhu po
usmíření.
Délka představení: 150 minut
Vstupné: 400, 370, 350 Kč
Středa 22. března v 19.30 h.

MANŽEL NA HODINU

KINO

Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka, David Novotný, David
Matásek a další
Další osudy čtveřice přátel, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé.
Délka představení: 104 minut
Vstupné: 80 Kč
Pátek 24. března v 19.30 h
Arnošt Goldflam

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Kateřina Schauerová
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zindulka
Chlapské přátelství, rivalita i lásky dvou starých komediantů v černé komedii.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 260, 240, 220 Kč
Úterý 14. března v 18.00 h.

Neděle 26. března v 15.00 h.
Božena Šimková

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Jaroslav Kučera - fotografie
Středa 15. března v 19.30 h.

LENKA DUSILOVÁ

SŮL NAD ZLATO
KONCERT

Vstupné: 220 Kč (studentská sleva 20%)
Sobota 18. března v 15.00 h.
Michaela Sajlerová, Zdeněk Tomeš

ZAHRADA
Divadlo Krapet
Scéna a kostýmy: ak.mal. Klára Trnková
Kouzelné dobrodružství tří kluků, kteří se
vloudí do tajemné zahrady.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 19. března v 19.30 h.
Israel Horovitz

DRAHÁ MATHILDA
Agentura Harlekýn
Režie: Otakar Kosek
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová,
Luboš Veselý

DAP – divadelní agentura Praha
Volně převyprávěná pohádka podle klasické
předlohy Boženy Němcové.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pátek 31. března v 19.30 h
Marc Camoletti

DUBEN
Sobota 1. dubna v 15.00 h.

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razímová
Chytrou Mančinku jen tak něco nezaskočí a na
každou otázku má odpověď.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 3. dubna v 19.30 h.
Debbie Isitt

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO
MANŽELA
Umělecká agentura Pierot
Režie: Petr Kracík
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová,
Otmar Brancuzský
Velmi originální a vtipná černá komedie je
pohledem do světa žárlivosti, zrady, nevěry,
klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že láska prochází žaludkem.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 260, 230, 200 Kč
Středa 5. dubna v 19.30 h.

BACHTALE APSA

KONCERT

Virtuozní Mário Bihári na akordeon a klavír,
kytarista a zpěvák Pavel Horváth, houslista
a basista Adam Pospíšil, bubeník Standa Vít
= romská hudební klasika v tom nejlepším
slova smyslu.
Jednotné vstupné: 220 Kč, studentská sleva
20%

MILÁČEK ANNA

Pátek 7. dubna v 19.30 h.
Lumír Kubátko

Divadlo Palace
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař,
Linda Rybová, Saša Rašilov, Petra Špalková
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když
má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě,
že je tu služka Anna…
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

DS OUDIV - Úvaly
Režie: Simona Mašatová
Lehce načernalá komedie. Z malé hádky
velká sázka - když se rozhádají snoubenci
a snoubenec se rozhodne, že takových snoubenek by mohl mít tucty…
Délka představení: 100 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Pronájem otevřený veřejnosti

PODHORSKÝ PENZION

Sobota 8. dubna v 15.00 h.

VESELÁ POUŤ
Loudadlo
Loutková revue. V představení nás navštíví
Jů a Hele a společně se přeneseme do míst
plných kouzel, zábavy a legrace.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 10. dubna v 19.30 h.
David Graig

MIDSUMMER [A play with songs]
Divadlo v Řeznické
Režie: Lukáš Pečenka
Hrají: Jitka Ježková, Ondřej Kavan
Hudební doprovod: David Babka
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Hrají: Martin Myšička,
KINO
Tomáš Bambušek,
Vladimír Škultéty
Hlášky devadesátiletého papouška rozpoutají mezinárodní konflikt. Komedie i drama.
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 80 Kč
Neděle 23. dubna v 15.00 h.
Sláva Duben

JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

HĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová,
Vlasta Žehrová a další
Bláznivá fraška, která řeší, jak ubytovat v hotelu dvě hvězdy, které se nesnášejí. Plán se
hroutí od prvního okamžiku.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Pátek 21. dubna v 19.30 h.

ZTRACENI V MNICHOVĚ
Režie: Petr Zelenka

Úterý 25. dubna v 19.30 h.
Rob Backer

CAVEMAN
Agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík/ Jakub Slach
Obhajoba jeskynního muže představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často
nedorozumění.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Částečně zadané představení

TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI

Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/ Miroslav
Hrabě, Pavlína Mourková
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Zadané představení. Případné volné vstupenky budeme prodávat v březnovém předprodeji 14. 3.
Čtvrtek 27. dubna v 19.30 h.
Milan Kopecký

DÁMY Z ANIANE

Divadlo Palace
Režie: Viktorie Čermáková
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová,
Jaromír Meduna a další
Hra o dvou stárnoucích sestrách, které žijí za
zdmi rodného domu. Sestry mají jen samy
sebe a své vzpomínky, které se tak málo protínají. A čas se tak vleče.
Délka představení: 115 minut
Vstupné: 390, 360, 310 Kč

Divadlo

Středa 19. dubna v 19.30 h
Michael McKeever

Koňmo
Režie: Sláva Duben
Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé
putovali tam a zase zpátky. Veselá pohádka
s loutkami netradičních rozměrů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Středa 26. dubna v 19.30 h.
Marc Camoletti

Články

Groteskní komedie se strhujícími dialogy
o náhodném setkání nesourodého páru, který spojuje jen vyhořelý a prázdný životní pocit uprostřed léta.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 300, 270, 240 Kč
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

GRATULACE K JUBILEU
V lednu oslavila významné životní jubileum
herečka, režisérka a předsedkyně našeho Divadelního spolku Horních Počernic paní Jana
Sůvová.
A jak jinak slavit než v divadle a na jevišti. Ve
hře „Vrátila se jednou v noci“ v roli matky naprosto exceluje. Plné hlediště diváků i těch
dalších, co se do sálu již nevešli, ti všichni

přišli spolu s námi paní Janě popřát a poděkovat.
Děkujeme za energii a nadšení, které divadlu dáváš. Děkujeme za všechny ty děti,
kterým se v divadle i mimo divadlo věnuješ.
Za všechen ten čas, který trávíš na zkouškách
i dojížděním do Počernic několikrát týdně, a
to vše bez nároku na jakoukoliv odměnu.

S přáním pevného zdraví se těšíme na nové
hry pro děti i dospělé.
Divadelní ochotníci spolu
s Divadlem Horní Počernice
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Vážení návštěvníci,
ani jsme se nenadáli a je tu únor, který prozáříme zábavou a akcemi, jak se jen dá! Na zámku se totiž
zabydleli upíři, a to nejen tajemné figuríny, ale i temné děsivé digitální „živé‑pohyblivé“ obrazy, kte‑
ré vás opravdu pěkně vystraší! Ve sklepení zase najdete upíří fotoateliér, kostymérnu či UV strašící
komnatu, můžete se sami převléknout za upíry a patřičně se v této roli zvěčnit. Takové selfie hned tak
někdo nemá!
Ale nebojte se, všichni upíři jsou jen „jako“, navíc vás výstavou může provést hned 5. února sama ne‑
blaze proslulá Čachtická paní anebo 25. února slovutný hrabě Dracula! Pokud dáváte přednost večer‑
ním a nočním akcím a máte pro strach uděláno, pak určitě navštivte Strašidelnou noc upírů a svítících
přízraků 18. února, neboť tento zážitek máloco překoná! Doporučujeme dětem od 9 let, teenagerům i dospělým, zvládnou
to i odvážné mladší děti.
Abychom se zase rozveselili a navíc uctili tradici, pořádáme společně s dalšími příspěvkovými, neziskovými organizacemi
a spolky Masopustní průvod na Chvalský zámek, a to v neděli 26. února. Ve 14 hodin vyrážíme od ZŠ Ratibořická a věříme,
že nás podpoříte, a to nejlépe v nějaké zdařilé masopustní masce! Nejlepší dětské masopustní masky budou tradičně vy‑
hodnoceny a odměněny, čeká vás i ochutnávka zabijačkových dobrot a masky z průvodu budou mít absolutní přednost při
vstupu na ochutnávku.
V prodejní galerii vás nadchne prestižní výstava Světy v nás. Jedná se o výtvarný projekt ZUŠ Horní Počernice a Tokyo
Jogakkan Primary School, práce na téma „Jak si představuji Českou republiku a místní kulturu“. Nad tímto projektem pře‑
vzala záštitu radní hl. m. Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková. Neméně se vám budou líbit působivé fotografie Olafa Deutsche,
který se prezentuje tentokrát výstavou „Krkonoše očima Pražáka“.
Těšíme se na vás my, upíři, svítící přízraky, hrabě Dracula i Čachtická paní!

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 14. 1. do 9. 4. , denně od 9 do 17 hod.

