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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH

BŘEZEN 2018

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 1. 4. , denně od 9.00 do 17.00 hod.
Jiří Brdečka 100 let - Od Limonádového Joea
k zázrakům animace
24. 3. od 10.00 do 17.00 hod.
Tajemná sobota s hrabětem Telekem z Tölökö
25. 3. od 10.00 do 17.00 hod.
Westernová neděle s Limonádovým Joem
a Tornádo Lou

DIVADLO
2. 3. od 19.30 hod.
Iluzionisté
4. 3. od 15.00 hod.
Maková panenka
5. 3. od 19.30 hod.
Commedia finita
6. 3. od 10.00 hod.
Čtvrtlístek
10. 3. od 15.00 hod.
Pojďte pane, budeme si hrát
11. 3. od 17.00 hod.
Expediční kamera (KINO)
13. 3. od 19.30 hod.
Doktor v nesnázích
14. 3. od 18.00 hod.
Reynkovi... (VERNISÁŽ)
15. 3. od 19.30 hod.
Dokud nás svatba nerozdělí (KINO)
17. 3. od 19.30 hod.
Mátový nebo citrón
18. 3. od 15.00 hod.
Malý princ
21. 3. od 18.00 hod.
Pěšáci tajné fronty (KINO)

22. 3. od 19.30 hod.
Nevim (NEBUĎ KONZERVA)
24. 3. od 15.00 hod.
O Šípkové Růžence

23. 3. od 18.00 hod.
Noc s Andersenem v knihovně
15. 3. od 17.00 do 19.00 hod.
Time management, čas jako dobrý
sluha, ale zlý pán – jak s ním nakládat

27. 3. od 19.30 hod.
Zahradnictví: Nápadník (KINO)

22. 3. od 17.00 do 19.00 hod.
Výchova dětí ve Francii

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY

MUMRAJ (dříve RC MUM)

7. 3. Putování s pantomimou
9. 3. Malý princ
13. 3. Tatínek a prázdniny
14. 3. Velikonoční království
15. 3. Velikonoční království
16. 3. Velikonoční království
19. 3. Malý výlet do opery
26. 3. Velikonoce aneb Jaro vítej!

DDM
10. 3. od 9.00 do 14.00 hod.
Šití – jarní a velikonoční dekorace
10. 3. od 14.00 do 18.00 hod.
Quilling - květinové motivy
23. 3. od 16.30 do 19.30 hod.
Velikonoční dekorace – pletení z pedigu, quilling, filcování z ovčího rouna

17. 3. od 20.00 hod. do 1.00 hod.
Tančírna - KC Domeček
17. 3. od 10.00 do 12.00 hod. nebo
od 15.00 do 17.00 hod.
Dětské maškarní bály - KC Domeček
24. 3. od 9.30 do 11.30 hod.
Montessori sobota
2. 3. od 9.00 do 12.00 hod. a od 15.00
do 18.00 hod. a 3. 3. od 9.00 do 12.00 hod.
Jarní burza dětského a těhotenského
oblečení
6. 4. od 15.00 do 18.00 hod.
Jarní burza hraček, sportovních a dětských
potřeb
16. 3. od 9.00 do 12.00 hod.
Excel pro mírně/středně pokročilé

ZUŠ

24.3. od 8.30 do 13.00 hod.
Velikonoční dílničky v DDM

12. 3. od 17.00 hod.
Japonské divadlo Takarazuka - Divadlo Horní
Počernice

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

19. 3. od 18.00 hod.
V. hudební večer - sál ZUŠ

1. 3. od 16.00 do 19.00 hod.
Prevence šikany
8. 3. od 17.00 do 19.00 hod.
Společné čtení u příležitosti Měsíce
knihy

OSTATNÍ
24. 3. Ples neziskovek v KC Domeček
25. 3. Počernické kuře

Termíny hlavních akcí v roce 2018
24. 3.
25. 3.
21. 4.
30. 4.
18. 5.
20. 5.
29. 5.
2. 6.
3. 6.
9. 9.
6. 10.
2. 12.
23. 12.
24. 12.

Ples neziskovek v KC Domeček
Počernické kuře
Oslavy Dne Země v parku Ratibořická
Čarodějnice
Zahájení 48. ročníku festivalu Divadlo v přírodě
Formanské slavnosti v SKP HoPo Křovinovo nám.
Veřejné fórum -10 problémů v Horních Počernicích - Chvalský zámek
Den dětí
Pohádkový les
Zahájení 13. divadelní sezóny
Počernice v pohybu - ve venkovním areálu FZŠ Chodovická
Ježíškova pošta v areálu Chvalské tvrze
Zpívání pod vánočním stromem v Divadle v přírodě
Živý betlém
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Úvod

SLOVO STAROSTKY

Milí Hornopočerničtí,
v měsíci březnu nás čeká mnoho významných dnů.
Připomínáme si Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ.
Tento den vznikl díky stávce švadlen roku
1908. Právě švadleny z New Yorku stávkovaly za zlepšení životních
podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy,
následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost. V letošním roce je to
110 let.
Je třeba si připomenout i Mezinárodní den invalidů, který byl vyhlášen
Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů a má nám
připomenout s jakými překážkami se invalidé každý den musí potýkat
a překonávat je, ať už se jedná o lidi na vozíčku nebo s jiným mentálním či fyzickým postižením. Naše městská část se také snaží odstraňovat bariéry, které musí například vozíčkáři překonávat v běžném životě.
Přizpůsobujeme tomu nejen chodníky a komunikace, ale také přístupnost veřejných budov.

a to především v rámci participace. Jejich nápady, které jsou schopné
i v dětském věku uskutečnit, počínaje projektem, následnou realizací
a prezentací před počernickými zastupiteli, mohou být inspirací pro
mnoho dospělých.
Připomeňme si Komenského desatero:
1. Každý je vzdělavatelný.
2. Potřeba škol a vzdělání.
3. Demokratičnost pro vzdělání (pro bohaté i chudé).
4. Vzdělání od útlého věku.
5. Vyučování v mateřském jazyce.
6. Ve výuce se má postupovat od známého k neznámému,
od konkrétního k abstraktnímu.
7. Zásada názornosti.
8. Člověk se má vychovávat k práci, k tělesné a estetické výchově.
9. Osobnost učitele.
10. Spojení školy se životem.
Děkuji všem našim pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům,
kteří se o naše děti starají a dávají jim tolik potřebné vzdělání.

Neméně významný je Den učitelů, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592). Vzdělání naší společnosti je
i v současné době velmi významným faktorem. Příkladem nám jsou
počernické děti, které se velmi aktivně podílejí na spolupráci s radnicí,

Hana Moravcová,
vaše starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
MYSLIVCI
S naším mysliveckým sdružením jsme projednávali odstřel divokých prasat, které na
katastru Horních Počernic opět způsobují
škody.
MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA
BERANKA A KLÁNOVICKÁ SPOJKA
Jednání na magistrátu se týkalo projektové dokumentace na Klánovickou spojku,
koordinace s novým obchvatem Běchovic
a umístěním této stavby na katastru Šestajovic a Klánovic.
KANALIZAČNÍ SBĚRAČ H
Proběhlo jednání na Odboru technické
vybavenosti ohledně územního řízení na

kanalizační sběrač. Tento sběrač bude napojen na hlavní čistírnu odpadních vod
v Praze a dojde k uvolnění kapacit jak ČOV
Svépravice, tak i ČOV Čertousy.

společném jednání jsme domlouvali koordinaci s našimi opravami komunikací, ale
také ochranu našich obyvatel při vedení
objízdných tras přes Horní Počernice.

HZS SATALICE
Se zástupci hasičského záchranného sboru jsme projednávali naši vzájemnou spolupráci. Hasiči nám mohou v rámci svého
cvičení pomoct s výškovými pracemi nejen na budovách, ale také např. při ošetření vysokých stromů.

TAJEMNÍK ÚMČ
Na pozici tajemníka úřadu byl ve výběrovém řízení vybrán Mgr. Vítězslav Kaliba.

KOORDINACE AKCE ČESKOBRODSKÁ
NA MHMP
V měsíci březnu začne rozsáhlá oprava
na ulici Českobrodská v Běchovicích. Na

SK SLAVIA PRAHA
Opakovaně jsme jednali se zástupci Slavie
o odkupu fotbalového areálu SC Xaverov.
Hana Moravcová,
starostka

Pozvánka na kulatý stůl s radními, který se koná 13. 3. 2018 od 17.00 hodin v obřadní síni
Chvalského zámku. Téma setkání je koncepce sportu a hluková opatření SOKP 510.

2– 3

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na rekonstrukci prostor v objektu Mezilesí 2058 pro RC
MUM z. s.
Rada schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR na
rekonstrukci prostor v objektu Mezilesí 2058
pro RC MUM z. s.
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Rada souhlasila s vyvěšením vlajky Tibetu na
budově ÚMČ Praha 20 dne 10. března 2018.
Změna názvu areálu přírodního divadla
Rada schválila změnu názvu areálu přírodního divadla na „Přírodní divadlo Dády Stoklasy“, s účinností od 20. 4. 2018.
Výsledek výběrového řízení na obsazení
pracovního místa ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Chvalský zámek
Rada jmenovala paní Růženu Beránkovou, DiS., na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Chvalský zámek,
se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha
9, s účinností od 1. 2. 2018.
Pronájem části pozemku KN parc.
č. 1981/4 (část plochy 4, plocha 5, 6 a část
plochy 7), části pozemku KN parc. č. 1984
(část plochy 3 a část plochy 4), část pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1),
část pozemku KN parc. č. 1990 (část plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha za účelem
provozování parkoviště v areálu Na Chvalské Tvrzi
Rada schválila pronájem částí pozemku
KN parc. č. 1981/4 (část plochy 4, plocha 5,
6 a část plochy 7), části pozemku KN parc.
č. 1984 (část plochy 3 a část plochy 4), část
pozemku KN parc. č. 1987/1 (plocha 2, plocha 1), část pozemku KN parc. č. 1990 (část
plochy 3) o celkové výměře cca 903 m2 v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha na dobu určitou od 12. 2. 2018 do 11. 2. 2021 za účelem
provozování parkoviště v areálu Na Chvalské
Tvrzi společnosti Sweet‑story, s. r. o.

Pozvánka
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Kaplička bude otevřena
každý den od Květné neděle
25. 3. – 8. 4.
dále jen o víkendech do 13. 5.
9 – 19 hodin
Svépravice, Šanovská ulice

POČERNICKÉ

E
Ř
U
K

íta t
ole č n ě přiv
po jď m e sp
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neděle 25. března 2018
od 15 –17 hodin v Jeřické ulici
Čeká vás

pletení pomlázek
lanová lávka
dostihy na chůdách
malování perníčků
velikonoční tvoření
skládání hlavolamů
hod podkovou
zatloukání hřebíků

Vyjádření souhlasu ke změně ÚR stavby
„D0 510 most nad Chlumeckou“
Rada souhlasila s navýšením protihlukové
stěny na východní římse nadjezdu přes Chlumeckou ul. na 5 m (SO 701 PHS) v rozsahu
předložené projektové dokumentace stavby
„R1 510 most nad Chlumeckou“.

Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava
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zpívání a recitace velikonočních koled
a říkadel a další tradiční jarní radovánky
Akce se uskuteční v rámci celostátní sbírky

POMOZT E DĚT EM

Spojení MHD - 223, zastávka Jeřická

Akci pořádají a co nejsrdečněji zvou Skautské středisko
Horní Počernice, Rodinné centrum MUM,
Základní škola Bártlova, Základní škola Stoliňská,
Chvalský zámek, Dům dětí a mládeže, Molechet,
Salesiánské hnutí mládeže, Kulturní centrum
Horní Počernice a přátelé.