DRACULA A TI DRUZÍ
ANEB UPÍŘI NA CHVALSKÉM
ZÁMKU

Unikátní a skutečně strašidelná výstava
o smyšlených postavách středoevropských
dějin – upírech probíhá v 1. patře i sklepení
zámku. Kromě speciálně vytvořených originálních figurín představujeme také „živé –
pohyblivé“ digitální obrazy, které prozatím
nemají v ČR obdoby a jsou opravdu překvapivě strašidelné! Výstava je prodchnuta temnou a tajemnou atmosférou a je interaktivní,
neboť zde najdete upíří kostymérnu s převleky a malováním na obličej, upíří fotoateliér
s projekcí, zrcadlovou UV strašící komnatu či
hopsací hrobku hraběte Draculy.
Určeno pro větší děti, teenagery a dospělé, kteří se rádi bojí. Doporučujeme pro děti
cca od 9 let, záleží na zvážení rodičů. Připravili jsme i komentované prohlídky pro školy, gymnázia i skupiny, lze objednat na tel.
281 860 130.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Pro děti, teenagery a dospělé jsme připravili
doprovodné akce:
• Ne 5. 2. od 10 do 17 hod. Strašidelná
neděle s Čachtickou paní a upíry
• So 18. 2. od 19 do 22 hod. Strašidelná
noc upírů a svítících přízraků

• So 25. 2. od 10 do 17 hod. Strašidelná
sobota s hrabětem Draculou a upíry
• Ne 26. 2. od 14 hod. Masopustní průvod
na Chvalský zámek.
Informace na tel. 281 860 130.

Foto Theodor

Chvalský zámek 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, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly
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AKCE PRO VŠECHNY
Ne 5. 2. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU S ČACHTICKOU PANÍ
A UPÍRY

So 25. 2. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ SOBOTA NA
ZÁMKU S HRABĚTEM
DRACULOU A UPÍRY

Sám záhadný hrabě Dracula vás v sobotu
25. 2. provede zámkem, strašidelnou výstavou Dracula a ti druzí aneb Upíři na zámku, zasoutěžíte si, navštívíte upíří kostymérnu s převleky a malováním na obličej, upíří fotoateliér
s projekcí, zrcadlovou UV strašící komnatu či
hopsací hrobku onoho hraběte. Určeno pro
větší děti, teenagery a dospělé, kteří se rádi
bojí. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace 281 860 130. Po skončení prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete.

Foto Theodor

So 18. 2. od 19 do 22 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC UPÍRŮ
A SVÍTÍCÍCH PŘÍZRAKŮ

Větší děti, dospívající i dospělé zveme na nejstrašidelnější noční prohlídku zámku v historii,

Ne 26. 2. od 14 hod.,
začátek u ZŠ Ratibořická

MASOPUSTNÍ PRŮVOD NA
CHVALSKÝ ZÁMEK

Oblíbený průvod masek vyráží v neděli
26. února 2017 ve 14 hod. od ZŠ Ratibořická,
navštíví starostku na Úřadě MČ kvůli předání
Masopustního práva a budeme pokračo-

vat ulicí Mezilesí dále směrem k zámku. Zde
proběhne soutěž nejlepších dětských masek,
setkáte se s vílou Ohnivkou, bude se hrát
a zpívat a pak vás pozveme na ochutnávku
zabijačkových pochoutek, věnovaných naším
partnerem Globus Černý Most a sladkých koblih od Pekařství Moravec. Masky z průvodu
budou mít absolutní přednost při vstupu na
ochutnávku! Vstup na nádvoří zdarma, výstava Dracula a ti druzí za vstupné.
Masopustní průvod pro vás pořádají: Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet, RC MUM,
DDM HP a Restaurace Sezóna. Partnerem akce
je Globus Černý Most a Pekařství Moravec.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA
od Út 31. 1. do So 25. 2. , prodejní galerie
slavnostní vernisáž ve Čt 9. 2. od 17 hod.

OLAF DEUTSCH:
KRKONOŠE OČIMA PRAŽÁKA

Autor zve na slavnostní zahájení výstavy fotografií s hudebním doprovodem ve čtvrtek
9. února 2017 od 17 hodin. Olaf Deutsch fotografuje nejen přírodu, ale i různé zajímavé
aktivity. Na fotografiích se snaží zachytit krásy
přírody, atmosféru okamžiků, emoce, hru barev i těl, ale i povznesenou náladu zúčastněných. „Fotografie mají vždy ukázat kouzlo pravého okamžiku, které fotograf v tu chvíli vidí
a cítí,“ říká Olaf Deutsch. Snímky na této premiérové výstavě jsou autentické, autor je nijak
výrazně graficky nedotvářel, s výjimkou převodu z barvy na černobílou. Uvidíte fotografie
z rodinných dovolených z let 2006-2016, jak
už název výstavy napovídá z Krkonoš, převážně okolí Harrachova a Špindlerova Mlýna.
od St 1. 2. do Ne 26. 2. , kočárovna

SVĚTY V NÁS

Chvalský zámek zve na výstavu česko
‑japonského výtvarného projektu ZUŠ Ratibořická Praha 20 a Tokyo Jogakkan Primary
School, výtvarné práce vznikaly na téma Jak si
představuji Českou republiku a místní kulturu. Výstava probíhá v zámecké kočárovně od
1. do 26. 2. 2017, denně od 9 do 17 hod. Nad
výstavou převzala záštitu radní hl. m. Prahy
Ing. Mgr. Irena Ropková.
Foto J. Sorrowdy-Veselý
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Kultura

která bude ve znamení upírů, upírek a nočního zážitku z výstavy Dracula a ti druzí. Stanete se hosty na narozeninové oslavě hraběte
Draculy! Očekávejte samá temná a tajemná
překvapení, rej svítících přízraků a pohled na
nevídané věci. Přijďte kdykoli mezi 19. a 22.
hod. a mějte pro strach uděláno. Doporučujeme pro děti od 9 let, záleží na zvážení rodičů.

Zámek

Neblaze proslulá Čachtická paní vás provede
v neděli 5. 2. zámkem, strašidelnou výstavou
Dracula a ti druzí, zasoutěžíte si, navštívíte
upíří kostymérnu s převleky a malováním na
obličej, upíří fotoateliér s projekcí, zrcadlovou
UV strašící komnatu či hopsací hrobku hraběte Draculy. Určeno pro větší děti, teenagery
a dospělé, kteří se rádi bojí. Prohlídka trvá 40
min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete
zůstat, jak dlouho chcete.

JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2018
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20
vyhlašuje novou fotografickou soutěž pro
kalendář na rok 2018. Téma fotografické
soutěže je Jak se žije v Horních Počernicích.
Téma jsme zvolili velmi obecné, aby se v něm
našel téměř každý. Můžete se zaměřit na život
v naší městské části, na její přírodu, akce, okolí – zkrátka vy nejlépe víte, jak se vám zde žije.
Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2018, na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpravodaje
a na webu městské části i Chvalského zámku.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec
Horních Počernic od 13 let do 100 let.
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni
poukázkami do Hornbachu v této výši:
1. cena – 3 000 Kč, 2. cena – 2 000 Kč
a 3. cena – 1 000 Kč.

Fotografie všech účastníků mohou být použity na propagační účely Chvalského zámku či
MČ Praha 20. Fotografie, prosím, zasílejte ve
formě odkazu ke stažení snímku přes úložný
informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo přineste na CD/DVD
na recepci Chvalského zámku. Snímky musejí
být ke stažení v obvyklých souborových formátech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP),
a to ve velikosti min. 1 MB, max 5 MB, v minimálním rozlišení 300 Dpi. E‑mailová adresa,
na niž budou fotografie zasílány, je: ruzena.
berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: odkaz ke stažení fotografie –
název fotografie – jméno a příjmení autora –
adresu – kontaktní telefon a e‑mail. Jeden autor může zaslat maximálně 15 fotografií.
Uzávěrka soutěže: 14. května 2017