Velká část tohoto vydání je věnována dopravě, jelikož nás v příštích měsících dosti
potrápí. Proto jsme se jí v rozhovoru se
starostkou Hanou Moravcovou věnovaly jen okrajově (o dopravě si přečtete na
str. 14 až 16). Probraly jsme také téma
Ekospolu, parku P3, čističky odpadních
vod Čertousy nebo bezdomovců.
Jak pokračuje projekt zklidnění Náchodské?
Momentálně se k dokumentaci vyjadřují
všechny zúčastněné strany jako je TSK, správci sítí, policie, vlastníci… Nejzásadnějším řešeným problémem bylo umístění cyklopruhů
na komunikaci Náchodská, na čemž se všechny zúčastněné skupiny, kromě zástupce cykloskupiny z magistrátu, shodly, že je nevhodné vymezit zde pruh pro cyklisty.
Na základě projednání studie s veřejností
vznikly některé náměty, které jsme zaslali
projektantovi, aby byly zapracovány do studie. Studie by měla být během března zveřej-

něná, realizace zklidnění Náchodské by měla
být v příštím roce.
Dostali jsme do redakce mnoho ohlasů
ohledně výstavby Ekospolu, je nějaký posun v této kauze?
Obdrželi jsme zprávu z Institutu plánování
a rozvoje, že odborná pracovní skupina ve
věci metropolitního plánu upravila regulaci
výšek v metropolitním plánu právě v území,
kde má investiční záměr společnost Ekospol.
Původně bylo v návrhu 4-5 nadzemních
podlaží, což nyní upravili na 5-6 nadzemních
podlaží. Tuto změnu provedli pouze na základě ústního podnětu investora, s čímž nesouhlasíme a společně s paní urbanistkou navštívíme v této věci náměstkyni Petru Kolínskou.
Jaké investiční akce v Horních Počernicích
momentálně probíhají?
Zatím žádné, jelikož čekáme na schválení rozpočtu, každopádně již ale máme připravené
zadávací dokumentace pro výběrová řízení,

která se ihned po schválení rozpočtu zveřejní na úřední desce. Tímto bych ráda vyzvala
místní podnikatele, aby během března sledovali úřední desku a zapojili se do výběrových
řízení.
V parku P3 probíhá výstavba dalších hal,
což mezi některými lidmi vzbudilo pocit,
že se jedná o výstavbu Amazonu, je tomu
tak?
Právě probíhá dle stavebního povolení čtvrtá
etapa výstavby u Pražského okruhu, která zahrnuje výstavbu čtyř hal. Každopádně mohu
lidi uklidnit, že se nejedná o stavbu Amazonu.
Ve spolupráci s P3 parkem jednáme o masivnější výsadbě zeleně v jejich areálu, která
by se měla teď na jaře realizovat tak, aby zde
nebyly jen zelené trávníky, ale také pěkné
stromy, keře a květiny. Dále jsme se při našich jednáních domluvili na podpoře sportu
a sportovních oddílů v Horních Počernicích.
Jak probíhá posuzování záměru Zkapacitnění čistírny odpadních vod Čertousy?
Odbor ochrany prostředí ukončil proces posuzování vlivu na životní prostředí záměru
Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy, čímž se ukončuje posuzování v rámci EIA a dále budeme čekat na další postup
Pražských vodohospodářských staveb.
V jakém stavu jsou v tomto počasí místní
bezdomovci?
Naši bezdomovci jsou naštěstí v pořádku,
městská policie je pravidelně kontroluje zejména v těchto mrazivých nocích. Někteří
mají u D11 přístřeší a naši tři místní se domluvili s jedním obyvatelem Počernic, který jim
v rámci pomoci při údržbě zahrady poskytnul
přístřeší.
Lenka Bartáková,
redaktorka

SETKÁNÍ STAROSTŮ OHLEDNĚ REKONSTRUKCE ČESKOBRODSKÉ ULICE
Dne 19. 2. 2018 se uskutečnilo setkání starostů městských částí a obcí, které budou
nejvíce ovlivněny rekonstrukcí Českobrodské
ulice (Běchovice, Újezd nad Lesy, Koloděje,
Klánovice, Šestajovice a Horní Počernice)
a výsledkem je, že budou požadovat od Odboru dopravních agend MHMP stanovení
i další objízdné trasy, a to přes komunikace
č. 101 (přes Úvaly a Jirny), případně i po komunikaci 235.

Starostka obce Koloděje konstatovala, že zatím není možné vést objízdnou trasu přes Koloděje, protože na jaře zahajují investiční akci
rekonstrukce kanalizace.
Celá tato akce je bohužel tzv. na poslední
chvíli a mnoha okolním městským částem
a obcím to způsobí velké problémy s dopravou. Naší snahou bude maximálně ochránit
občany Horních Počernic v rámci stanovených objízdných tras. Proto budou zavedeny

i úpravy dopravních režimů v některých ulicích, které jsou v sousedství ulice Ve Žlíbku.
Prosím proto občany o trpělivost, jelikož tato
opatření jsou především proto, aby auta na
objízdné trase minimálně využívala místní
komunikace, směřující do intravilánu městské části.
Hana Moravcová,
starostka

Náš ezpravodaj je nově i na facebooku!
Lajkněte si naši novou stránku

www.facebook.com/horni.pocernice.79
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Aktuality

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

Pokračujeme s prezentací další připravované dopravní stavby v Horních Počernicích.

Aktuality

SILNIČNÍ OKRUH TRASA SOKP 510

V současné době je tato komunikace čtyřpruhová. Je připraveno zkapacitnění na
3+3 pruhy, které bude zprovozněno až
v případě dobudování celého okruhu. To
je požadavek Horních Počernic. Na tuto
stavbu byla zpracována dokumentace EIA
v roce 2009.

Připravuje se rekonstrukce mostního tělesa –
výměna nosné konstrukce a sanace spodní
stavby. Probíhá změna územního řízení na
tuto stavbu v úseku mostů.
Předpoklad zahájení rekonstrukce mostů je
konec roku 2018. Tato rekonstrukce bude
řešena uzavřením vždy jednoho mostu, aby
mohl být zachován oboustranný provoz čtyř
pruhů.
Městská část trvá na zachování MÚK Chlumecká, což je sjezd z SOKP na Chlumeckou
z obou směrů a nájezd z Chlumecké na D0
směrem na D10 (severní směr). V roce 2017
byl tento úsek podpořen městskou částí jako
celoměstsky významný. Tímto krokem je tato
křižovatka stabilizována v území a dohady
o jejím zrušení jsou tímto liché.
Budou instalovány protihlukové stěny v celé
části stavby 510 včetně středové stěny mezi
pruhy v obou směrech. Na základě jednání
s projektantem, který připravuje opravu mostu, se podařilo zajistit nejen instalaci v současné době nejmodernějších a efektivních
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protihlukových stěn, které jsou oboustranně
pohltivé, ale také protihlukovou stěnu na
sjezdové rampě s Pražského okruhu na Chlumeckou. Budou tak ochráněny budovy, které
jsou na severní straně Náchodské ulice.
Protihluková stěna na mostním tělese je jednostranná, umístěna směrem k Horním Počernicím.
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení lze tyto
stěny, bez zásahu do stavby a dopravy, při
ukončení jejich životnosti vyměnit.
Je nutno řešit tyto stěny také z hlediska urbanistického. Bude předložen projektantem
návrh řešení v prvním pololetí 2018.
V rámci opravy jízdních pruhů byl použit
tzv. tichý asfalt.
Umístění protihlukových opatření v rámci
celé trasy SOKP 510 je závislé na odsvěření
pozemků magistrátu, které jsou v současné
době svěřeny MČ Praha 20. Tento krok nebyl zastupitelstvem podpořen a bude znovu
projednán na jednání zastupitelstva v dubnu. Protihluková opatření, která jsou umístěna v trase této stavby, jsou ale bohužel také
součástí protihlukových opatření, která jsou
navržena v rámci EIA na dálnici D11 (D0).
I když to nedává smysl vzhledem k pojmenování jednotlivých úseků.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy podpořilo vypořádání pozemků pod touto silniční stavbou
svým usnesením č. 25/6 ze dne 30. 3. 2017.

„Předkládané Memorandum o spolupráci
při vzájemném majetkoprávním vypořádání staveb pozemních komunikací, silničních
pozemků a dalších nemovitostí souvisejících
se stavbou dálnice D0 je výsledkem dlouholeté snahy obou stran – hlavního města Prahy
a České republiky - majetkoprávně narovnat
vlastnictví pozemků a dopravních staveb
dotýkajících se stavby dálnice D0 (Pražského okruhu).“ Celý materiál je k nahlédnutí na
webu MČ v kolonce DOPRAVA pod SOKP.
Je třeba i konstatovat, že Horní Počernice
jsou účastníkem územního i stavebního řízení a mohou své požadavky v rámci tohoto
řízení uplatňovat. V rámci územního řízení
nemusí být sjednocené vlastnictví pozemků
a stavby (stačí souhlas vlastníka pozemku),
ale ve stavebním řízení to vyžaduje státní
správa a především investor ŘSD.
Předpoklad realizace SOKP 510 je v roce
2019.
Součástí opatření je i požadavek městské
části na snížení rychlosti, jelikož tato stavba
je v přímé blízkosti obytného území.
Hana Moravcová,
starostka

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
konat 15. února a že by bylo dobré najít na výše
uvedeném tématu politickou shodu ještě před
únorovým jednáním zastupitelstva (26. února 2018)… Proto (pravděpodobně ze své nezištné dobré vůle) se místní stavitel rozhodl pro
schůzku poskytnout své „sídlo“ (podle jeho vyjádření „neutrální půdu“), kde bychom si mohli
v klidu a za zavřenými dveřmi ujasnit své názory. Účast už prý přislíbila ODS a komunisté…
Místnímu staviteli jsem řekl, že mám jinou představu o způsobu jednání zastupitelů o silničním
okruhu kolem Prahy – že preferuji veřejné jednání zastupitelstva nebo veřejné slyšení, které
bude otevřeno všem občanům Horních Počernic…
Místní stavitel uvedl něco na ten způsob, že „občané si můžou kecat, co chtějí“ a že si nedovede
představit, že by se na výše uvedeném tématu
dokázala nalézt shoda na jednání zastupitelstva – prý „tam chodí a je to masakr“.
Znovu jsem zopakoval, že na způsobu, jak
o dané věci jednat a nacházet shodu, se neshodneme. Následovala už jen krátká a úsečná
otázka, zda to chápe správně, že na schůzku na
jeho „neutrální půdě“ a za zavřenými dveřmi
nedorazím. Odpověděl jsem: „Ano.“ Tím „dialog“
skončil.
Po rozhovoru jsem přemýšlel, proč je pro místního stavitele tak důležité jednat o SOKP s opo-

zičním zastupitelem, který je
v zastupitelstvu za svoji stranu
úplně sám? Proč, když tvrdil, že
má dobrozdání Hany Moravcové,
starostky opírající se o většinu
v zastupitelstvu? Ledaže by se
potichu (za kulisami a za zavřenými dveřmi) připravoval speciální scénář…
V něm by se zastupitelé Šance pro Počernice
rozdělili na dvě části – první, která bude i nadále prosazovat „rozumný okruh“ (dle svého volebního programu), a druhou, která z nějakých
důvodů změní názor… Potom by skutečně šlo
o každý hlas…
Pak mě znovu napadlo, jestli by se třeba místní
stavitel nechtěl skrz svoji firmu podílet na výstavbě protihlukových stěn, až se bude stavět
pokračování pražského okruhu… To by byl asi
opravdu „šolich jako víno“… Ale ne, tak to určitě být nemůže… Jistě je jen důsledný a silně
ho zajímá názor člověka, s nímž nikdy nejednal
a jehož strana drtivě propadla v posledních komunálních volbách… Takový přístup se musí
ocenit – proto skutečné jméno místního stavitele neuvedu.
Úspěchy v práci a podnikání všem poctivým
a slušným lidem přeje
Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU
Po letech průtahů se hornopočerničtí občané
konečně dočkali plánu rozvoje sportu, který
definuje problémové oblasti týkající se sportovního prostředí a zároveň stanovuje prioritní cíle
v podpoře a v rozvoji sportu.
Komise se s plánem rozvoje sportu MČ Praha
20 seznámila a konstatuje, že zde uvedené skutečnosti, především problémové oblasti rozvoje
sportu v Horních Počernicích, byly a jsou hlavním tématem, kterým se komise zabývá již několik let na svých jednáních a po celou dobu na
ně upozorňuje. Jako prioritní problém shledává
především podfinancování sportu, absenci koordinátora pro sport v HP a propojení sportu

v HP, volného času a škol. Podpora stávajících
sportovních subjektů, která je potřebná pro
jejich dlouhodobou úspěšnou práci. Realizace
projektů jako je multifunkční sportovní hala,
plavecký bazén, gymnastická hala, fotbalové
hřiště a další sportoviště jsou pro rozvoj v Horních Počernicích nezbytné, což vychází ze závěrů sportovní komise i plánu rozvoje sportu v MČ
Praha 20.
Komise sportu dále konstatuje, že z klíčových
problémových oblastí rozvoje sportu se ve volebním období 2014 až doposud nic zásadního
nevytvořilo, nevybudovalo, nezměnilo. Zatím
jsme pouze u projektů a studií. Už sedmý rok se

řeší kryté sportoviště. Na jedno
místo máme vypracované dva
projekty, ale tělocvična zatím
v nedohlednu.
Pevně věřím, že se zastupitelé
s plánem rozvoje sportu HP detailně seznámí a priority z plánu
vycházející budou podporovat. Jsou to hlavně
a především požadavky občanů Horních Počernic.
Petr Měšťan, předseda Komise sportu,
mládeže a volnočasových aktivit,
zastupitel MČ Praha 20