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, územně a časově neomezené oprávnění (licenci)
k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 a Chvalského zámku.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za prosinec 2016
Milé děti,
v prosinci jste se u nás mohly potěšit poutavými reprodukcemi Josefa Lady, rozlehlým dřevěným betlémem řezbáře Josefa Haldy, překrásným keramickým městečkem v nejhlubším sklepení i vzácnými obrazy andělů, které malovali misionáři v Jižní Americe. Ale především jste si
všichni mohli hrát – zachytat si ryby, postavit sněhuláka či poslat vánoční přání. Otázka víly Ohnivky se týkala onoho keramického městečka
ve sklepení – co myslíte, jmenovalo se Hajany, nebo Pelíškov? Správně je Pelíškov a vědělo to 520 dětí – z 529 odevzdaných kuponů. Výhercem se stal osmiletý Míla Vodička, žák 2. třídy ze ZŠ Kbely. Míla si za odměnu vybere komentovanou prohlídku s postavou dle výběru
a vy můžete soutěžit dál, neboť naše zvědavá ohnivá víla chce neustále něco vědět.
- ak-
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SETKÁNÍ MARIÍ A JEŽÍŠKŮ NA ZÁMKU
ANEB NEJSTARŠÍ JEŽÍŠEK MÁ 8 LET!
Máte rádi naše akce Živý betlém a Zavírání
Vánoc? Pak jistě víte, že důležitou a nedílnou
součástí obou akcí je přítomnost Svaté rodiny
- Marie, Josefa a Ježíška. Vzhledem k tomu, že
poprvé se akce Živý betlém konala na Štědrý
den 2008, máme za sebou dlouholetou tradici – letos je tomu již 9 let!. Pozvali jsme proto
Marie, Ježíšky (i jejich sourozence) na krátké
a milé setkání, z něhož vznikly společné foto-

grafie. Autorem fotografií je Jiří Stibor, jemuž
tímto velmi děkujeme. A kolik let je našemu
„nejstaršímu“ Ježíškovi? Je to osmiletý Josef
Brachtl, Ježíšek Živého betléma 2008 (na fotografii v zeleno‑modré bundě). O dva roky
později „ježíškoval“ jeho bráška.
Společné setkání nám umožnilo, abychom
za zámek co nejvřeleji poděkovali všem našim „Svatým rodinám“. Po fotografování jsme

všechny pozvali, aby si zdarma užili poslední
den vánočních výstav. Děkujeme za vaši přízeň, velmi si jí vážíme a těšíme se na naše budoucí Ježíšky, Marie i Josefy :-).
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
Foto: J. Stibor

Výtvarná soutěž byla vyhlášena v září 2016
a ukončena 31. prosince 2016. Děti malovaly
na téma „Moje strašidlo“. Do soutěže zaslalo
své obrázky celkem 541 dětí a studentů ve
věku od 2,5 do 16 let - především z Prahy,
ale také ze vzdálenějších míst, např. z Opavy,
Břeclavi, Frýdku‑Místku, Teplic, Všetat, Čelákovic, Kunčic pod Ondřejníkem, Litovle, Kamenice, Březnice, Kostelce nad Černými Lesy
a Mačkova.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:
1. kategorie – předškolní děti
2. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
3. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
4. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií

II. kategorie:
1. místo: Jan Semerák,
ZŠ a MŠ Dolákova, Praha 8
2. místo: Dominika Sejkorová,
ZŠ Stoliňská, Praha 9
3. místo: Tien Nguyen Thuy, ZŠ a MŠ Dolákova,
Praha 8 a Phalan Tobiáš Adam, ZŠ a MŠ Dolákova, Praha 8
III. kategorie:
1. místo: A. Černá, ZŠ Slovačka, Břeclav
2. místo: Kristýna Hřebíčková, ZŠ Běchovice,
Praha 9

IV. kategorie:
1. místo: Olga Micková, Praha 10
2. místo: Bohumil Brož, ZŠ a MŠ Bártlova, Praha 9

I. kategorie:
1. místo: Lenka Houdková,
MŠ Na Vrcholu, Praha 3

Zvláštní ocenění:
Jana Dvořáková, Domov PETRA Mačkov, Blatná
Marie Kornoušková, Domov PETRA Mačkov,
Blatná

3. místo: Jakub Szöke,
MŠ Kostelec nad Černými Lesy

Slavnostní vyhlášení a předání cen se odehraje v pátek 24. února 2017 ve velkém zámeckém sále. Vítězná díla budou vystavena
na Chvalském zámku až do 9. dubna 2017 –
společně s výstavou Dracula a ti druzí aneb
Upíři na Chvalském zámku. Všechny ostatní
výtvarné práce jsou k nahlédnutí v prostorách
1. patra zámku

3. místo: Andrea Štěpánová, ZUŠ Březnice

A tato výtvarná díla vybrala komise v čele
s výtvarníky Věrou Emou Tataro a Kamilem
Tatarem dne 4. ledna 2017.

2. místo: Petr Pavlík,
ZUŠ Březnice, Blatná

věřte, nebylo jednoduché vybrat jen některé.
Také děkujeme všem učitelům, lektorům a rodičům, kteří vedením, dobrou radou či povzbuzením pomohli na svět nádherným obrázkům.

3. místo: Klára Haplová, ZŠ Šimanovská, Praha 9
a Romana Roblíková, FZŠ Chodovická, Praha 9

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným
děkujeme za hezké chvilky, které jsme zažili při
vybírání těch nejzajímavějších výtvarných děl –

Děkujeme.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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Zámek

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MOJE STRAŠIDLO!

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY DRACULA A TI DRUZÍ S TOMÁŠEM VAŇKEM
Výstava Dracula a ti druzí aneb Upíři na Chvalském zámku byla slavnostně otevřena v sobotu 14. ledna 2017 za účasti mladého zpěváka
a herce Tomáše Vaňka, který přítomným hostům působivě zazpíval mix muzikálových melodií. Sál byl plný do posledního místečka, tuto
událost navštívila i starostka Hana Moravcová
a radní pro školství, kulturu a sociální oblast
Eva Březinová.
Ve sklepení se navíc zdarma malovalo na obličej, což přítomní návštěvníci velmi kvitovali
a rovnou se na památku zvěčnili v upířím
fotoateliéru. Tomáš Vaněk, kterého můžete
aktuálně vidět v novém muzikálu Ples upírů,
procházel poté výstavou i s upířími zuby a rovněž se na památku vyfotografoval ve své nové
roli upíra :-).
Velké poděkování za realizaci výstavy si zaslouží kurátor Ondřej Sedláček, výtvarník
a technik Kamil Tatar a technik Ludvík Bouda.
Výstava je opravdu parádní, tak nás navštivte
a posuďte sami, jak se nám povedla! Připravili jsme i velké množství doprovodných akcí.
Dracula a ostatní upíři se u nás zabydlí až do
9. dubna 2017, tak račte vstoupit!
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Tomáš Vaněk v upířím fotoateliéru

INFORMACE O PRONÁJMU STÁNKŮ A PLOCH NA AKCI ČARODĚJNICE 2017
Blíží se oblíbená akce Čarodějnice na Chvalské tvrzi, která
se koná v neděli 30. dubna 2017 a těší se velkému zájmu
návštěvníků. Ceník pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2017, podmínky a specifikace prodejních míst jsou
k dispozici na vyžádání na e-mailu
infocentrum@chvalskyzamek.cz či tel. 281 860 130.
Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška do
28. 2. 2017, uzavření smlouvy a platba do 15. 3. 2017.
Informace o pronájmech, cenách, písemné přihlášky, uzavírání smluv a platby vyřizuje recepce Chvalského zámku,
e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz, tel.:281 860 130.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku,
Foto: Theodor

Placená inzerce

Mobil: 603 242 142
www.sute‑pisky.cz
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Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství

Dětské oddělení: 702 149 721, 270 006 039
Oddělení pro dospělé: 734 855 263, 270 006 038, Kancelář: 605 700 774

facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

Milí čtenáři,
dnes trochu netradičně. Zaujal mě jeden krátký příběh k zamyšlení, o který bych se s vámi ráda podělila. Nese
název Smůla nebo štěstí? Naleznout jej můžete např. v knize Cesta pokojného bojovníka Dana Millmana.
Před mnoha lety žil jeden starý muž, který měl syna a jednoho koně. Jednoho dne se kůň proboural z ohrady
a utekl do hor.
„Upláchl ti kůň?“ řekli sousedé. „To je ale smůla!“ „Proč to říkáte?“ zeptal se stařík. „Jak můžete vědět, že je to smůla?“
Věřte nevěřte, nazítří večer se kůň vrátil do ohrady, aby se najedl a napil – a přivedl s sebou dvanáct divokých mustangů. Když je farmářův syn uviděl, rychle vyklouzl z domu a zavřel vrata ohrady.
Jakmile se to sousedé dozvěděli, zvolali: „Třináct koní! Ty máš ale štěstí!“ Ale starý farmář jim odpověděl: „Jak víte,
že je to štěstí?“
Božena Beňová
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
Po několika dnech se farmářův syn pokusil osedlat a zkrotit jednoho z divokých koní, ale spadl a zlámal si nohu.
Ještě týž večer si sousedé pospíšili s dalším unáhleným soudem: „Tvůj syn si zlámal nohu. Smůla smůl!“ Ale moudrý stařík znovu namítl: „Jak
můžete vědět, jestli je to smůla nebo štěstí?“
A vskutku! Za několik dní přišli do vsi verbíři a všechny zdravé mladé muže odvedli do války, ze které se už žádný z nich nevrátil. Farmářův
syn se ale díky své zlámané noze zachránil.
Únorové Zámecké posezení (nejen) pro seniory
Zveme Vás srdečně na únorové Zámecké posezení, které se uskuteční v úterý 21. února ve 14 hodin na Chvalském zámku. Hostem
bude Marie Kozáková, zpěvačka, kterou jste již na Chvalském zámku měli možnost slyšet.
Koncert „Hevenu šalom alejchem aneb Přinášíme Vám pokoj“
Komentováný
koncert židovskýchIlona
písní.Juklová
Komentář, zpěv, housle:
Marie Kozáková, Karel Melíšek:
akordeon
Mgr. Iva Rosová
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
Na všechny se těšíme a pokojné dny přeje za knihovnu
Božena Beňová