DOSTAVBA OKRUHU NENÍ LIDEM LHOSTEJNÁ
Plánovaná dostavba Silničního okruhu kolem
Prahy (SOKP), v našem případě spíše „průtahu“ Horními Počernicemi, naštěstí občanům
není lhostejná. Děkuji proto vám všem, kdo se
o Stavbu 511 a její negativní dopady na životy
nás, našich dětí i vnuků zajímáte.
Přidávám pro představu několik údajů. Víte,
o kolik procent vzroste po dostavbě Pražského
okruhu, realizovaného podle Zásad územního
rozvoje, denní doprava u nás? O plných 74 procent! Umíte si něco podobného vůbec představit?
Podle dokumentace EIA na D11 z roku 2017 má
dojít k nárůstu dopravy na téměř všech komunikacích v Horních Počernicích. V případě kolon
na okolních dálnicích bude Náchodská sloužit
jako objízdná trasa a očekávaný denní průjezd
aut naší městskou částí vzroste na více než
350 000 aut denně!
Předesílám přitom, že už nyní jsou limity hluku

a znečištění, jejichž zdrojem jsou silniční a železniční doprava a logistický areál P3 Park, u nás
překračovány. Objevují se úvahy o tom, že si
lze vyjednat dostupná a vhodná kompenzační
opatření, jakými jsou výstavba protihlukových
stěn nebo výsadba zeleně. Ty jsou ale mnohdy
už součástí dokumentací v rámci posuzování
vlivů na životní prostředí, územních a stavebních řízení a bez jejich umístění a návrhu by nebyl projekt schválen. Jsou tedy povinné! Žádný
bonus nebo odměna.
Odborníci se navíc shodují v tom, že žádná
opatření, kromě těch, která vyvedou kamionovou dopravu dále od hlavního města, nám nepomohou. Při tak vysokém počtu denního průjezdu si může jen hodně naivní člověk myslet,
že mu pomohou protihlukové stěny, případně
stromky, které u nás u dálnice už ani není kam
sázet.
Jsem proto velice ráda, že v Horních Počerni-

cích a dalších městských částech
se objevují lidé ochotní vyvíjet
tlak na politiky. Snad je přiměje
k tomu, aby se nad nevhodným
trasováním dálnice pro kamiony,
tedy SOKP do osídlených území,
kde žijí lidé, znovu zamysleli.
Na závěr se s vámi podělím o povzbuzující informaci. Původní trasa jižního úseku SOKP vedla městskými částmi na jihu Prahy. V 90. letech
se ale díky aktivitám místních zastupitelů a občanů podařilo přesunout tento úsek z území
Prahy do Středočeského kraje! Kladné stanovisko EIA získal tento úsek v roce 2002 a v provozu
je od roku 2010. Je to dobrá zpráva i pro Horní
Počernice. Je v ní naděje, že za čas můžeme slyšet i o dalších vítězstvích občanských iniciativ
nad politickým aparátem.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

6– 7

Zastupitelé

OTEVŘENÁ DISKUSE ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI
Ve čtvrtek 8. února mi volalo neznámé číslo.
Hovor jsem nepřijal, ale jakmile to bylo možné,
volal jsem zpátky. Na druhé straně se zpočátku
nejistým hlasem ozvalo: „To je pan Čáp?“ Odpověděl jsem kladně a následoval asi osmiminutový „dialog“, ve kterém jsem dohromady mluvil
asi jen minutu…
Osobou na druhé straně byl počernický občan
podnikající mj. v oblasti stavebnictví, říkejme
mu třeba místní stavitel. V životě jsem s ním
nejednal a nikdy jsem mu nedával své telefonní
číslo. S o to větším zájmem jsem poslouchal, co
má na srdci. Po pár zdvořilostních větách jsem
pochopil, že by ho asi mohla zajímat výstavba
protihlukových stěn u dálnic vedle Horních
Počernic. Dodal, že jedná za klub místních podnikatelů a že má (prý) dobrozdání od starostky
Hany Moravcové k tomu, aby svolal „pracovní
skupinu“, která by měla být politická… Cílem
schůzky má (prý) být snaha najít shodu mezi zastupiteli na tématu silniční okruh kolem Prahy.
Odvětil jsem, že pracovní orgány (komise) vytváří rada městské části. Dále, že o takové komisi nic nevím a že v případě, že bude vytvořena
a bude mi v ní nabídnuto členství, tak takovou
nabídku zvážím s ohledem na své časové možnosti…
Místní stavitel ale neztrácel naději a ve svém
projevu pokračoval. Sdělil mi, že schůzka se má

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Odbory

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
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 5. 3. 2018 od 10.00 do
16.00 hodin
• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250: dne 5. 3. 2018 od
14.00 do 17.00 hodin
• Základní škola a Mateřská škola, Praha
9 – Horní Počernice, Spojenců 1408: dne
21. 3. 2018 od 13.00 do 18.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823: ve dnech 20. 3. a 21. 3. 2018
od 8.00 do 16.00 hodin
Možnost individuální konzultace v pozdějším
čase dle domluvy.
Přípravná třída: zájemci musí splnit požadavky dané zákonem (dostavit se k zápisu, zažádat
o odklad, škola musí udělit odklad, následně
musí pedagogicko‑psychologická poradna
vzdělávání v přípravné třídě doporučit). Upozorňujeme, že kapacita přípravné třídy je pouze 14 míst.

Škola nanečisto: 19. 3. až 23. 3. 2018 denně
vždy od 15.00 do 15.45 hodin
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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83
Škola zřízena dle § 16, odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci
zápisu bude v uvedeném čase probíhat i Den

otevřených dveří. K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko‑psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra.
Dne 10. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin

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 2017/2018 získali.

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 2018/2019. Zápis bude probíhat ve
všech školách v termínu:

10. a 11. dubna 2018
od 13.00 do 17.00 hodin
• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823 vč. přípravné třídy s kapacitou
14 míst
• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250
• Základní škola a Mateřská škola,
Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408

10. dubna 2018
od 14.00 do 17.00 hodin

• Mateřská škola a Základní škola, Praha 9,
Bártlova 83, škola zřízena dle § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko
‑psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra.
Zápis se uskuteční v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve všech
základních školách v Horních Počernicích. Pro
školní rok 2018/2019 budou zapisovány děti,
které k 31. 8. 2018 dovrší šestý rok věku a děti,
jimž byl minulý rok odložen začátek povinné
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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 průkaze 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).
Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „
Školství“- „Základní školy“.
Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi na Dny otevřených dveří v mateřských školách a následně na zápis
do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok 2018/2019.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Odbory

se uskuteční v následujících termínech:
• Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900
- 20. 3. 2018 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod.
do 17.00 hod.

Odbory

• Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408
- 21. 3. 2018 detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44 dopoledne
od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.
• Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115
- 22. 3. 2018 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod.
do 17.00 hod.

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

2. a 3. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky
pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od
tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou
let. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné (pro školní
rok 2018/2019 budou zapisovány děti, které
k 31. 8. 2018 dovrší pátý rok věku).
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí
dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí

přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých
MŠ v Horních Počernicích postupují při zápisu do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“
a dle kritérií, která stanovuje vždy ředitelka
MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud
mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve
školském rejstříku.
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání

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 § 34a, odst. 2).
Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče
a děti – Školství – Mateřské školy“.
Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

ODBOR EKONOMICKÝ

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Připomínáme, že každý trvale hlášený občan
městské části Praha 20, který je držitelem
psa, je povinen sám bez výzvy se přihlásit
k místnímu poplatku ze psů dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. Zároveň má povinnost do 15 dnů hlásit veškeré změny.
Vyhláškou MHMP č. 18/2004 Sb., má držitel
psa na území hl. m. Prahy od 6 měsíců věku
psa povinnost trvale označit svého psího
miláčka (čipem nebo tetováním). Za splnění
této povinnosti je držiteli na 2 roky místní poplatek snížen max. o 350 Kč za rok. Je to forma kompenzace vydaných nákladů na označení psa. Je důležité pro přiznání snížené
sazby poplatku ze psů tuto skutečnost ohlásit na ÚMČ Praha 20 do 30 dnů od trvalého
označení psa, jinak k snížení sazby nedojde.
Zároveň se číslo čipu či tetování zaznamená
do evidenční karty psa a následně se předá
i do centrální evidence hl. m. Prahy. V případě, že se pejsek nedopatřením či nešťastnou
náhodou ztratí a nálezce pejska přivede do
útulku nebo policii, je tak možné rychle dohledat majitele a kontaktovat ho.

Evidence psů slouží i pro další potřeby,
např. pokud dojde k situaci, že pes napadne
jiného psa či člověka, jsou údaje z evidence
psů poskytovány Policii ČR.
V případě, že se majitel psa nepřihlásí k místnímu poplatku ze psů, vystavuje se pokutě.
Městská část Praha 20 může využít své pravomoci a vyzvat písemně jakéhokoliv držitele psa na katastrálním území Horních Počernic k prokázání skutečnosti o tom, kdo je
jeho majitelem a kde je hlášen. Dokazovací
povinnost je vždy na straně držitele psa.
V případě, že držitel psa neprokáže, kdo je
majitelem psa a kde je hlášen, nebo se této
povinnosti vyhýbá, může mu být udělena pořádková pokuta až do výše 500.000 Kč a místní poplatek vyměřen.
Termín splatnosti místního poplatku je
31. 3. V případě, že držitel má psa v bytové
jednotce, je platba rozdělena na dvě splatnosti a to 31. 3. a 31. 8. Městská část Praha 20
bude rozesílat všem držitelům již registrovaných psů složenky. V případě, že vám složenka nedojde, nejste zproštěni povinnosti
zaplatit místní poplatek v termínu a ve

správné výši. Zaslání složenky není povinností městské části Praha 20.
V případě jakýchkoliv dotazů k přihlášení
k místnímu poplatku ze psů, či sazbě, úhradě poplatku kontaktujte Odbor ekonomický na tel.: 271 071 623 nebo na e‑mailu:
Ivana_vlasakova@pocernice.cz
Přejeme vám mnoho radosti s vašimi psími
kamarády.
Ivana Vlasáková,
referentka Odboru ekonomického
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÉ ULIČNÍ HODINY
Na základě požadavku MČ Praha 20 Horní Počernice byly instalovány nové uliční hodiny
na konečné linky MHD 223 v Ratibořické ulici.

Náklady na dodání i montáž jakož i následný
provoz jsou hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy.

Jaroslav Píša, vedoucí
Odboru místního hospodářství MČ Praha 20

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
V pátek 16. 3. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
bude prováděno blokové čištění sídliště I Mezilesí a sídl. II - Lhotská včetně přilehlých
ulic - Libošovická, Běchorská.
V pátek 23. 3. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
blokové čištění sídl. III Pavlišovská, U Jes-

lí, Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská
a Chodovická.
Další komunikace v obci budou čištěny v 2.
polovině března a v průběhu dubna a května.
Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly
budou označeny dopravními značkami.

Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací
po zimním období.
Jaroslav Píša, vedoucí
Odboru místního hospodářství MČ Praha 20

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

STÁTNÍ OBČANSTVÍ
Dne 31. 1. 2018 bylo uděleno státní občanství ČR
paní Zorjaně Severové, která je státní občankou
Ukrajiny.
V Horních Počernicích bydlí od roku 2009. V současné době je na rodičovské dovolené, má 2 syny
Stanislava a Antonína.
Martina Procházková,
matrikářka

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pojďte přivítat jaro s radostí a ve skvělé kondici spolu se SENIOR FITNES. Cvičíme v tělocvičnách a bazénech po celé Praze, každý si může
najít cvičení poblíž svého bydliště. Neváhejte,
těšíme se na vás! Více na www.seniorfitnes.cz

Zdravotní cvičení
ČT: 9.00 – 10.00 hod.; 10.00 – 11.00 hod.
(30 Kč)
Ing. Irena Osvaldová, tel.: +420 778 480 459
e‑mail: IRI.JURCOVA@gmail.com

Na Praze 20 cvičíme:
DOMEČEK, KC Praha
- Horní Počernice, Votuzská 379/11

Centrum regenerace a zdraví Perla
Ratibořická 1166/12
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Hornopočernický zpravodaj – březen 2018

Zdravotní cvičení
středa: 10.45 - 11.45 hod. (50 Kč)
čtvrtek: 8.00 – 9.00 hod. (50 Kč)
Je třeba se přihlásit u cvičitelky.
Martina Jíchová, tel.: 723 031 678
e‑mail: martina@martinajichova.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Vrběcká Anna
Kresta Oldřich
Wiedenová Marie
Procházka Jiří
Černá Maruše
Brychta Jaroslav
Dvořák Felix Otakar
Flíčková Hana
Přibíková Libuše
Vaněk Slavoj
Hellebrandt Jaroslav Jozef
Kubíčková Marta
Nováková Miloslava
Rosendorf Antonín
Roušar Milan
Štěpánková Rudolfa

Hanuš Jiří
Jaklová Emilie
Waraus Pavel
Pittner Josef
Šrytr Jiří
Vrkočová Miroslava
Brychtová Alena
Jůnová Jaroslava
Kulová Libuše
Matušů Alena
Volianský Alexandr
Dvořáčková Božena
Jamborová Jiřina
Poláčková Irena
Pundová Ludmila
Čížková Marcela

PROGRAM
ZO SENIOŘI
BŘEZEN 2018
úterý 6. března VYCHÁZKA
Vyšehrad, sraz ve stanici metra
Č. Most v 9.30 hod.,
vede L. Frouzová
úterý 13. března VYCHÁZKA
Motýlí dům Na Příkopě, Pasáže
a průchody, sraz ve stanici metra
Č. Most v 9.30 hod., snížené vstupné
50 Kč, vede L. Frouzová
pondělí 19. března VYCHÁZKA
Žižkov Balkán - Ohrada – Žižkov,
Národní památník, sraz ve stanici
metra Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová
středa 28. března KLUBOVNA
Přednáška Městské policie hl. m.
Prahy, téma: Jaro - alergie, bodnutí
hmyzem, pitný režim,
úpal, klíště – borelióza,
začátek ve 14.00 hod.
Cvičení v „Domečku“ bude každý
čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna je otevřena každou
středu od 14 hodin.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099.
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Hejný Ladislav
Kohoutková Miluška
Ledererová Hana
Luxa František
Siostřonek Jiří
Barcal Jaroslav
Kolář Josef
Král Evžen
Marečková Zdeňka
Mouchová Miluše
Pochmanová Libuše
Šebek Josef
Vágnerová Anna
Veverka Miroslav
Vyhnálková Libuše
Peterová Milada

Podzimková Drahomíra
Semerád Jan
Votavová Marie
Denková Vlasta
Havránková Ludmila
Chlad Karel
Janda Zdeněk
Tomášková Alice
Bárová Věra
Boubalová Marie
Boušek Jiří
Černá Helena
Doležel Ladislav
Houska Jiří
Kobrová Božena
Králová Alena

Mansfeld Vladimír
Maršík Stanislav
Mrkvičková Marie
Novák Josef
Pavlíková Marcela
Persyová Jana
Prokop Petr
Přibyl Bohumil
Topol Josef
Markovičová Dorota

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají
věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice
Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění Vašeho jména v této rubrice NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na e‑mail
vitani@pocernice.cz.
Alexandra Janáčková, vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

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 01. 12. 2017 - 28. 02. 2018 do 31. 04. 2018. 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.
Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. března 2018 oslaví naše maminka a babička Vlasta
Denková z Horních Počernic 80. narozeniny.
K tomuto významnému životnímu jubileu blahopřeje
a hodně zdraví přeje dcera Iva s manželem
a vnučka Petra.