Paulo Coelho:
Vyzvědačka

Piu Marie Eatwellová:
Žáby se přece jedí

Do životů lidí ve vesnici Černá
V Coelhově románu VyzvědačPiu Marie Eatwellová s nadšeVoda zasáhne válka. Kerstin
ka ožívá skutečný příběh Maty
ním uvádí na pravou míru čtyEkmanová si při psaní tohoHari, slavné kurtizány obviněné
řicet pět mýtů o Francouzích.
to románu vychutnávala práci
ze špionáže, která byla před sto
Výsledkem je vtipný, informaces jazykem a dokázala ho použít
lety popravena pro velezradu.
mi a barvitými citáty překypující
geniálním způsobem. Román
Mata Hari byla tanečnice, šokuportrét současné Francie a pronelze
označit
jinými slovy než Josef
jící Ptáček
a těšící publikum za
první
měn, které tam vPetr
průběhu
Mgr.
Josef Beránek
Blanka
Brázdová
Málek věků
mistrovské dílo. (Moga)
světové války, a stala se důvěra zejména v posledním půlstolenicí některých z nejbohatších
tí nastaly. (Argo)
a nejmocnějších mužů té doby.
(Argo)
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Tatiana Šišková:
Průvodce rodinnou
mediací

Kniha, která je praktickým úvodem do problematiky rodinné
mediace, předkládá zkušenost
osmi českých a slovenských mediátorů. V rodinné mediaci neMgr.oKvěta
Valchařová
jde jen
rozvody
a úpravu péče
k dětem, ale i o vztahy mezi sourozenci nebo partnery, o problematiku dědictví, o témata spojená s domácím násilím a o další
spory. (Portál)

knihovna

Kerstin Ekman:
Poslední pramen

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

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

18.8.2014 14:50
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DDM PRAHA 20

Podrobné informace: www.ddm‑hp.cz (DÍLNIČKY)
Účast na všech dílnách je možná pouze po předchozí rezervaci na tel.
čísle: 281 925 264 a 605 700 772, na e‑mailu: farkasova@ddm‑hp.cz
nebo osobně v kanceláři DDM.
Dílny budou probíhat při minimálním počtu 5 zájemců, maximální počet míst je 8 účastníků.

MASOPUSTNÍ NOCOVÁNÍ S HANKOU A MIRKOU

VÝTVARNÉ DÍLNY

Výtvarné středy s Hankou Volfovou
pro děti od 10 let (od 8 let jen s doprovodem), mládež a dospělé
1. 2. 2017 - TIFFANY, MOZAIKA
15. 2. 2017 - TIFFANY, MOZAIKA
od 17.30 do 19.55 hodin
TIFFANY - naučíte se základy zpracování
skla - od výběru
vhodného motivu, přes jeho
sestavení a vytvoření (závěsu,
šperku, zápichu
či obrázku nebo
skleněné dekorace).
K dispozici budou různé barvy skla, speciální řezáky, bruska, pájka na
spojování jednotlivých skel.

Termín: z pátku 24. 2. od 18.00 hodin na sobotu 25. 2. 2017 do
9.00 hodin. Pro všechny kluky a holky od 6 let je připravený večer plný
her s výrobou masopustní škrabošky a smažení masopustních koblih.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, dejte dětem
svačinu na večer a snídani na ráno. Můžete přibalit i nějaký pamlsek.
Cena: 250 Kč.
Účast je možná pouze po předchozím přihlášení v kanceláři DDM.
Informace na tel.: 281 925 264, 605 700 772 nebo e‑mailu:
volfova@ddm‑hp.cz.
Uzávěrka přihlášek je ve středu 22. 2. 2017.
Počet míst je omezen, nezapomeňte se přihlásit včas.
Moc se na vás těšíme. Hanka s Mirkou

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA DDM - SOBOTY

Termíny:
18. 2. 2017
4. 3. 2017
25. 3. 2017
25. 2. 2017
11. 3. 2017
Všechny termíny jsou předběžné, budou potvrzeny vždy v pondělí
před akcí. Předběžné přihlašování možné již nyní.

Cena kurzu je 250 Kč.
Keramické čtvrtky s Danem Vančurou
pro děti od 10 let, mládež a dospělé
23. 2. 2017
9. 3. 2017
od 18.00 do 19.55 hodin
Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Nahlédněte pod ruce profesionálního keramika, který se s vámi na kurzech rád podělí o své znalosti
a zkušenosti.
Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.
Sobotní výtvarné dílny
pro děti od 15 let, mládež a dospělé
KURZ SUCHÉHO PASTELU
18. 2. 2017 od 14.00 do 17.30 hodin
KORÁLKOVÁ DÍLNA
4. 3. 2017 od 14.00 do 17.30 hodin
pedagog: Bc. Markéta Burianová
Cena kurzu je 250 Kč.
Nedělní výtvarná dílna
pro děti od 10 let, mládež a dospělé
KURZ QUILLING
12. 3. 2017 od 15.00 do 18.00 hodin
Téma: květiny
QUILLING je technika vytváření filigránových dekorací z namotávaných
papírových proužků. Namotané, stočené a k sobě nalepené proužky
vytvoří ornamenty vhodné především k dekoraci přání, ale i k vytváření
obrázků a ozdob. Pedagog: Hana Farkašová
Cena kurzu je 250 Kč.
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NABÍDKA LETNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ

30. 6.–9. 7. 2017 - Všeobecný tábor - Španělsko, Oropesa del Mar
- hlavní vedoucí - Zdeňka Horváthová, email: horvathova@ddm‑hp.cz
22.–29. 7. 2017 - Sportovní tábor - RS AERO, Holany
- hlavní vedoucí - Beatricie Bártová, email: bartova@ddm‑hp.cz
23. 7.–5. 8. 2017 - Výtvarný tábor - Strážné, chata Roubenka
- hlavní vedoucí - Hana Farkašová, email: farkasova@ddm‑hp.cz
2.–11. 8. 2017 - Střelecký tábor - Chorvatsko, Omiš
- hlavní vedoucí - Vojtěch Horváth, email: ddm‑hp@ddm‑hp.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

10.–14. 7. 2017 - hlavní vedoucí - Hanka Volfová,
email: volfova@ddm‑hp.cz
14. – 18. 8. 2017 - hlavní vedoucí - Karel Šimeček,
email: simecek@ddm‑hp.cz

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz
Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz
Dětský maškarní bál

Tančírna – klasika i oldies

KDE: kulturní středisko DOMEČEK, Votuzská
322/12, Horní Počernice.

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

Vstupné: 90 Kč / osobu
(děti do 2 let ZDARMA)

Vstupné: 120 Kč

18. 3. 10.00–12.00 nebo 15.00–17.00

Skupinové vstupné:
4 osoby: 320 Kč
6 osob: 400 Kč
REZERVACE NUTNÁ!! 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz

PRO CELOU RODINU
Montessori sobota
18. 2. 9.00–11.00

Pomůcky a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí. Aktivity pro děti
od 1,5 roku do 10 let.

Masopustní průvod
26. 2. 14.00-17.00

Tradiční počernický masopust začíná ve 14.00
od ZŠ Ratibořická, průvod končí na Chvalském
zámku. Masopustní průvod pro vás pořádají:
Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet, RC
MUM, DDM HP a Restaurace Sezóna.

18. 3. od 20.00

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

Hajáles

18. 3. 18.30 - 19.3. 10.00

Dopřejte svým dětem malé dobrodružství.
Vaše děti přespí v MUMu a vy se můžete
věnovat sobě samým. Téma Kočička s
pejskem slaví jaro. Pro děti od 5 let. O vaše
děti budou pečovat zkušené chůvy. Cena:
350 Kč / dítě, sourozenci 2 děti / 600 Kč.

Doplňující zápisy:

Školička, Yamaha Class Z. Batošové, keramika
pro rodiče s dětmi, angličtina pro dospělé
pokročilí a středně pokročilí, anglická
konverzace, pohybové a výtvarné hrátky,
dětský pěvecký sbor Rokytka - Beránci, moje
první malování

BURZA
jarní BURZA dětského
a těhotenského oblečení

3. 3. 9.00–12.00 a 15.00–18.00
4. 3. 9.00–12.00

Příjem oblečení do prodeje: 1. 3. 9.0012.00 a 2. 3. 9.00-12.00 a 17.00-20.00.
Výdej neprodaného oblečení: 5. 3. 17.0019.00 a 6. 3. 9.00-12.00. Více informací
a podmínky prodeje na burze najdete na
www.rcmum.cz.

SEMINÁŘ
Zdravá rodina i v zimě
20. 2. 11.00–12.00

Přednáška terapeutky a bylinářky. Jaké
byliny použít při nachlazení, rýmě a kašli
a na podporu imunity pro děti a dospělé.
Psychosomatické souvislosti. O intuici.
Můžete si zakoupit originální bylinné směsi.
Cena 50 Kč. Lektorka: Jitka Volná.

Volný čas

Těšíme se na vás
na maškarním bále 18. 3.

Za podporu děkujeme Městské části
Praha - Horní Počernice.

Vše o programu najdete na www.rcmum.cz
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LEDNOVÝ VÍKEND NA SNĚHU
Říkáme si vlčata a naše smečka má název Salamandři. Navštěvujeme Chvalský lom, kde
trávíme pravidelné schůzky a kromě toho pořádáme výpravy o víkendech a letní tábor. Od
září je náš oddíl vlčat opě obohacen o nové
členy, kteří se postupně začleňují a získávají
nové kamarády.
Z počátku jsme se vídali na prosluněných
schůzkách končícího léta. Postupem času ale
začal podzim nahazovat svůj kabát plný barev a s tím přicházely chladnější dny. Kluci se

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Spolek Kristínka vás zve na přednášku o trénování paměti, s praktickými ukázkami technik.
Během cca hodinové přednášky vás lektorka
Jana Walterová provede základními body jak
cvičit náš mozek. Akce se koná v rámci Národního týdne pro trénování paměti a náš spolek
se připojuje k mnoha dalším, které v tomto
týdnu usilují o rozšíření povědomí ochrany,

mohli zúčastnit výletů a vícedenních akcí. Pro
spoustu z kluků to byla vůbec první zkušenost,
být celý víkend mimo domov.
Vše postupně gradovalo a s příchodem zimy
jsme o druhém lednovém víkendu vyrazili do
Hrádku u Vlašimi. Měli jsme štěstí a díky počasí jsme se celý víkend mohli kromě jiného
radovat ze sněhu. Kluci zvládli náročný přesun
z vlašimského nádraží na naši dočasnou základnu, doprovázený tmou a silným větrem.
V pořádku jsme dorazili do vyhřáté Staré školy

a ubytovali jsme se zde.
Sobotu doprovázel nabitý program jak venku
tak uvnitř. Kluci si vyzkoušeli natáčení videí,
výrobu herních žetonů nebo různé stolní hry.
Venku jsme přežili velikou zimní bitvu nebo
zasněžené bludiště. Celý víkend byl poté zakončen u ohně předáním šátků za splněné
nováčkovské zkoušky.
Jan Papoušek (Jiggy),
vedoucí oddílu vlčat

léčby i rozvoje naší paměti.
Přednáška se koná 16. března 2017 ve čtvrtek od 16.30 hodin v terapeutické místnosti OKHP, Obchodní 2, Horní Počernice.
(I. patro směr LÉČBA DUŠE, nad restaurací).
Rezervace míst na tel.: 728 706 373.
Ivana Ondráčková, Kritínka, z.s.

Neziskovky

ŠANCE MLADÝM I SENIORŮM - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016
V roce 2016 podpořil Nadační fond ŠANCE
dvanáct žádostí, v celkové výši 190 000 Kč.
Lidé z Horních Počernic v nelehké situaci mohli uskutečnit plány, o nichž by jinak jenom snili.
Jak byly tyto prostředky využity? Tři děti ze
sociálně slabých rodin mohly ve svém volném
čase navštěvovat zájmové kroužky. Jednomu
dítěti bylo umožněno odjet společně se svými spolužáky na školu v přírodě a dvě děti se
mohly zúčastnit letního tábora. Celkem třináct
dětí mohlo díky nadační podpoře poprvé zažít
vícedenní prázdninový pobyt mimo domov.
Čtyřem studentům byl proplacen kupon MHD.
Byla zakoupena lednice do domácnosti matce
samoživitelce s dcerou a také do seniorské
domácnosti. Díky štědrosti dárců byl poskyt-
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nut příspěvek vícečetné rodině na přístavbu
domu.
Nadační fond pomáhal díky štědrosti dárců z řad členů správní rady, obyvatel a firem
z Horních Počernic i mimo ně, kteří podpořili
aktivity fondu částkou 199 000 Kč.
Záměr pomáhat potřebným spoluobčanům
bude fond naplňovat i v roce 2017. Na Nadační fond ŠANCE se mohou od února do konce
března obrátit senioři či děti a mladí lidé v nesnázích prostřednictvím svých rodičů nebo
zákonných zástupců.
Nadační fond vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí o příspěvky, které pomohou našim
starším spoluobčanům z Horních Počernic

ulehčit nároky stáří. Výzva je současně 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. března 2017.
Více informací o grantovém řízení včetně formuláře žádosti naleznete na: www.nfsance.cz
Děkujeme za Vaši podporu v roce 2016.
Petr Herian,
předseda správní rady
Nadační fond ŠANCE

ŠKOLY A ŠKOLKY

SVÁTEK TŘÍ
KRÁLŮ NA
STOLIŇSKÉ
V pátek 6. ledna překvapili žáci IX. B naší školy
všechny třídy, které postupně obešli se svým
pantomimickým ztvárněním klanění tří králů
a zpěvem „My tři králové jdeme k vám“. Připomenuli tak svým spolužákům jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků, jímž se završuje vánoční období, a který měla většina z nich
spojený především s Tříkrálovou sbírkou České
katolické charity. Před odchodem ze tříd pak „tři
králové“ podle tradičního zvyku spjatého s oslavou Zjevení Páně všem popřáli prostřednictvím
zkratky psané posvěcenou křídou: K † M † B
† 2017
Kristus mansionem benedicat
(„Kristus ať žehná příbytku tomuto v roce 2017“)
Martina Lechová, tř. uč. IX. B

PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÍ DOTACE
nového. I tento grant byl plně vyčerpán dle daného účelu. Poskytnutím této částky se podařilo
rozšířit možnosti aktivit, které mohou spojovat
děti „zdravé“ a děti s handicapem. Vše začalo
v Loděnici Vltava, kde všechny děti měly možnost nácviku jízdy na lodích a za doprovodu
instruktora si i vyzkoušet lezeckou stěnu. Zážitek to byl skutečně veliký. Poskytnutím grantu
jsme měli možnost i více cestovat, což by bez
uvedeného grantu nebylo možné realizovat;
nechyběl hrad Křivoklát, křivoklátské naučné
stezky, ani Jizerské hory, resp. Nové Město pod
Smrkem a jeho okolí. Z grantu byla uhrazena
jedinečná přednáška pana doktora Tímy a prohlídky starých cínových dolů v lokalitě Rapická
hora. Dolů, které jsou veřejnosti nepřístupné,

tajemné, přinášející fyzický doklad toho, jací byli
naši předci ve středověku vynikajícími mistry
v oboru hornictví. Dodnes viditelný každý zásek
kladívka je svědectvím nesmírné dřiny, se kterou
se ruda dolovala. Tichá krása vlhkého a tmavého
podzemí všem učarovala, ticho a tma najednou
získaly nový rozměr. Málokdy dnes máme možnost vychutnat si skutečnou tmu a ticho rušené
jen stále kapající vodou. Jak pak „chutná“ denní
světlo, to pochopí jen ten, kdo se někdy vrátil
z podobného podzemí.
Ještě jednou moc děkujeme a budeme velmi
rádi, pokud budeme mít možnost i v tomto roce
čerpat.
Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Školy

V uplynulém roce obdržela naše škola neinvestiční účelovou dotaci v rámci projektu Zdravá městská část Horní Počernice od
MČ Praha 20 na naše dva granty. Jednalo se
o grant „Ven z lavic“ a „Táto, mámo, pojeď se
mnou“. K čemu byly tyto granty využity?
Mnozí to vědí, jelikož měli příležitost být přímými účastníky. Pro nezúčastněné to stručně
přiblížíme. Grant „Ven z lavic“ byl plně vyčerpán
k poskytnutému účelu. Díky této částce jsme
měli možnost prohloubit naši stávající spolupráci se ZŠ Bártlova a výrazně rozšířit náš dlouholetý
projekt „Setkávání“. Opět lze charakterizovat, že
pro žáky z běžné školy i pro žáky s handicapem
ze ZŠ Bártlova byl uvedený projekt velkým přínosem. Spolupráce na společném díle, možnost
vycestovat, těšit se z účasti na týmové práci, to je
jen střípek z toho, co uvedený projekt přinesl. Přínosem byl i pro všechny zúčastněné pedagogy;
i oni měli možnost se mnohému naučit, nejen
koučovat průběh projektu. Inkluzivní vzdělávání, založené na přirozeném propojení při volnočasových činnostech, je nejlepším příkladem
fungujícího vztahu mezi dětmi bez postižení
a dětmi s postižením. Není větší radosti, než když
máme příležitost sledovat přirozenost dětí nečinit mezi sebou rozdíly z důvodu přítomnosti
postižení, radovat se ze vzájemné přítomnosti
i vytyčeného cíle tvůrčí činnosti.
I grant „Táto, mámo, pojeď se mnou“ svým názvem napovídá, že hlavním cílem je poznávat,
společně se radovat i se radovat z objevování
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ANI V ZIMĚ NELENOŠÍME
Ve čtvrtek 8. prosince vyrazila osmičlenná skupinka sportovců z 1. stupně reprezentovat naši
školu na atletických závodech ve strahovské
hale. Jednalo se o výběr chlapců a dívek prvního stupně s výjimkou prvních tříd. Po rozcvičení
a seznámení s organizací jsme se s vervou pustili do závodění. Obrovský úspěch zaznamenaly
nižší ročníky, kdy Kateřina Koubová z 2. A obsadila hned dvě první místa, a to v běhu na 60 m
a ve skoku z místa. V pozadí nezůstali ani chlapci.
Cyril Fojt z 2. B obsadil třetí příčku ve skoku z místa a Matyáš Míka z 3. C si odnesl zlato v běhu na
60 m. Ze svého triumfu se radovala i Martina