Dne 13. 3. 2018 to bude 8 let co nás opustila naše milovaná maminka, babička a sestra Jaroslava Lišková.
Stále na tebe vzpomínáme. Dcera Kateřina a sestra Jiřina
s rodinami.
Ve čtvrtek 11. ledna 2018 v požehnaném věku 92 let zemřel ve švýcarském Schaffhausenu pan Václav Pařízek,
původně z Horních Počernic. Prožil zde celých 40 let, až do
roku 1969. Pamětníkům za tichou vzpomínku děkují manželka a dcera Dáša s rodinou.

Red.: V minulém vydání jsme chybně uvedli jméno paní Šebánkové, za což se velice omlouváme.
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Odbory

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

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.

Dne 1. 2. 2018 se odehrála schůzka o silničním okruhu kolem Prahy. Toto setkání jsem
zorganizovala s podporou koordinátorky
projektu Zdravé město Horní Počernice L.
Tomsové za účelem jednak získat aktuální
informaci o stavu projednávání silničního
okruhu kolem Prahy (SOKP), jednak poskytnout prostor k výměně informací a názorů
mezi skupinami, které se v Horních Počernicích aktivně angažují v procesu jeho projednávání.

a dopravy ÚMČ Praha 20, hornopočernický cyklokoordinátor a někteří další aktivní
občané. Přítomní se shodli na tom, že pro
únorové jednání Zastupitelstva MČ Praha
20 bude do návrhu programu zařazen bod
k možnému vytvoření vyjednávací skupiny
za MČ Praha 20 ve věci SOKP a dalších sou-

visejících staveb. Průběh schůzky je veřejně
dostupný ve formě audio záznamu a zápisu
na www.zdravehornipocernice.cz.
Karolína Klímová, předsedkyně Komise Rady
MČ Praha 20 pro PZMČ a MA21

Aktuální informace o stavu projednávání SOKP nám přišli předat Ing. Zděradička
a Ing. Hák z Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy, jednáním nás provedl
profesionální facilitátor Pavel Mašek. Mé pozvání přijali někteří zástupci vedení městské
části Praha 20, a to za hnutí Šance pro Počernice, ODS a KSČM, komisí Rady MČ Praha 20
pro dopravu, pro výstavbu a územní rozvoj
a PZMČ‑MA21, dále zástupci spolku Klidné
Počernice a Klub podnikatelů Horní Počernice, pracovnice Odboru životního prostředí
Placená inzerce

HNUTÍ OBČANŮ POČERNIC

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

PLATFORMA ZA KVALITNÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Milí Hornopočerničtí,
zajímá Vás místní dění a chcete mít reálně možnost
ovlivnit život ve svém okolí? Rádi byste se zapojili?

a

zvou na diskuzní setkání:

CHCEME ZDRAVÝ
DOMOV, NE
KAMIONY!

CHCEME
V úterý 13. března 2018 od 18
hodin
ZDRAVÝ DOMOV,
Restaurace U Bobra - Xaverov (u
hřiště)
NE KAMIONY!
Božanovská 2098/26, Horní
Úterý 13. 3. 2018 od 18 hodin
Počernice
Restaurace U Bobra – Xaverov
Božanovská 2098/26,
Horní Počernice

S odborníky o možnostech řešení dopravy v Horních Počernicích
a jejich dopadech na naše životní prostředí.

Hornopočernický zpravodaj – březen 2018

Ochotně Vám pomůžeme se realizovat. Kontaktovat
nás můžete e‑mailem: info@sancepropocernice.cz

INVESTICE NA PŘÁNÍ II.
Rozdělme
vyčleněnou
část rozpočtu
městské části
pro rok 2018
a vylepšeme
Horní Počernice.

CO JE TO

Kdo ?
SE MŮŽE ZAPOJIT?

My všichni

obyvatelé MČ Praha 20
bez výjimky

• 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
• umožňujeme setkávání
obyvatel při společných
diskusích
• dává lidem prostor, jak
přímo a efektivně vylepšit

Nové dětské hřiště? Cyklostojany?
Komunitní zahrada? Aktivity pro seniory?

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

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!

JAK TO CELÉ PROBÍHÁ?
PENÍZE
Radnice vyčlení
určitý obnos peněz
26. 2. 2018

NÁPADY
Občané posílají
návrhy projektů
1. 3–30. 5. 2018

DISKUSE
Probíhá kontrola,
úprava a prezentace
projektů
1. 6–22. 6. 2018

HLASOVÁNÍ
Vybírají se vítězné
projekty
23. 6.–23. 7. 2018

REALIZACE
Vítězné projekty
se realizují
od 1. 8. 2018

FUNGUJE TO!
V roce 2017 byly realizovány
další dva projekty „Na přání“
PUMPTRACK 1.etapa
a PARK POZNÁNÍ
KDE SE DOZVÍM VÍC?

Bližší informace se dozvíte na webových stránkách
www.zdravehornipocernice.cz
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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Zdravá MČ

Pojďme společně rozhodnout, co s našimi penězi

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY

Předpokládaný termín realizace
5. 3. 2018 – červen 2019; v zimním období
budou práce přerušeny a Běchovice budou
průjezdné.

Rozsah stavby; objízdná trasa
Z důvodu provádění celkové rekonstrukce
ulice Českobrodská a souběhu s výstavbou
kanalizace v obci Újezd nad Lesy bude výše
uvedená komunikace uzavřena pro individuální automobilovou dopravu v obou
směrech, a to v úseku mezi ulicemi Do Říčan
a Staroklánovická. Vjezd bude povolen pouze
vozidlům integrovaného záchranného systému, stavby, rezidentům a autobusům MHD.

Ostatní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu, která bude vedena ulicemi
Staroklánovická (Újezd nad Lesy) - Slavětínská (Klánovice) - Revoluční (Šestajovice) - II/611 - III/6111 - D11. Pro řidiče, kteří pojedou po komunikaci II/611 ve směru
do centra bude vyznačena objízdná trasa
ulicemi Náchodská – Ve Žlíbku – D10.
Alternativní objízdná trasa nebyla investorem navržena, přestože MČ Praha – Klánovi-
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Rekonstrukce Českobrodské se výrazně
dotkne Horních Počernic. Průměrně jezdí
po Českobrodské cca 26 000 vozidel denně.
Objízdná trasa je vyznačena na plánku.
Aby se zamezilo extrémnímu nárůstu nákladních vozidel na Náchodské, povolil po dobu
realizace stavby Odbor dopravních agend
MHMP, aby na Náchodskou ulici mohly vjíž-

dět nákladní automobily (od 3,5 tuny) pouze
se souhlasem MČ Praha 20. V současné době
je na Náchodskou povolen vjezd nákladním
automobilům pro dopravní obsluhu daného
území, ale toto opatření je městskou policií
velice obtížně vymahatelné a jako takové je
hojně zneužíváno.
Věříme, že vydáváním povolenek pro vjezd
nákladních automobilů se podaří eliminovat
nárůst těžké dopravy. Toto opatření se nejví-
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Doporučná objízdná trasa ve směru na Prahu - po D11
a objízdná trasa ve směru na Úvaly - po D11
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Objízdná trasa ve směru na Prahu - po D10
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2. Etapa - Oprava mostu přes Říčanský
potok a mostu přes Rokytku
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Milan Brož

ce dotkne společností, které potřebují zásobovat Náchodskou. Prosíme proto zástupce
všech firem, které potřebují vjíždět na Náchodskou, aby si zde stáhli formulář:
https://www.pocernice.cz/zivotni‑situace/
formulare-4/
a podali na silniční správní úřad Odboru životního prostředí a dopravy žádost. Povolenka k vjezdu na Náchodskou bude naším
silničním správním úřadem vyřízena co nejdříve.
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Doprava

ce a Horní Počernice požadovaly alternativní
objízdnou trasu od Úval po II/101.
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Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 pruzích a bude
sloužit jako objízdná trasa stavby „oprava komunikace Českobrodská“.
Studie hluku ze stavební činnosti je zveřejněna v elektronické verzi tohoto článku
v e‑zpravodaji a v aktualitách na
www.pocernice.cz
Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku
Od 16. 3. do 30. 4. 2018 bude pokračovat loni
započatá souvislá údržba komunikace Ve
Žlíbku. Akce bude probíhat v šesti etapách za
částečného omezení silničního provozu. Dopravní omezení v ul. Ve Žlíbku v I. a II. etapě
bude probíhat v úseku od zelené plochy (na
které bylo nově zřízeno pamptrekové hřiště)
po křižovatku s ulicí V Slavětíně, III. a IV. etapa
bude zahrnovat úsek před areálem Big Box
Horní Počernice, s. r. o. a poslední V. a VI. etapa proběhne v úseku od areálu Big Box Horní
Počernice, s. r. o. po křižovatku s ul. Božanovská. Investorem této akce je společnost TSK
hl. m. Prahy, a. s. a prováděcí firmou je společnost Porr, a. s.
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Rekonstrukce zahrnuje opravu dálnice D11
včetně oprav obrusné a ložné vrstvy stávajících větví mimoúrovňové křižovatky D11
a D0 – MÚK Počernická.
Oprava začne v pátek 30. 3. 2018 v km 0,0 dálnice D11 za sjezdem z MÚK Olomoucká (exit
1 Horní Počernice). Konec oprav se nachází
v km 7,8 dálnice D11 v prostoru exitu 8 Jirny.

MIMO
MHD
BUS IDEL
A VOZ OLENÍ
ICE
S POV HOV 21
BĚC
ÚMČ PRAHA

O
MIM
BUS
MHD

YP
2T
IP2

Rekonstrukce D11 v úseku km 0,0 – 7,80
(exit Jirny)
Zhruba měsíc po zahájení rekonstrukce Českobrodské začne plánovaná rekonstrukce
dálnice D11. Rekonstrukce potrvá do podzimu 2019. V každém čísle Zpravodaje vás budeme, Vážení občané, informovat o jednotlivých plánovaných etapách.
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V případě nejasností ohledně vjezdu nákladních vozidel na Náchodskou kontaktuje na
Odboru životního prostředí a dopravy:
Věru Bidlovu, e‑mail:
vera_bidlova@pocernice.cz, telefon:
271 071 630, Dagmar Jeníkovou,
e‑mail: dagmar_jeníkova@pocernice.cz,
telefon: 71 071 633, Evu Vrbovou, e‑mail:
eva_vrbova@pocernice.cz, telefon:
271 071 661.
Ulice Božanovská v úseku Božanovská x Ve
Žlíbku po křižovatku Božanovská x Ke Xaverovu bude zjednosměrněna. Vjezd do Božanovské z křižovatky s ulicí Ve Žlíbku bude
možný pouze pro autobusy MHD.

Placená inzerce

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu je nezisková, nezávislá a apolitická
organizace. Naším posláním je podporovat
realizaci dopravních staveb, které budou
splňovat požadavky na dopravní obslužnost
a bezpečnost, ochranu životního prostředí
a zdraví obyvatel a vyvážený územní rozvoj.
Dlouhodobě sledujeme neuspokojivý vývoj v oblasti dokončení okruhu a převedení
tranzitní a kamionové dopravy mimo aglomeraci Prahy. Podporujeme diskuzi s občany, odborníky a politiky s cílem najít
optimální variantu řešení, nepoškodit životní prostředí, co nejméně zatížit dotčené
obce a města silniční dopravou. Usilujeme
o objektivní a nezávislé posouzení navrhovaných řešení.
Pražský okruh (SOKP) dle ZÚR (zásady
územního rozvoje) prosazovaný současnou
politickou garniturou vychází z koncepce
60. let minulého století. Od té doby došlo
k významnému rozvoji města a obrovskému
nárůstu dopravy v důsledku přechodu na
tržní hospodářství a zapojení do evropských
struktur. Realizace dnes již dálničního průtahu by měla velmi negativní dopady na
městské části na východě a severu Prahy.
Mezi nejvíce postižené lokality by patřily
právě Horní Počernice. Po dostavbě celého okruhu dojde k obrovskému nárůstu

dopravy a zhoršení životního prostředí ve
vaší městské části. Jen protihlukové stěny
a výsadba zeleně nepomohou. Jediné rozumné řešení je snížení dopravní zátěže vyloučením tranzitní, zejména kamionové
dopravy mimo Prahu.

vyzvat místní i pražské zastupitele, aby
iniciovali objektivní posouzení řešení pro
vyloučení tranzitní kamionové dopravy mimo území hl.m. Prahy a začali jednat
s Ministerstvem dopravy a Středočeským
krajem.

V letech 2014-2015 si Ministerstvo dopravy nechalo vypracovat studie tzv. regionální varianty, která z velké části kopíruje
aglomerační okruh Středočeského kraje.
Její realizace by měla mírnější dopady na
životní prostředí mj. díky větší vzdálenosti
od středočeských obcí, nižší dopravní zátěži a výrazně nižšímu počtu dotčených obyvatel. Stavební náklady regionální varianty
činí cca 33 miliard a lze na ni získat dotace
z evropských fondů. Zatímco oficiální varianta ZÚR bude stát více než 55 miliard, které
zaplatí občané ČR ze svých daní, protože je
v rozporu s evropskou legislativou TEN‑T.

Tranzitní okruh v regionální variantě má
přínosy i pro Středočeský kraj: nahradí obchvaty obcí a přeložky silnic, zlepší dopravní
obslužnost Středočeského kraje a může přispět k rozvoji obcí a tvorbě nových pracovních příležitostí. Jsme přesvědčeni, že toto
řešení je projednatelné, pokud se povede
konstruktivní a férový dialog zapojením
všech dotčených subjektů včetně veřejnosti.

Od nástupu ministra Ťoka však stát nadále prosazuje oficiální variantu ZÚR, tedy
průtah Prahou. Přestože se situace zdá být
v této chvíli nepříznivá, šance na realizaci
okruhu kolem Prahy v regionální variantě stále existuje. Čím dál tím více politiků
si uvědomuje, že z dlouhodobého hlediska
je přínosnější vzdálenější okruh pro tranzitní nákladní dopravu. Plánovaná stavba
511 (Běchovice – dálnice D1) může sloužit
jako městská komunikace. Občané mohou

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu
Web: www.rozumnadoprava.cz
Facebook:www.facebook.com/
rozumnadoprava
Email: info@rozumnadoprava.cz
„Kdyby vznikl ještě vzdálenější tranzitní okruh
pro nákladní dopravu, tak jsme nejšťastnější,“
uvádí Petr Dolínek, pražský radní pro dopravu v pořadu Nedej se plus, který byl vysílán
v neděli 10.12. na ČT2

Pražský okruh vychází z koncepce 60. let minulého století,
mezitím se situace radikálně změnila

•
•
•

•
•
•

•

Nárůst obyvatel
o cca 400 000
Rozvoj města
15-násobný nárůst
dopravní zátěže
Přechod na tržní
ekonomiku
Vstup do EU
a Schengenu
Ekologické a
hygienické zákony
Legislativa TEN-T
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Doprava

PODPORUJEME SKUTEČNÝ OKRUH KOLEM PRAHY, NIKOLIV PRŮTAH!

MOHLY SKONČIT POČERNICE JAKO LIDICE?
Teprve rok byl Herbertu Absolonovi, když
vedle v pokoji umírá jeho matka. O dvaadvacet let později mu jeho adoptivní
otec na smrtelné posteli naznačil, že jeho
maminka nespáchala sebevraždu, jak si
myslel, stejně tak úmrtí dědy o tři roky
později bylo obestřeno tajemstvím. Mladý Herbert se rozhodl po minulosti jeho
rodiny pátrat, to se mu pořádně podařilo
až po listopadu 1989, kdy se mohl dostat
ke spisům do archivu. Jednoho dne se tak
mohl postavit tváří v tvář vrahovi své maminky…
Od té doby prozkoumal mnoho dokumentů
a spolu s historiky zjistil i to, že právě Horní
Počernice mohl potkat stejný osud jako Lidice. Jeho děda, sudetský Němec Vojtěch
Baudisch si vzal za ženu rodačku z Horních
Počernic a žili spolu v Čížkovicích, kde byl
děda ředitelem cementárny, z níž byl dodáván cement na stavbu pohraničního opevnění. Díky svému postavení mohl cestovat do
Říše a přinášet tak zpět cenné informace. Po
obsazení Sudet na něj ale padlo podezření ze
špionáže a musel z cementárny odejít. Usídlili
se tedy v manželčiných rodných Horních Počernicích, kde se seznámili s místním vysoce
postaveným agrárníkem Slavojem Nolčem.
Nolč na svém zámečku hostil smetánku jako
například Adinu Mandlovou, ale také vysoce postavené politiky nebo průmyslníky. Na
zámku se odehrávají nebezpečné hry protinacistického odboje, jednou z nich je i snaha
o usmrcení Heydricha otrávenou bramborou,
kterou mu měl podat číšník Fetr v restauraci
Savarin. Ten den však Heydrich přišel na večeři pozdě a svou porci nesnědl… Častý host
na Nolčových dýcháncích, Horst Böhme, pak
po úspěšném atentátu na Heydricha ukázal
prstem právě na Lidice. Kdyby nacisté tušili,
že lidé, kteří se podíleli na atentátu mají vazby na Počernice, mohla tato obec dopadnout
stejně.
O pátrání po svých předcích vznikl před sedmi lety dokument Pěšáci tajné fronty, který
bude právě 21. března promítnut v Divadle
Horní Počernice. Účast na promítání a následné besedě s panem Absolonem a reži-

sérem dokumentu Jiřím Šindarou přislíbil
i hornopočernický historik Radek Schovánek a plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, který
právě v dokumentu ukázal i nové pohledy na
práci československých zpravodajských služeb první republiky, ale také nové poznatky
o snahách likvidace říšského protektora Reinharda Heydricha jinou cestou, než se stalo.
Pane Absolone, dokument Pěšáci tajné
fronty byl odvysílán již před sedmi lety,
objevil jste od té doby další pěšáky?
Dalším „pěšákem tajné fronty“ byl tajemník
Obecního úřadu, kapitán v záloze a spolupracovník čs. voj. zpravodajské služby Jaroslav Křovina. Ozval se jeho syn, ale zajímala
se o tyto informace hlavně jeho vnučka. Jaroslav Křovina byl 8. června ihned po Heydrichově smrti na Bulovce popraven. Údajně bylo Němci uvedeno, že projevil souhlas
s atentátem. Bylo to však s největší pravděpodobností za spoluúčast s organizováním
úkrytu parašutistů. Gorazd Pavlík v této inkriminované době bydlel v Počernicích.
Pomohlo Vám odvysílání dokumentu
k nalezení dalších informací o Vaší rodině?
Ozvala se po shlédnutí paní Lhotská, prapravnučka jednoho z bratrů mého dědečka, která po válce, respektive její babička, dědila po
bezdětném bratrovi své matky, Františkovi
Baudischovi, který byl za Rakousko‑Uherska
ředitelem Centrální rakousko‑uherské banky
ve Vídni.
Následně se ozval cca 30letý pan Jan Bican,
jehož babička žila v Českých Budějovicích
s dalším z bratrů mého dědečka, Peregrinem.
Poradil jsem Janovi Bicanovi jak získat z archivů informace a pak jsem od něho dostal
spoustu dokumentů, mezi nimi také jeho životopis. V tomto životopise je uvedeno, kolik měl sourozenců, včetně jejich postavení.
O rok starší než Peregrin byl František. Byl ředitelem Centrální rakousko –uherské banky
ve Vídni. Peregrin byl kapitánem rakousko
‑uherské armády, který se po I.sv. válce věnoval podnikání s uhlím a topným dřívím
v Českých Budějovicích. Čtvrtý bratr mého
dědečka Adalberta Baudische byl ředitelem
drah.

POZVÁNKA
Projekce dokumentu Pěšáci tajné fronty
21. 3. od 18.00 hod. v Divadle Horní Počernice
následuje beseda s Herbertem Absolonem,
Jiřím Šindarou, Radkem Schovánkem
a Eduardem Stehlíkem
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Slavoj Nolč
Podařilo se Vám vypátrat vraha Vaší maminky, jaké to bylo postavit se mu tváří
v tvář?
Jediného z žijících vrahů mojí matky, plk. Stanislava Zdrobílka (bývalého kádrováka MV)
jsem nalezl živého. Bydlel v bytě po Karlovi
Angelisovi, bývalém předsedovi RMNV v Horních Počernicích. Tváří v tvář jsme mu se synem předkládali archivní dokumenty a kopie
autentických zápisů z knihy RMNV v Horních
Počernicích. Řekl jsem mu, že je jediný žijící,
protože jeho kumpáni, František Svoboda
a Tonda Hnízdil jsou po smrti. Řekl mi: „Člověče, Vy jste snad přišel z hrobu.“ Tak si byl jistý,
že nikdo, kdo by ho mohl najít, již nežije. Měl
obavu, že ho budu tahat po soudech a řekl
mi, že jde na operaci se žaludkem. Poté jsem
se asi po měsíci dozvěděl, že zemřel na rakovinu žaludku, takže ne beztrestně!
Co se tehdy stalo s Vaší starší sestřičkou?
Sestra Barbora byla vychovávaná také v Lahovicích, ale u sestry mého adoptivního otce
Karla Absolona, Anny, která nás v srpnu 1945
z Liberce do Lahovic přivezla. Bratr Jan byl
v Počernicích u sestry naší babičky Františky,
která bydlela naproti Nolčovu zámečku.
Při pohřbu Vašeho dědečka zabránili babičce otevřít rakev. Kdo jí v tom zabránil
a znáte už podrobnosti o jeho úmrtí?
Informaci, že se v Novém Jičíně při pohřbu
mého dědečka nesměla otevřít rakev, jsem
znal od babičky, která byla na pohřbu se svou
snachou Gabrielou Baudischovou, žijící ve
Vídni. Po r. 1992 mi tato příbuzná, respektive
teta Gabriela, potvrdila zákaz otevření rakve,
učiněný údajně dvěma pány z MNV v Novém
Jičíně. Po exhumaci hrobu v Novém Jičíně
nebyla Kriminalistickým ústavem Policie ČR
příčina smrti určena z důvodu nedochova-

nosti kosterních ostatků zapříčiněnou kyselostí půdy.
Pochybnosti o úmrtí bez cizího zavinění lze
spatřovat v tom, že nebyla nalezena čelní
kost.
Jak se těšíte na besedu do Horních Počernic? Doufáte, že by se mohl přihlásit další
pamětník, který by Vám pomohl odhalit
další střípky?
Na případné otázky jsem zvědav, ale zároveň přesvědčen, že na všechny budu znát
odpověď i předložit dokument. Stoprocentní
pravda o Počernicích je ve výpovědích čtyř až
pěti osob, učiněných ještě před koncem války nebo v prvních poválečných dnech. Jsou
však v archivu v Rusku…
...O cestě za tímto dokumentem jsme se
zeptali i jeho režiséra Jiřího Šindary

Maminka Justová 1945
mec, matka z českosudetské rodiny, dědeček
Suděťák a cementárenský expert, babička
Češka (jako poleno). Jeho příběh mne velmi
zaujal, začínal už na italské frontě I. světové
války. Ovšem nejzajímavější byl až v období Protektorátu a pak po osvobození v roce
1945 a v následujících letech. Ovšem příběh
pokračoval i po „listopadu 89“, kdy Absolon
pátrá po aktérech jeho životní tragédie a hledá nové poznatky o jeho rodině, o jeho dvojím rodném listě. Ten příběh, který je z velké
části zasazen do Horních Počernic, je velice
košatý a zasloužil by si hlubšího zpracování
v širších souvislostech. Je to pro mne i přítele
Herberta jistá výzva - ale…
Jak dlouho trvalo natáčení a jak dlouho
následné zpracování do finální podoby?
Pokud jde o tvorbu televizního dokumentu,
ten začal vznikat od prvních kontaktů s Her-

bertem Absolonem. Dramaturgie ČT v Brně
byla tématu nakloněna, a tak jsme měli společně s Herbertem prostor, abychom dál společně pátrali u nás i v německém archivu. Až
jsme si byli jist, že v tuto chvíli víme co nejvíce, a že divákovi můžeme sdělit zajímavý
příběh, napsal jsem scénář, naplánovala se
výroba od roku 2008 s dokončením 2011.
Mnozí histrorikové sice kroutili hlavou, že
námi vypátrané poznatky -zvláště otázky
likvidace Heydricha - jsou historicky nevěrohodné. Jiný přístup k naší práci měl tehdy
historik z Vojenského historického ústavu
Dr. Eduard Stehlík. Nejenže dokázal přijmout
naše teorie a poznatky, ale navíc je doplnit
o jemu známá fakta. My jsme tvrdili, že jestliže najdeme písemné svědectví tzv. „obyčejného člověka“, který neměl důvodu si pro
svůj pozdější život vymýšlet, tak jsme se tím
začali zabývat. Dodnes jsme neobdrželi kritiku na naše badatelské poznatky.
Tento projekt je podporován za účelem zprostředkování informací o významných událostech na území Horních Počernic široké veřejnosti.
Vstupné na představení i besedu je zdarma,
avšak protože je kapacita divadla omezená, je
třeba si včas v divadle rezervovat a vyzvednout
vstupenku.
Lenka Bartáková, redaktorka
Fotografie z roku cca 1941-1944