Kopecká ze 4. B, která skončila na třetím místě
v běhu na 60 m. Závěrečnou disciplínou byla
štafeta, ve které jsme obsadili krásnou osmou
pozici. Po sečtení bodů získaných v jednotlivých
atletických disciplínách se náš tým umístil na vynikajícím 6. místě z celkového počtu jednadvaceti zúčastněných škol. Tleskáme našim malým
sportovcům za skvělou reprezentaci.
Ve čtvrtek 22. 12. se u nás ve škole konal premiérově nominační a zároveň vánoční turnaj ve
stolním tenise. Nejlepší čtyři hráči z každé kategorie reprezentovali školu na obvodním kole. To
se odehrálo 4. a 5. 1. na ZŠ Generála Janouška.
Naše děvčata získala v kategorii
mladších i starších žákyň stříbro
a chlapci ve stejných kategoriích
bronz.
V úterý 10. 1. proběhl tradiční školní závod ve šplhu o tyči pro žáky 2.
stupně „Šplhounek roku“, kde
se absolutním vítězem stal Tomáš
Svoboda z 9. B, který zdolal tyč
v neuvěřitelném čase 2.26 sekundy. Ve středu 11. 1. vybojovali naši
mladší žáci postup do finále krajského kola turnaje ve florbalu,
kde se utkají s dalšími pěti školami
o klíč od Prahy. Gratulujeme a držíme palce.
Tenis na Chodovické
Letošní školní rok otevřel nové
možnosti pro děti školního klubu

na FZŠ Chodovické. Hitem se staly hodiny tenisu, které žáci navštěvují v
tenisovém oddíle Sokol
Horní Počernice. Přihlášené děti dochází každé
úterý do nafukovací haly, kde se rozcvičí, zahřejí
a poté se odeberou na jednotlivé kurty a pilují
tenisové údery – forhend, bekhend, volej, podání či smeč. Závěrem je pro ně vždy připravena nějaká tenisová hra a děti si i mohou odnést
drobnou cenu za svůj výkon. Je báječné, že se
děti mohou hýbat a nemusí trávit celé odpoledne pouze v prostorách školy.
Učitelé FZŠ Chodovická

POZVÁNKA

Srdečně zveme všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A BURZU SPORTOVNÍCH POTŘEB,
V PONDĚLÍ 27. ÚNORA
Den otevřených dveří začíná ve 13.00 hod.
Burza sportovních potřeb proběhne od
15.00 do 17.00 hod.
Podrobnější informace o obou akcích jsou
k dispozici na webových stránkách
a na dveřích budovy školy.

RATIBOŘICKÉ SCHVÁLILI GRANT TEPS
Po několika letech opakovaných žádostí o poskytnutí grantu v rámci projektů
Comenius a později Erasmus+ nám letos Národní
agentura schválila mezinárodní projekt Development
of teaching and learning
Techniques for European
Primary Schools within
a design and technology
context (TEPS).
Tento projekt umožňuje navázat spolupráci mezi školami z 8 evropských zemí.
V průběhu následujících tří let
vzniknou na těchto školách
„technické boxy“, které budou
představovány pomocí webových stránek, ale také v rámci
vzájemných návštěv.
Boxy budou využívány žáky
z prvního stupně. V jednotlivých boxech bude umístěn
materiál na zhotovení nějakého technického výrobku
a podrobný, nejlépe obrázkový návod, podle kterého
budou skupinky dětí schopny
výrobek vytvořit. Díky každému boxu se děti seznámí
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s určitým fyzikálním
zákonem. Čtením návodu navíc posílí svou
čtenářskou gramotnost
a také si procvičí angličtinu, protože návody
budou právě v tomto jazyce a pouze těžká slovíčka budou přeložena.
První schůzku jsme s paní ředitelkou absolvovali v říjnu. Konala se v Holandsku na koordinující
škole. V Asperenu se sešli zástupci všech škol,
které jsou do projektu zapojeny. Byl to příjemný,
i když náročný týden. Navštívili jsme obě holandské školy, na kterých žáci vyzkoušeli první
technické boxy. Z dětských tváří se dalo vyčíst
nadšení ze samostatné práce a také z drobného výzkumu u některých projektů, kde například zjišťovali, jak vysokou věž postaví nebo jak
daleko doletí vlaštovka. Prohlédli jsme si také
Geofort v Asperenu a vědecké centrum Nemo
v Amsterdamu, abychom se inspirovali k přípravě nových boxů.
Pokud máte tip na zajímavý technický výrobek,
který bychom mohli do našich boxů zařadit,
navštivte naše webové stránky: http://teps
‑erasmusplus.eu/, kde se také můžete o projektu
TEPS dozvědět více.
Eva Holá, ZŠ Ratibořická

POZVÁNKA NA KONCERTY V ÚNORU 2017
Koncert žáků klavírní třídy Veroniky
Svystunové
Út 1. 2. - Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ.
Po 20. 1. - Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírního oddělení
Út 21. 2. - Galerie 14 – Černý Most – 18.00 hod.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ TOKYO JOGAKKAN PRIMARY SCHOOL
V rámci česko – japonského výtvarného projektu
„Světy v nás“ je v Kočárovně Chvalského zámku

ke zhlédnutí výstava prací žáků japonské školy,
které vznikaly na téma – Jak si představuji Česko

a jeho kulturu. Zahájena bude vernisáží ve středu 1. 2. od 18.00 hodin a potrvá až do 26. února.

SPOLUPRÁCE S DITHMARSCHER MUSIKSCHULE
Díky partnerství mezi městy Brunsbüttel a
Horní Počernice vznikla dobře fungující spolupráce mezi místní ZUŠ a německou hudební školou kraje Dithmarschen. Od roku 2010
realizujeme společné pobytové a koncertní
výměny. Tato březnová návštěva je v pořadí
již desátá. Letos přijede komorní orchestr,
který se spojí s naším smyčcovým orchestrem a vytvoří tak velký orchestr o cca 50
hráčích. V plánu jsou společné zkoušky, na
kterých půjde hlavně o souhru a vytvoření
jednotné představy o interpretaci nastudovaných skladeb. V repertoáru jsou kromě klasických skladeb také úpravy filmové hudby,

jako např. Frozen nebo Kouzelný svět. Přijďte
si poslechnout velký orchestr v sobotu 4. 3.
2017 od 17.00 hodin do Salesiánského divadla v Kobylisích, kde se také představí pěvecké sbory Malíček a Paleček, nebo do sálu
Pražské konzervatoře Na Rejdišti v pondělí 6.
3. od 17.00 hodin, kde zazpívá pěvecký sbor
Paleček. Oba pěvecké sbory vede a diriguje
Mgr. Šárka Mistrová. Smyčcový orchestr řídí
Věra Matějáková a ředitel německé hudební
školy Richard Ferret.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Pozvánka

VÁNOČNÍ POMOC
přání, ale
hlavně
seniorům
zazpívali
vánoční
koledy. Pro
všechny to bylo krásné dopoledne.
Nyní si naši žáci zaslouženě užívají jarní
prázdniny a nabírají síly na druhé pololetí školního roku. Všechny paní učitelky
jim děkují za pomoc a těší se na další
spolupráci.
učitelky ZŠ Spojenců

Školy

Vánoční období je za námi. Na ZŠ Spojenců bylo plné besídek a zábavy, ale
hlavně i pomoci. Děti ani v tomto období nezapomněly na ty, kteří mají problémy se zdravím. Barunka je osmiletá
holčička, která potřebuje vodícího psa.
Výcvik Maxe stojí 224 800 korun. Děti
spolu s paními učitelkami uspořádaly
tradiční burzu hraček, při které se vybralo 3 900 korun. Celou tuto částku pak
poslaly Olivově Nadaci, která má holčičku pod patronátem.
Pod vedením paní učitelky Matulíkové
žáci 4. A třídy navštívili Dům pro seniory
Bethesdu. Tam předali krásná vánoční

Společný koncert 2. 12. 2012 v Heide, dirigent
Richard Ferret
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MLÁDÍ PRO STÁŘÍ