Závěrečná scéna na hřbitově v Liberci - foto Alena Šindarová
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Rozhovor

Jak jste se vlastně dověděl o příběhu pana
Herberta Absolona?
Mnoho let se věnuji práci, která vychází ze zájmu o 1. polovinu 20. století - říkám, že jsem
částečný historik (byť mám na to papír), ale
jo, jako televizní dokumentarista se věnuji
tématům, která mě oslovují svým lidským
příběhem. A to se stalo i v případě dnes už
mého přítele Herberta Absolona. Někdy,
snad v roce 2005 nebo 2006, mi volá člověk,
který má informace k problematice, jíž se léta
zabývám a hledám materiály v archivu Ministerstva vnitra - později Archiv bezpečnostních složek. Zajímal jsem o zakladatele lidové
strany, prvorepublikového ministra, premiéra londýnské vlády a ministra do roku 1948
Msgre. Jana Šrámka a jeho osudu po roce
1948. Dotyčný (Herbert Absolon) mi v telefonátu řekl, že v knize návštěv v archivu našel
mé jméno, kde je také zapsán můj badatelský
záměr. A on, že má k tomu co říci. Měl. Dodal
mi další podklady a přitom mi sdělil, proč navštěvuje archiv. Hledá materiály, které by mu
objasnily jeho identitu - otec sudetský Ně-

Vážení diváci,
v březnu bych vás
ráda pozvala na
dvě
výjimečné
události. Tou první
je festival outdoorových filmů Expediční
kamera.
Jedná se o čtyřhodinové promítání
nejlepších filmů roku 2017 s tematikou cestování, poznávání, adrenalinových sportů a vysokohorských expedic. Filmy jsou
opravdu krásné a z výkonů některých protagonistů se doslova tají dech. Expediční
kameru uvádíme v neděli 11. 3. od 17.00
hod. Přijít můžete kdykoli během promítání.

Druhou událostí je vernisáž výstavy s názvem Reynkovi.... Tato vernisáž bude totiž
trošku netradiční. Nezahájíme ji ve foyer divadla, jak bývá zvykem, ale v Divadelní kavárně. Naskytla se nám ojedinělá možnost spojit
výtvarné umění s uměním divadelním. Herec
Ladislav Matějček, počernický rodák, vám
se svou ženou zahraje krátké komorní představení inspirované právě dílem Bohuslava
Reynka a jeho manželky Suzanne Renaud. Po
představení se společně přesuneme do foyer,
kde bude vernisáž pokračovat. Jsem si jistá,
že po zhlédnutí představení se budete na
tvorbu rodiny Reynkovy dívat úplně jinýma
očima. Vernisáž a představení se uskuteční ve
středu 14. 3. od 18.00 hod., vstup je zdarma.
Hrát ale v březnu budeme samozřejmě nejen

BŘEZEN 2018
pátek 2. 3. v 19.30 hod.
neděle 4. 3. v 15.00 hod.
pondělí 5. 3. v 19.30 hod.
úterý 6. 3. v 10.00 hod.
sobota 10. 3. v 15.00 hod.
neděle 11. 3. v 17.00 hod.
úterý 13. 3. v 19.30 hod.
středa 14. 3. v 18.00 hod.
čtvrtek 15. 3. v 19.30 hod.
sobota 17. 3. v 19.30 hod.
neděle 18. 3. v 15.00 hod.
středa 21. 3. v 18.00 hod.
čtvrtek 22. 3. v 19.30 hod.
sobota 24. 3. v 15.00 hod.
úterý 27. 3. v 19.30 hod.

Moc se na vás těšíme.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

Vernisáž výstavy
Iluzionisté
Maková panenka
Commedia finita
Čtvrtlístek
Pojďte pane, budeme si hrát
Expediční kamera (KINO)
Doktor v nesnázích
Reynkovi... (VERNISÁŽ)
Dokud nás svatba nerozdělí (KINO)
Mátový nebo citrón
Malý princ
Pěšáci tajné fronty (KINO)
Nevim (NEBUĎ KONZERVA)
O Šípkové Růžence
Zahradnictví: Nápadník (KINO)

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY

středa 7. 3.

Putování s pantomimou

pátek 9. 3.

Malý princ

		

v kavárně, ale i na jevišti. Bude to například
13. 3. situační komedie Doktor v nesnázích nebo 22. 3. představení Nevim, které
přijedou zahrát mladé herečky pražského
A‑studia Rubín Anna Stropnická a Kristýna
Leichtová. Nevim je komorní příběh dvou
dívek rozdílných generací, které se sejdou na
půli cesty mezi životem a smrtí. Jejich setkání
vede k velmi vtipnému dialogu s dokonale
překvapivou pointou. Představení uvádíme
v rámci dramaturgické řady Nebuď konzerva.

Jak se člověk mění v mima a co všechno jde vyprávět beze slov.

		

Poetické vyprávění v zajímavém scénickém ztvárnění.

úterý 13. 3.

Tatínek a prázdniny

		

Tři pohádky z knížky Arnošta Goldflama. Hraje divadlo LokVar.

středa 14. 3.
čtvrtek 15. 3.
pátek 16. 3.

Velikonoční království
Velikonoční království
Velikonoční království

		

Velikonoční pohádka. Hraje Liduščino divadlo.

pondělí 19. 3.

Malý výlet do opery

		

Základní seznámení s klasickou hudbou s ukázkami ze známých oper.

pondělí 26. 3.

Velikonoce aneb Jaro vítej!

		

Kaleidoskop velikonočních a jarních zvyků a koled.

Dopolední pořady je možno navštívit také individuálně po dohodě s paní Držmíškovou
na tel: 281 920 326
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REYNKOVI...

Srdečně vás zveme na zahájení nové výstavy ve foyer Divadla Horní Počernice ve
středu 14. března v 18.00 hodin.
Součástí vernisáže je krátké autorské
představení Ladislava Matějčka a Radany
Matějčkové inspirované životem a tvorbou Bohuslava Reynka a jeho manželky
Suzanne Renaud. Představení odehrají
Matějčkovi v Divadelní kavárně. Nenechte
si ujít tento jedinečný zážitek.
Vstup je volný.

Délka všech představení je uváděná včetně
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez
přestávky, pokud není uvedeno jinak.
Sobota 10. března v 15.00 hod.
Břetislav Pojar, Ivan Urban

POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT

Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Ludmila Razimová, Jaroslava
Stránská, Evžen Hájek a Jiří Novotný
Pohádka plná humorných příběhů dvou
medvědích brášků, kteří si hrají mezi skutečností a fantazií… Uvidíte i opravdového kouzelníka a artistu.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 11. března v 17.00 hod.

EXPEDIČNÍ KAMERA

KINO

9. ročník mezinárodního filmového festivalu.
Největší přehlídka cestovatelských a outdoorových filmů v ČR.
Délka představení: cca 4 hodiny
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 15. března v 19.30 hod.

Středa 21. března v 18.00 hod.

Komedie/Francie
KINO
Režie: Olivier Nakache,
Eric Toledano
Hrají: Suzanne Clément, Gilles Lellouche,
Jean‑Paul Rouve a další
Když organizujete dokonale promyšlenou,
luxusní svatbu na francouzském zámečku ze
17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih.
A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se
to opravdu pokazí.
Délka představení: 115 minut
Vstupné: 80 Kč

Režie: Jiří Šindar
Životní příběh Herberta Absolona iniciuje
výpravu za dosud neznámými a neprobádanými neuralgickými místy moderní historie
českého státu.
Délka představení: 57 minut
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ PĚŠÁCI TAJNÉ FRONTY

Sobota 17. března v 19.30 hod.
Patrick Haudcoeur, Daniella
Navarro‑Haudecoeur

MÁTOVÝ NEBO CITRÓN

Divadélko Fortel
Hrají: Láďa Muroň, Markéta Šmídková,
Martin Chrástecký, Libor Odehnal a další
Děj se odehrává během nekonečných zkoušek jisté divadelní hry. Vše se stává čím dál
vypjatější, čím víc herci zjišťují, že vlastně nic
neumí.
Největší specifikum Divadélka Fortel tkví
jednoznačně v jeho členech. V souboru totiž
spolu působí zrakově postižení herci s herci
bez handicapu. Tímto neobvyklým spojením
dochází k nesmírně zajímavé formě spolupráce.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 130 Kč
Neděle 18. března v 15.00 hod.
Antoine de Saint‑Exupéry

MALÝ PRINC

DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Václav Procházka, Alžběta Holcová,
Anežka Moudrá, Daniela Procházková
a další.
Dramatizace známého poetického příběhu
v zajímavém scénickém ztvárnění, které využívá kombinaci živých herců, loutek, animace
a stínohry. Příběh prince s dětskou duší po
generace oslovuje děti i dospělé.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

KINO

Čtvrtek 22. března v 19.30 hod.
Vojtěch Štěpánek

NEVIM

A studio Rubín
Režie: Vojtěch Štěpánek
Hrají: Kristýna Leichtová, Anna Stropnická
Znaky generace současných třicátníků jsou
Nevázanost, Nezávislost, Individualita a Svoboda… Ale není to ve skutečnosti Nedospělost a Nepřipravenost…?
Lehce napsaná hříčka ze současnosti, kterou
obě herečky se stejnou lehkostí, vtipem a
nadhledem hrají.
Délka představení: cca 50 minut bez přestávky
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
(studentská sleva 20 %)
Sobota 24. března v 15.00 hod.
na motivy bratří Grimmů

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

DS Julie Jurištové
Režie: Dana Bartůňková
Hrají: Julie Jurištová, Veronika
Baldrianová, Libor Jeník a další
Výpravné muzikálové zpracování
klasické předlohy bratří Grimmů.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 27. března v 19.30 hod.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

komedie/romantický – ČR/ PL /SK
Režie: Jan Hřebejk
KINO
Hrají: Anna Fialová,
Ivan Lupták, Anna Geislerová,
Martin Finger, Lenka Krobotová, Sabina
Remundová a další

Úterý 13. března v 19.30 hod.
Laurent Ruquier

DOKTOR V NESNÁZÍCH
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Středa 14. března v 18.00 hod.

REYNKOVI...

VERNISÁŽ

Slavnostní zahájení výstavy spojené
s divadelním představením.
Vstup volný.

20– 21

Divadlo

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do
pátku od 16.00 do 19.00 hod. a vždy hodinu
před každým představením.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezervovat kdykoliv na našich webových stránkách www.divadlopocernice.cz. Věnujte
pozornost omezené délce rezervace, vstupenky je nutné do týdne vyzvednout v pokladně divadla. Tři dny před představením
již není možné vstupenky rezervovat. Nejpozději tři dny před začátkem představení
končí platnost veškerých rezervací.
Pokud nemáte cestu do pokladny divadla,
doporučujeme vstupenky přímo zakoupit
na www.divadlopocernice.cz – odkaz on
‑line nákup na úvodní stránce (vyberte si
možnost eVstupenka nebo Cool ticket). Telefon do pokladny: 281 860 174.

Závěrečný díl trilogie Zahradnictví se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací.
Délka představení: 113 minut
Vstupné: 80 Kč

DUBEN

Režie: Petr Strnad
Hrají: Vilma Cibulková, Kateřina Kaira Hrachovcová
Výsostně intimní dialog matky a učitelky jejího syna, který s každou prožitou vteřinou
stále čitelněji míří ke katarznímu prozření.
Prozření, které nešetří ani jednu z protistran,
natož diváka.
Délka představení: 95 minut (hraje se bez
přestávky)
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

vé války očima osmiletého Edy.
Délka představení: 111 minut
Vstupné: 80 Kč
Pátek 20. dubna v 19.30 hod.

DÁDA STOKLASA 85

Večer věnovaný nedožitým 85. narozeninám Vladimíra Stoklasy. Součástí večera je
premiéra filmu režisérky Světlany Lazarové,
který dokumentuje život a dílo počernického
ochotnického režiséra.
Vstupné: zdarma

Úterý 3. dubna v 19.30 hod.
Jakub Zindulka

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč
Středa 4. dubna v 19.30 hod.

VLADIMÍR
MIŠÍK A ETC.

KONCERT

Koncert jedné z nejvýraznějších osobností
české populární hudby.
Vstupné: 300 Kč

Čtvrtek 12. dubna v 18.00 hod.

DECHOVÝ ORCHESTR KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: zdarma, nutná vstupenka
Sobota 14. dubna v 15.00 hod.
Václav Čtvrtek

VODNÍK ČESÍLKO

Sobota 7. dubna v 19.30 hod.
Pavel Kohout / Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY

DS Právě Začínáme
Režie: Klára Šimicová
Divadelní parafráze známého Čapkova románu.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 8. dubna v 15.00 hod.