Naše třída, kvarta A, v prvním pololetí letošního
školního roku pracovala v rámci předmětu Výchova demokratického občana na projektu Občan. Jako téma jsme si zvolili pomoc seniorům.
Na začátku školního roku jsme navázali kontakt

s počernickým Domovem pro seniory Bethesda s cílem zpříjemnit seniorům jejich volný
čas. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a několikrát
týdně si střídavě připravovali program pro naše
setkání se seniory, např. stolní hry, předčítání

nebo práce na počítači. Při
v ymýšle ní aktivit
nám výrazně pomáhal blížící se
čas vánoční, takže některá odpoledne byla tematicky řazena
k tomuto období a vycházela
z vánočních tradic a zvyků (pečení vánočního cukroví, výroba
adventních věnců).
V domově nás vždy vřele přivítali
a my jsme s nimi strávili příjemné
chvíle. Práce na projektu nás velmi obohatila, touto cestou jsme
získali mnoho nových zkušeností a seznámili se s řadou zajímavých lidí. Přestože výuka tohoto
předmětu v lednu končí, rádi
bychom v projektu pokračovali
i v dalším pololetí.
Petra Miškovičová,
Matěj Čumpelík (kvarta A)

SKOLAEUPRAHA V PŘEDVÁNOČNÍ TÝDEN

Dříve než se studenti i učitelé rozešli na vánoční prázdniny, zúčastnili se mnoha různých akcí nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
V pondělí 19. prosince vyjely dva plné autobusy na zájezd do Vídně a další dva do Drážďan. Studenti si pod vedením průvodců prohlédli historická centra obou měst a vánoční
atmosféru nasáli při návštěvě adventních
trhů. V dalších dnech navštívily jednotlivé tří-

dy různé výstavy – Slovanskou epopej ve Veletržním paláci, Czech Press Photo na Staroměstské radnici nebo Neviditelnou výstavu
na radnici Novoměstské, ale věnovaly se také
sportovním aktivitám, ať už to bylo bruslení,
bowling nebo oblíbená zábava mladých, laser game. Poslední předvánoční den strávila
většina studentů ve škole. Nejprve proběhly
třídní besídky a pak už se zájemci o pěvecké

Školy

TŘETÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ani začátek nového roku nenarušil tradiční průběh dnů otevřených dveří. Další z nich proběhl
ve středu 4. ledna a my jsme ve škole opět přivítali velké množství zájemců o studium. S neskrývaným potěšením vítáme aktivitu našich
absolventů, kteří se pomalu stávají standardní
součástí DOD. Jejich informace jsou pro uchazeče stejně důležité jako ty, které získávají od
vedení školy, pedagogů a současných studentů.
Únorový Den otevřených dveří se uskuteční opět první středu v měsíci, tentokrát hned
1. února. Přijďte se podívat, co vám nabízíme!

LYŽNÍCI V KRKONOŠÍCH

Neobvykle velké množství prváků se letos přihlásilo na lyžařské výcvikové kurzy, proto pořádáme celkem čtyři. První dva proběhly ve druhém a třetím lednovém týdnu v krkonošském
Harrachově. Přestože počasí bylo velmi mrazivé,
všichni si užili lyžování na parádně zasněžených
sjezdovkách a díky množství přírodního sněhu
se mohli věnovat i dalším zimním radovánkám.
Ve večerních hodinách pracovali zábavnou formou na utužování třídních kolektivů. Není divu,
že se málokdo těšil na návrat do školních lavic.
Petra Bergmanová, učitelka

Hornopočernický zpravodaj – únor 2017

klání přesunuli do konferenčního sálu, kde se
uskutečnil již třetí ročník
soutěže Raise Your Voice.
Těsně před Vánoci pak ještě vyšla díky píli žáků třetího ročníku, oboru
mediální komunikace, další ročenka, která je
všem zájemcům k dispozici i v elektronické
podobě.

SPORT

FOTBALOVÝ KEMP NA XAVEROVĚ

Přijď s námi strávit část prázdnin a bavit se
nejen fotbalem. Patronem kempu je Karel
Piták.
Pro děti od 8 do 14 let jsme připravili 1. ročník fotbalového kempu v areálu SC Xaverov Horní Počernice a jeho okolí. Vedoucím
kempu je David Lukeš, dlouholetý hráč Xaverova a nynější trenér.

Cílem kempu je dětem zpestřit letní prázdniny,
zlepšit jejich dovednosti a rodičům dát možnost
zaměstnat smysluplně svoji ratolest a věnovat
se práci, popřípadě si odpočinout. Dnešní děti
jsou dost často jednostranně zaměřené, proto
chceme touto formou ukázat i jiné možnosti,
nejen ty fotbalové. Budou mít prostor seznámit
se s první pomocí. V rámci lekcí anglického jazyka i zlepšit svoje základní znalosti a zachytit
základní
slovník
z fotbalového
prostředí.
Vyzkouší si
jiné sporty
a míčové
hry. Poměří svoje síly
v pětiboji
a fotbalových do-

vednostních soutěžích.
Zároveň poznají nové
kamarády. V rámci kempu budou mít možnost
zatrénovat si i s bývalým
prvoligovým hráčem Karlem Pitákem (Slavia Praha,
Jablonec, Red Bull Salzburg, Hradec Králové, 1.
místo na ME do 21 let z roku 2002), který je patronem našeho kempu a zúčastní se vybraného
tréninku a před tréninkem s ním bude i beseda.
Termíny:
1. 24. 7. - 28. 7. 2017
2. 31. 7. - 4. 8. 2017
Více informací naleznete na:
ezpravodaj.pocernice.cz a www.xaverovkemp.cz
Mgr. David Lukeš, davluk@centrum.cz

VOLEJBALOVÁ VZPOMÍNKA NA MINULÝ ROK

Druhá akce: Začátkem prosince jsme se zúčastnili MIKULÁŠSKÉHO MINITURNAJE, pořádaného DDM Prahy 9. Odehrával se v tělocvičnách
FZŠ Chodovická. Zúčastnila se ho přípravka
z Vinoře, přípravka SK Prosek, samozřejmě naše
přípravka HP a další mini‑volejbalisté. Turnaj
se hrál v barvách. My jsme měli zastoupení ve
dvou “nejmladších“ barvách, ve žluté a oranžové.

Oranžový minivolejbal:
To je hra dva na dva s tím, že přilétající balón se nejprve chytá a pak je
po nadhozu nad sebe odbíjen prsty.
Podání se buď hází jednoruč vrchem,
nebo je provedeno odbitím prsty.
Hraje se na hřišti cca 4,5×9 m.
Třetí a závěrečná věc byla naše vánoční besídka. Kromě hromady pohoštění, dárečků a vánočních koled si
děti zahrály turnaj v barevném volejbale, samy mezi sebou. Všem to moc
šlo. Děti si zkusily hru na body a i ty
nejmenší byly po zásluze oceněny.

V letošním roce se nadále scházíme na zábavných trénincích, kde už častěji si s míčem nejenom házíme, ale i pinkáme.
Dodatečně všem Počernickým a jejich blízkým
přejeme do nového roku mnoho vyhraných zápasů, a to nejenom na hřišti.
Kdo by měl zájem vědět více o našem oddíle, volejte trenérku Lucku Hanzalovou na tel.:
725 006 668.
Za trenérky
Jája Brenkusová

Sport

První vydařená akce byla návštěva velké haly
plné trampolín FREESTYLE KOLBENKA. Děti
i trenérky skákaly první hodinu s trenérem,
druhou hodinu pak už samy. Skákali jsme salta,
odskakovali jsme od bočních trampolín a v neposlední řadě sjížděli lyžařský můstek v nafouklém maxi‑kruhu.

Žlutý minivolejbal:
Je přehazovaná dva na dva, na hřišti
cca 4,5×9 m. Hraje se povinně na
dva dotyky. Podání je prováděno
hodem jednoruč vrchem.

Sport

V závěru loňského roku jsme s našimi volejbalisty podnikli tři velké akce.
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KICKBOXEŘI Z HORNÍCH POČERNIC AKTIVNĚ ZAHÁJILI NOVÝ ROK 2017

Málokdo asi ví, že na konci Horních Počernic ve Štverákově ulici se nachází tělocvična
bojových sportů kickbox klubu KOSAGYM
a v ní probíhají tréninky kickboxu a jiu‑jitsu,
otevřené všem věkovým a výkonnostním
kategoriím sportovců.

S příchodem nového roku 2017 proběhl v sobotu 7. ledna v tělocvičně KOSAGYM ve Štverákově ulici speciální otevřený trénink kickboxu
se zaměřením na méně kontaktní formu kickboxu zvanou lightcontact. Sešlo se na dvacet
zájemců z řad členů a členek kickbox klubu,
kteří si během dvou hodin skvěle zatrénovali pod vedením zkušeného trenéra kickboxu
a držitele 2. danu Petra Tahala. Někteří z nich
pojali tento speciální trénink jako přípravu na
první letošní závody v kickboxu, které se konaly
v sobotu 14. ledna v Praze na Vinohradech pod

názvem „Novoroční Kosa Cup 2017“.
Pětičlenná skupina závodníků z Horních Počernic, pod vedením hlavního trenéra Petr Tahala,
se pak na těchto závodech prezentovala skvělými výkony a přivezla z turnaje dohromady čtyři
cenné medaile. Všem závodníkům a trenérům
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci kickbox klubu KOSAGYM Horní Počernice.