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Divadlo Krapet
Výpravná pohádka inspirovaná oblíbeným
večerníčkem. Volné pokračování Zimních
příhod včelích medvídků, které jste u nás
v divadle již viděli.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 10. dubna v 19.30 hod.
Johanna Adams

GEDEONŮV UZEL
SpoluHra
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Divadlo D5
Činoherní pohádka podle předlohy Václava
Čtvrtka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 15. dubna v 16.00 hod.
P. Šabach, J. Hřebejk, P. Jarchovský,
D. Foffová

ŠAKALÍ LÉTA

CVČ Leonardo
Režie: Doris Foffová
Hrají: děti dramatických souborů Dividlo & Kejlíři, Leonardo Dolní Měcholupy
Jak k nám přišel rock`n`roll? A má vůbec ještě dnešním dětem co říct? Umí ho zazpívat,
zatančit?
Přijďte se podívat, jak si s mnoha otázkami
poradily děti ve věku 6 -16 let.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 150 Kč

VŠEHOCHUŤ

KINO

Režie: Jan Svěrák
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková,
Jan Tříska a další
Klučičí svět na malém městě v době 2. světo-

KONCERT

Kairovo kvarteto zahraje v Horních Počernicích již podruhé. Uslyšíte Quartet F. Schuberta Op. 125 No. 1, Op. 33 No. 2 J. Haydna, Op.
51 A. Dvořáka. Zazní také sólové výkony, jako
např.: A. Rubinstein Op. 49 Sonáta pro violu
a klavír, také několik sólových skladeb pro
klavír a další skladby.
Délka vystoupení: 90 minut
Vstupné: 120 Kč, děti, studenti a senioři
100 Kč
Neděle 22. dubna v 15.00 hod.
J. Dvořák/ E. Čechová

ZPÁTKY DO AFRIKY II

Rodinné divadlo Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Jůlie Čechová, Veronika Čechová,
Klára Eisenhammerová a další
Napínavý příběh s veselými písničkami
a mnoha cirkusovými čísly.
Zvířata z pražské ZOO se vydávají na dobrodružnou cestu do Afriky… ale co bylo dál,
když konečně dorazila domů?
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 23. dubna v 19.30 hod.

ŠPINDL

Čtvrtek 19. dubna v 19.30 hod.

PO STRNIŠTI BOS

Sobota 21. dubna v 19.30 hod.

KINO

ČR/komedie
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Anna Polívková, Anita Krausová,
Kateřina Klausová, David Gránský, Karel
Zima, Jan Révai a další
Do zasněženého Špindlerova Mlýna si na

vění a dobové dokumenty, které zobrazují
příběh statků na Chvalech, Chvalské školy
a dalších pražských míst.
Pořad je určen divákům od 8 let, jejich rodičům a prarodičům.
Vstupné: 120 Kč (děti do 15 let platí 80 Kč)
Neděle 29. dubna v 15.00 hod.

PADDINGTON 2

KINO

Velká Británie / Francie/ komedie
Režie: Paul King
Ten nejroztomilejší medvídek na světě se
vydává za novým dobrodružstvím, když mu
ukradnou dárek ke 100. narozeninám tetičky
Lucy.
Délka představení: 103 minut
Vstupné: 80 Kč

KVĚTEN
Úterý 24. dubna v 19.30 hod.
Michael McKever

HVĚZDNÉ MANÝRY

Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
Středa 25. dubna v 17.00 hod.

ZUŠKOVÝ KOKTEJL

Společný program počernické a čakovické
základní umělecké školy.
Vstupné: zdarma, nutná vstupenka
Čtvrtek 26. dubna v 19.30 hod.
Tereza Durdilová, Eva Čechová,
Tereza Vohryzková

PROTENTOKRÁT CHVALY

Divadelní spolek TisíciHran
Režie: Tereza Durdilová, Eva Čechová,
Tereza Vohryzková
Vystupují: Ilze Dlanská, Eva Warausová
Dokumentární představení o proměnách
Prahy a Horních Počernic za protektorátu.
Scénicky ztvárněné skutečné osudy interpretek, které byly ve 40. letech dětmi. Živé vyprá-

(vstupenky budou v prodeji od 13. března)
Pátek 4. května v 19.30 hod.

MUZIKÁL LÁSKA
MEZI ŘÁDKY

PREMIÉRA

Nejnovější počin na české muzikálové scéně. Představení plné známých písní, legrace
a záhad.
Délka představení: 108 minut
Vstupné: 200 Kč
(pronájem)
Neděle 6. května v 15.00 hod.

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!

USA/ dobrodružný rodinný
KINO
režie: Jake Kasdan
Hrají: Dwayne Johnson, Karen
Gillan, Jack Black, Kevin Hart a další
Když čtveřice školáků objeví starou herní
konzoli, ocitnou se všichni uprostřed videohry Jumanji a půjde jim rázem o život.
Délka představení: 119 minut
Vstupné: 80 Kč

Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel
Nečas, Filip Tomsa, Radka Pavlovčinová,
Mahulena Bočanová a další
Komedie plná záměn s překvapivým rozuzlením.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
(částečně zadané představení)
Pátek 11. května v 19.30 hod.

MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Více informací u představení 4. května.
(pronájem)
Neděle 20. května v 15.00 hod.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA

Populární zpívající dvojice přichází se svým
prvním divadelním představením.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 160 Kč, vstupenky jsou v prodeji
pouze přes Ticketportal
Pondělí 21. května v 19.30 hod.

MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Více informací u představení 4. května.
(pronájem)
Pondělí 28. května v 19.30 hod.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI

KINO
ČR/komedie
Režie: Filip Renč
Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta
Krejčíková, Pavel Kříž, Jiří Dvořák, Alice
Bendová, Lenka Vlasáková a další
Komedie podle bestselleru Haliny
Pawlowské.
Délka: 83 minut
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 10. května v 19.30 hod.
Michael Parker

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta
Režie: Roman Štolpa

Změna programu vyhrazena.

22– 23

Divadlo

dámskou jízdu vyrazí tři dospělé sestry. Chtějí
si odpočinout, pobavit se a potkat pana dokonalého, nebo aspoň přijatelného...
Délka představení: 98 minut
Vstupné: 80 Kč

CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
máme radost, že retrospektivní a interaktivní výstava Jiří
Brdečka 100 let – od
Limonádového Joa
k zázrakům animace
láká na Chvalský zámek dospělé i děti
a je kladně hodnocena i odbornou veřejností. V měsíci únoru
natáčelo ve výstavních prostorách hned několik filmových či televizních štábů.
Díky tomu se například 7. března na ČT art
v literární revue publicisty Jana Lukeše a režiséra Jana Schmida Třistatřicettři můžete
seznámit s protagonisty a spolutvůrci výsta-

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 16. 12. 2017 do 1. 4. 2018, denně od
9.00 do 17.00 hod.

JIŘÍ BRDEČKA 100 LET
– OD LIMONÁDOVÉHO JOA
K ZÁZRAKŮM ANIMACE

interaktivní výstava
k výročí 10 let otevření Chvalského
zámku pro veřejnost

vy – spisovatelkou Terezou Brdečkovou, dcerou Jiřího Brdečky, a jejím manželem českým
písničkářem a spisovatelem Jiřím Dědečkem.
Nejlepší zážitky si však odnesete, když výstavu navštívíte osobně, a nejlépe s celou rodinou. Šanci máte ale už jen do konce března.
Naposledy bude možné výstavu zhlédnout
v neděli 1. dubna. Stejně tak se budete moci
naposledy setkat při komentovaných prohlídkách s hrabětem Teleke z Tölökö (v sobotu 24. března) a s Limonádovým Joem
a Tornádo Lou (v neděli 25. března). Využijte
této příležitosti zažít zámek netradičně v duchu Brdečkových filmů a rezervujte si termín
a čas prohlídky.

Pro ty, kdo dávají přednost tiché romantice,
chystáme básnickou soutěž. Už nyní prozradím, že v porotě zasednou básnířka a básník,
které někteří z vás budou znát.
Letos, v roce, kdy si připomínáme 10. výročí
otevření zámku pro veřejnost, pro vás chystáme řadu dalších ojedinělých výstavních projektů a koncertů.
Těším se, až se spolu na Chvalském zámku setkáme, vždyť těch deset let slavíme společně.
Jen díky vám je Chvalský zámek symbolem
kulturního a společenského života, inspirujícího místní komunitu, ale také návštěvníky ze
vzdálenějších míst.

Ráda bych Vás též upozornila na blížící se tradiční čarodějnice, které vyvrcholí koncertem
Ewy Farne a kapely Děda Mládek Illegal Band.

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

Werichem, Jiřím Trnkou a dalšími. Nechybí ani
Brdečkovy ilustrace a storyboardy k animovaným filmům. Návštěvníci si mohou prohlédnout také kostýmní návrhy či filmové plakáty
k Brdečkovým snímkům a dobové fotografie
mapující společenský život pražské kulturní
smetánky. Chvalský zámek uvádí výstavu jako
součást oslav svého desetiletého výročí otevření pro veřejnost.
Výstava potěší i nejmenší návštěvníky. Její
součástí jsou i multimediální a interaktivní
instalace Matyáše Trnky, vnuka Jiřího Trnky.

Děti budou zachraňovat pejsky před nenasytnou Adélou, v alchymistické dílně zahlédnou
oživení záhadné Sirael, v „animačním studiu“
si sami vyzkouší ploškovou animaci a v „saloonu“ se připletou k přestřelce kovbojů z Limonádového Joa. V rámci výstavy mohou návštěvníci navštívit i zámecké kino, které nabízí
bohatý program z tvorby Jiřího Brdečky včetně nového dokumentu Universum Brdečka.
Výstavu spolupořádá nakladatelství Limonádový Joe, za kterým stojí dcera Jiřího Brdečky,
scenáristka Tereza Brdečková a písničkář, bás-

Mimořádná retrospektivní a interaktivní
výstava je věnovaná jedné z nejvýraznějších osobností českého filmu Jiřímu
Brdečkovi, mj. spoluautorovi scénářů ke
snímkům Limonádový Joe, Adéla ještě
nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech
nebo Císařův pekař a Pekařův císař, jež
stále platí za hity české kinematografiie.
O Štědrém dnu 2017 by se scenárista, režisér, kreslíř a publicista Jiří Brdečka dožil
100. narozenin.
Výstava je pojatá jako rekonstrukce světa
dětství, mládí, života a inspiračních zdrojů J.
Brdečky. Návštěvníky zasvětí nejen do světa
westernů, které Brdečku uchvátily, k vidění
jsou i obrazy jeho přátel z řad malířů, jako je
například Kamil Lhoták či Adolf Born. Expozice připomíná i Brdečkovy slavné hrané filmy
a představuje barrandovské dekorace a kostýmy z filmů, na kterých spolupracoval s Janem
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

Doprovodné akce:
• 24. 3. od 10 do 17 hod. Tajemná sobota
s hrabětem Telekem z Tölökö
• 25. 3. od 10 do 17 hod. Westernová neděle
s Limonádovým Joem a Tornádo Lou

AKCE PRO VŠECHNY
So 24. 3. od 10.00 do 17.00 hod.

TAJEMNÁ SOBOTA NA ZÁMKU
S HRABĚTEM TELEKEM
Z TÖLÖKÖ

Proslulý hrabě Teleke z Tölökö, svérázná postava z filmu Tajemství hradu v Karpatech, vás
v sobotu 24. 3. mezi 10. a 17. hodinou provede
Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Jiří
Brdečka 100 let, budete se bavit a objevovat
svět Jiřího Brdečky. Po skončení prohlídky
u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu
(poslední prohlídka v 15 hod.) a je nutné si rezervovat čas na tel. 281 860 130.
Ne 25. 3. od 10.00 do 17.00 hod.

WESTERNOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU S LIMONÁDOVÝM
JOEM A TORNÁDO LOU

Šarmantní Tornádo Lou a klaďas každým coulem Limonádový Joe vás v neděli 25. 3. mezi
10. a 17. hodinou provedou Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Jiří Brdečka 100 let,
budete se bavit a objevovat svět Jiřího Brdečky. Po skončení prohlídky u nás můžete zůstat,
jak dlouho chcete. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu (poslední prohlídka
v 15 hod.) a je nutné si rezervovat čas na tel.
281 860 130.

jednoduché vysvětlit dětem, jak funguje jejich
mozek a jaké impulzy vyvolávají jednotlivé
emoce. Výzvou tohoto výstavního projektu
je zprostředkovat tyto informace hravou a zábavnou formou. Výstava se věnuje pocitům,
jako je: překvapení, smutek, hněv, radost či
strach a s ním související fóbie. Prvním krokem ke zprostředkování poznání pro děti je
barevnost jednotlivých prostor. Každá emoce
má svoji barvu. Interaktivní prvky jednotlivých
emocí umožňují dětem pochopit a „zlehčit“
pocity, a tak ovládnout negativní emoce. Malé
i velké návštěvníky určitě zaujme oblak smutku a smutné hračky, boxovací had na vybití
hněvu, altánek dobrého jídla s herními prvky
z kuchyňského prostředí, domeček arachnofobie či klaustrofobie.

dětská hudební, taneční i sportovní vystoupení. Zdarma bude otevřen salon pro děti s malováním na obličej, hair‑stylingem a líčením
pro maminky. Nebudou chybět hry a kouzlení
na pódiu s Kamilem Burdou. Na děti čeká veselá parta složená z herců Divadla rozmanitostí z Mostu kapela Nedloubej se v nose.
Večerní program od 18,30 hod. otevře vystoupení legendární kapely Děda Mládek Illegal
Band, která letos oslaví 20 let. Hvězdou večera
pak bude mladá talentovaná zpěvačka EWA
FARNA, jejíž hity zná publikum napříč generacemi.