Jiří Matoušek –
3. místo, lightcontact muži
veteráni – 85 kg
Mark Smorodin – 4. místo,
kalaki mladší žáci
- 140 cm

Výsledky jednotlivců:
Karolína Kozelková – 1. místo, kalaki mladší
žákyně – 130 cm
Miroslav Tuka – 2. místo, lightcontact muži
veteráni – 85 kg
David Kozelka – 3. místo, lightcontact muži
začátečníci +89 kg

Trenéři: Petr Tahal,
Adam Hutchinson
Petr Tahal, hlavní trenér
kickbox klubu Kosagym Horní Počernice

TURNAJ STARÝCH GARD NA XAVEROVĚ
Jen se šesti účastníky pokračuje v novém
roce turnaj starých gard na Xaverově. Dalším celkem, který rezignoval na svoji účast,
je Střížkov. Tabulku vede nadále Bobr team,
který porazil Buldoky 6:2.

stoupil exsparťan Jiří Jarošík, který ještě loni
hrál druhou španělskou ligu za Deportivo Alavés a blýskl se hattrickem! S takovou
posilou může Kozlovna směle pomýšlet
na celkově osmý triumf na tomto turnaji.

Stěhování dějiště turnaje z vršovického Edenu nejprve znamenalo stažení účasti ze strany Slavie a ani její náhradník – tým, který měl
reprezentovat Květinářství Marcel, soutěž ani
nerozehrál. Totéž ale platí také o Střížkovu,
předloňském vítězi turnaje. Ten si nejprve odložil všechna tři prosincová utkání a po Novém
roce svoji starou gardu definitivně odhlásil.
Opticky jasně nejlépe je na tom zatím domácí Bobr team s deseti body – domácí proto,
že jej tvoří hlavně bývalí hráči Xaverova Horní
Počernice. Buldoky snadno přehrál 6:2, a to
hlavně díky čtyřem trefám Marka Horela.
Ten se tak s celkově osmi góly vyhoupl do
čela pořadí kanonýrů. Už předtím v prosinci
dal jednu branku Bohemians a tři Jelínkovi.
Bez bodové ztráty je zatím pouze Kozlovna, ale
jen ze dvou zápasů, takže je se 6 body druhá za
Bobrem. Tým Ladislava Vízka, který na prahu
svých 61. narozenin zaujal pozici levého beka,
porazil 5:4 Bohemians. Obhájce loňského prvenství přitom vedl už 5:1, Klokani ale mocně
dotahovali a nakonec byli blízko i vyrovnání.
Poprvé za Kozlovnu i v tomto turnaji na-

Konečná tabulka turnaje
1. Kozlovna
2. U Buldoka
3. Bohemians
4. Jelínek

Hornopočernický zpravodaj – únor 2017

5. D. Počernice
6. Odolena Voda
Závěrečné vyhlášení v restauraci U Bobra, přímo na stadionu SC Xaverov, bylo opět společenskou událostí. Slavnostního předávání cen
se ujali ředitel turnaje Tomáš Wágner, majitel
restaurace Karel Křítek a starostka Horních Počernic Hana Moravcová.
Denis Postler, fotbalpraha.cz

NOVOROČNÍ BĚH
Každoroční akce se uskutečnila na Nový rok. I
přes velké mrazy se na start Novoročního běhu

Lenka Bartáková,
redaktorka

postavilo několik desítek sportovců a užili si
tuto krásnou tradici. Všem moc gratulujeme!

Pozvánka

10. JUBILEJNÍ NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ
Dne 1. ledna v 11.00 hodin se u rybníka Koupaliště sešli příznivci novoročního koupání, ale i náhodní kolemjdoucí. Krásné, mrazivé počasí s vykukujícím
sluníčkem, doprovodilo tentokrát sedm statečných do studených vod rybníka. Po několika letech zamrzlého ledovou krustou, kterou bylo nejprve nutno
prosekat, aby vznikl koupací otvor.
Celá událost proběhla v příjemné atmosféře vzájemných blahopřání k Novému roku, a radostně pobíhajících psíků, kteří přišli se svými páníčky.
Vzpomínám, jak se první ročník koupání dostal dokonce na titulní stránku
Zpravodaje. Jak ten čas letí. Příští rok začneme druhou dekádu. Již se všichni
těšíme.
Jaroslav Hněvkovský, občan

6

Sport

Sport

7
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Placená inzerce

Pepe Burger • www.pepeburger.cz

Nově otevřené bistro

Náchodská ul. (vedle pošty)
• Americké burgery • Pizza
• Grilovaná žebra a křídla
ROZVOZ: 739

14 00 14

Platí pro Horní Počernice a blízké okolí.

Na lé
pro v to
chys ás
zahr táme
ádku

Možnost platby kartou i při rozvozu.

NOVĚ OTEVŘENO STUDIO NELIO
MASÁŽE A REGENERAČNÍ SLUŽBY
Společnost
Aramark,
Společnost
Aramark, s.r.o.
hledá posily s.r.o.
do týmu do firemní restaurace PNS, Paceřická 1, 193 00, Praha
Příjemné čisté
Počernice:
na pozici
Kuchař/karestaurace
a Kuchař/ka do
studené kuchyně ( s částečnou výpomocí na
hledá- Horní
posily
do týmu
do firemní
PNS,
prostředí a přátelská
pokladně).
Nabízíme:
Práci
na
HPP,
firemní
stravování,
pravidelná
školení
a
kurzy,
odměna
za
Paceřická 1, 193 00, Praha - Horní Počernice:
atmosféra. Možnost
doporučení nového člena týmu až 10000 Kč. Zasílejte životopisy na prace@aramark.cz telefon:
na pozici720951014
Kuchař/ka a Kuchař/ka do studené kuchyně
zakoupit dárkové
(s částečnou výpomocí na pokladně).
poukazy. Přijďte si
Nabízíme: Práci na HPP, firemní stravování, pravidelná
odpočinout a načerpat
školení a kurzy, odměna za doporučení nového člena
novou energii
týmu až 10000 Kč.
Zasílejte životopisy na prace@aramark.cz
Náchodská 708/79, Hor. Počernice, tel.: 728 694 894
telefon: 720951014.
www.studionelio.cz

„JEN ZLATO JSOU PENÍZE“

774 87 07 47
 POSTUPNÝ NÁKUP KOVU (SPOŘENÍ DO FYZICKÉHO ZLATA)
 MEDAILE, MINCE A SLITKY Z DRAHÝCH KOVŮ
 ZLATÁ JISTOTA
 VÝNOSOVÉ ZLATO

www.vynosovezlato.cz
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Placená inzerce
ODHADY NEMOVITOSTÍ; PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA;
TEL: 602 970 835
ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU,
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ
ATD., STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056
KOMINICTVÍ NĚMEC - OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE. TEL: 775 132 921
FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ ŠIKOVNÉ
A SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY K TŘÍDĚNÍ
TISKU. MOŽNOST VÝBĚRU SMĚN I
NA BRIGÁDU. NÁSTUP IHNED NEBO
DOHODOU. T. 602 480 851
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. B,
KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL: 603 418 333, 281 920 134

LYŽE

KDIAMETRAL A.S. PŘIJME KOLEGU,
KOLEGYNI NA ÚKLID FIRMY, CCA 4 HOD.
DENNĚ. INFORMACE NA TEL:777 311 206
SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE.
TEL.: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

NABÍZÍM ÚKLID DOMÁCNOSTI
I DLOUHODOBĚ. TEL: 723 069 375
KOUPÍM STARŠÍ DŮM, ZAHRADU, BYT
V H.POČ. TEL:723 069 375

KÁCENÍ A ŘEZ VZROSTLÝCH STROMŮ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU
TEL: 606 527 091

KOLONIÁL LAHŮDKY BARTOŠOVÁ
VYSOKOVSKÁ 1275/48 PŘIJME BRIGÁDNÍKA.
JEDNÁ SE O 2-3 DNY V TÝDNU, ODPOLEDNÍ
SMĚNA A SOBOTA DOPOLEDNE DLE
DOMLUVY TEL: 602 117 557

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
- REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
ING. TOMÁŠ PINKAVA. TEL: 608 153 818

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

VAŠE DÍTĚ OHLÍDÁ POZITIVNÍ
STŘEDOŠKOLAČKA V DŮCHODU.
ZKUŠENOSTI A DOPORUČENÍ MÁM.
TEL: 777 882 125

OD 15. ÚNORA BUDE V PRODEJNĚ
BYTOVÝ TEXTIL - ŠVADLENKA MARTON
CHVALKOVICKÁ 50 VÝPRODEJ
SKLADOVÉHO ZBOŽÍ

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. KOUPÍM.
TEL: 286 891 400

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

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00
Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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