Ne 29. 4. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU S ČARODĚJNICÍ

Čarodějnice z chvalského sklepení vás provede zámkem a novou výstavou Emoce. Zasoutěžíte si, uvaříte čarodějný lektvar a k tomu se
dozvíte leccos nového! Prohlídka trvá 40 min.,
začíná vždy v celou hodinu, rezervace na tel.
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete
zůstat, jak dlouho chcete. Jen pozor, v 17 hodin čarodějnice zamyká bránu.
Po 30. 4. od 14 do 22 hod.

ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ
TVRZI SPOJENÉ S DESETILETÝM VÝROČÍM CHVALSKÉHO
ZÁMKU: EWA FARNA, DĚDA
MLÁDEK ILLEGAL BAND
A NEDLOUBEJ SE V NOSE

Chvalský zámek a MČ Praha 20 pořádají již 29.
ročník hornopočernických Čarodějnic, které se
konají v pondělí 30. dubna od 14 do 22 hodin.
V odpoledním programu od 14 hodin uvidíte

Moderátorem hlavního programu bude oblíbený Václav Žmolík. Po celé odpoledne až do
večera se můžete občerstvit u stánků a navštívit kolotoče a jiné pouťové atrakce.
Nebude chybět malý i velký oheň, opékání
buřtů a krásný závěrečný ohňostroj. Vstupné
60 Kč. Hlavním partnerem akce je společnost
D&D REALITY NORD, s.r.o.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
14. 4.–24. 6.

VÝSTAVA „EMOCE“

Výstava má ambici vyvolat v návštěvníkovi
velké množství emocí, seznámit děti i dospělé
s touto částí našeho nitra a vyjádřit za pomoci
výtvarných a interaktivních technik.
Mohlo by se zdát, že emoce jsou výsostně
jen „dospělácké“ téma. Omyl. I děti mají své
emoce, se kterými si neví rady. Ke správnému
zvládání emocí, především těch negativních,
je nejschůdnější cestou jejich poznání. Není

PRONÁJEM STÁNKŮ A PLOCH NA AKCI ČARODĚJNICE 2018
Ohledně pronájmu stánků a ploch, podmínek a specifikace prodejních míst se obracejte na recepci Chvalského zámku, tel. 281 860 130
nebo e‑mail infocentrum@chvalskyzamek.cz. Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška, uzavření smlouvy a platba do 20. 3. 2018.

24 – 25

Zámek

ník a textař Jiří Dědeček. Ti se obklopili týmem
složeným z nejužších přátel a sympatizantů
Jiřího Brdečky.

MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2019
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
dovolte, abychom vyhlásili již sedmý ročník
fotografické soutěže pro kalendář MČ Praha
20 na rok 2019. Téma fotografické soutěže
je Moje oblíbené místo v Horních Počernicích. Věříme, že téma se vám bude líbit,
neboť je dostatečně široké a obecné pro vaši
kreativitu. Těch oblíbených míst může být samozřejmě vícero. Nejlepší fotografie budou
publikovány v kalendáři MČ na rok 2019, 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
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: 13. května 2018.

Těšíme se na vaše fotografie i na počernický
kalendář na rok 2019, který bude díky vašim
fotografiím originální a osobitý.
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 leden
Milé děti,
ani nevíte, jakou mám radost, když slýchávám na chodbách Chvalského zámku vaše hlásky! Občas nenápadně vykukuji, abych zahlédla, kdo to na zámek právě přišel. A ještě větší radost mám
z toho, když pátráte, kde je ukryt můj ohnivý plamínek s otázkou. Celý leden jsem se snažila ve
sklepení ochraňovat pejsky před jednou nenasytnou masožravou rostlinou a vy jste mi v tom
hodně pomáhaly. Díky tomu jste dokázaly správně odpovědět na moji lednovou otázku. Ptala
jsem se, jak se jmenuje ta hladová rostlina. Je to Adéla a téměř všechny jste na to přišly. Ze 142
správných odpovědí jsem vylosovala odpověď šestileté Ely Śpačkové z Prahy 4. Ele moc blahopřeji a těším se, až zase přijde na zámek. Získává ode mne odměnu.
A na vás všechny se těším také, už mám v hlavě novou otázku!
Vaše víla Ohnivka

Hornopočernický zpravodaj – březen 2018

SOUTĚŽ BÁSNÍKŮ: ZÁMECKÉ RÝMOBRANÍ
A je to tady! Chvalský zámek v desátém roce
svého působení vyhlašuje básnickou soutěž
pro všechny, kterým je náš zámek milý.
Pokuste se veršem zachytit zážitek, vzpomínku či postřehy spojené s Chvalským zámkem.
Délka příspěvků minimálně: 4 verše
Maximálně: přiměřeně :-)
Věk básníků: 6 – 100 let
Uzávěrka soutěže:13. května 2018

Básně můžete předat:
• vytištěné v recepci Chvalského zámku,
• nebo zaslat v elektronické podobě jako
přílohu e‑mailu (textové formáty MS Word
či Open Office) na adresu:
anna.herianova@chvalskyzamek.cz
• nebo zaslat poštou na adresu:
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

K básním prosím uveďte: jméno a věk autora,
adresu, kontaktní e‑mail a telefon.
Přijímáme pouze práce původní, dosud nikde nepublikované.
Více na www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

BLÁZNIVÝ SVĚT JIŘÍHO BRDEČKY JDE DO FINÁLE
s masožravou Adélou, žasnout v alchymistově dílně nad zjevením záhadné Sirael nebo
si vyzkoušet, jakou práci dá zhotovení vlastní
animace. Na závěr prohlídky se můžete zastavit v zámeckém kině a podívat se na další
filmy z Brdečkovy tvorby.
Westernový svět Jiřího Brdečky je vám k dispozici po celý březen. Hraběte Telekeho
můžete naposledy navštívit v sobotu 24. 3.
a Limonádový Joe s krásnou Tornádo Lou se
s vámi přijdou rozloučit v neděli 25. 3. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Anna Herianová,
produkční Chvalského zámku

Zámek

Třetí únorový víkend bylo na Chvalském
zámku obzvláště živo. Zámek se otřásal v základech, když hrabě Teleke z Tölökö svým
trénovaným hlasem „otvíral“ dveře návštěvníkům, kteří přišli na sobotní komentované
prohlídky. Podobně tomu bylo i v neděli. Árii
z Koňské opery vystřihl hned v úvodu známý
obchodní zástupce Kolalokovy limonády Joe. Překvapil tím nejenom krásnou Tornádo
Lou, ale i všechny příchozí. Návštěvníci komentovaných prohlídek tak v péči zkušených
průvodců nebyli ztraceni v Brdečkově bláznivém světě.
Neztratil se ani ten, kdo jméno autora Brdečky doposud neznal. Skrývají se za ním totiž
díla světových rozměrů, jako Adéla ještě nevečeřela, Limonádový Joe, Tajemství hradu
v Karpatech či pohádka Byl jednou jeden
král. A to není vše. V zámeckém sklepení můžete nahlédnout za dvířka Saloonu, potkat se
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Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060
Oddělení pro dospělé - beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz
facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

Milí naši čtenáři,
měsíc březen patří
knihám, knihovnám
a čtenářům.

Noc s Andersenem v knihovně
Vracíme se opět k tradici oslavy dětského čtenářství a zveme naše malé čtenáře.

Již tradičně máme
pro vás bonus, a tím
je bezplatná registrace nových čtenářů během března.

Knihovna poskytuje čtenářům více půjčovV pátek 23. března se sejdeme v 18.00 hodin
ních hodin
v dětském oddělení, kde bude pestrý program
(soutěže, hry). Ten končí ve 22.00 hodin a děti,
Počínaje 1. březnem dochází ke změně půjčovní
které nebudou v knihovně přespávat, odejdou
doby, a to: středa a čtvrtek již od 13.00 hod.
v doprovodu rodičů domů.
Ing. Milan Herian
Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
Pro ostatní
tzv. „spáče“ nastane MVDr.
nocování
Božena Beňová

Božena Beňová

Eva Tůmová

Letos je to již 18. ročník.

v knihovně spojené se čtením.
Je nutné se přihlásit. Přihlášky budou k dispozici
v dětském oddělení od 1. března.

KNIŽNÍ NOVINKY

Frenchová, T.: Vetřelec (Argo)

Je oddělení vražd, kam se na
začátku své kariéry ze všech sil
snažíte dostat: oddělení, kde
každý den balancujete na okraji s geniálními gaunery a psychopaty s vědomím, že jediné
mrknutí ve špatnouIlona
chvíliJuklová
může
Mgr. Iva Rosová
znamenat rozdíl mezi vítězstvím a dalším zavražděným. A pak je oddělení vražd, na kterém pracujete doopravdy, kde vás ostatní mají
za vyvrhele. Kde děláte jednu noční směnu
za druhou. Kde schytáváte schválnosti a zlomyslné žerty daleko za hranou snesitelnosti.
Kde řešíte tuctový ksindl, pročítáte svědecké
výpovědi a zoufale vyhlížíte případ, který by
vás mohl dostat tam, kde jste chtěli být. Ten
dnešní případ mezi ně nepatří. Podle policajtů z místní stanice jde o tuctové domácí násilí.
Od detektiva Antoinette Conwayové a jejího
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček
parťáka
Stephena Morana se čeká,
že pouze
vyhledají amanta zavražděné a dají mu náramky. A pak už bude všechno zase jako dřív,
zpovzdálí budou přihlížet, jak si to policejní
esa rozdávají s psychopaty. Jenže když se Conwayová zahledí do tváře oběti, zjišťuje, že už
ji předtím viděla. A znenadání dochází k šokujícímu přesvědčení, že všechno je jinak. Tohle
je případ, na který čekala. Precizně střižený
a brutální, spletitý a závažný. Jenže jedna věc
je dostat vraha a úplně jiná věc je jít proti celému vlastnímu oddělení.

kusili prorazit, jsou bez peněz,
nácti letech dostává do područí
ztracení a kupředu je pohání
teroristické skupiny Boko Hajen jejich přátelství a ctižádost.
ram, začíná pro těhotnou ženu
Je tu laskavý Willem, začínající
boj o život. V listopadu 2015
herec; bystrý, občas krutý malíř
se s Patience setkává německá
DžejBí, který se chce prosadit
novinářka Andrea C. Hoffmave světě umění; utrápený arnnová, která přicestovala do
chitekt Malcolm,
nešťastný
ve
špičkové
firmě;
Nigérie,
aby
získala
o činnosti
Boko Haram co
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila
Blažková
a rezervovaný, geniální, tajemný právník Jude, nejvíce informací. Obě ženy se shodnou na
kolem něhož se jejich životy otáčejí… Malý ži- tom, že neuvěřitelné krutosti této fanatické
vot je příběh o sexuální orientaci, zneužívání islamistické organizace musí být zdokumena sebepoškozování, o lásce a obětavosti, kru- továny. A tak Patience novinářce vypráví svůj
tosti a neschopnosti bojovat s osudem.
traumatický příběh…

Doehnertová, R.:
Hotel Sacher (Knižní klub)

Harrod - Eagles, C.:
U domácího krbu (Knižní klub)

Vídeň 1892. Anna Sacherová
Koncem roku 1914 je jasné, že
chce po nenadálé manželově
válka tak brzy neskončí. Němci
smrti pokračovat ve vedení hona frontě použili nervový plyn,
telu.
Mladá
vdova
si
rezolutně
Londýn
zažije ničivé bombarBlanka Brázdová
Petr Málek
Mgr.
Květa Valchařová
a navzdory všem překážkám vydování nepřátelských vzduchodobývá pozici principálky. A zalodí a lidé v sobě hledají tiché
tímco Anna Sacherová s neododhodlání i zarputilou snahu
myslitelným doutníkem, v doprovodu smečky vydržet a nedat se zlomit. Země se připravuje
bulteriérů a společně se svým personálem po- na dlouhé strádání. Barvitá freska z pera britvyšuje hotel na legendu, setkávají se v jeho foy- ské autorky celosvětově úspěšných ság přier dva nesourodé manželské páry: princ a prin- bližuje nejen složitou situaci v Anglii za první
cezna von Traunstein a berlínští nakladatelé světové války, ale především další osudy hlavMarta a Maxmilian Aderholdovi. Mezi suitami ních protagonistů. David, který se ve výcvikoa chambres séparées Hotelu Sacher ve Vídni se vém táboře chystá na frontu, poznává strasti
rodí milostné drama lásky, nevěry a žárlivosti. první lásky, Sadie vypomáhá v nemocnici pro
raněné vojáky a Diana se sbližuje se svým
vy- 14:50:14
18.8.2014
Hoffmannová, A. C.: Prožila jsem si voleným lordem Denem; netuší však, že jí osud
přichystal velkou zkoušku.

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

nzerce.indd 1

Yanagihara, H.:
Malý život (Knižní klub)

Když se čtyři spolužáci z vysoké školy v Massachusetts přestěhují do New Yorku, aby se po-
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peklo - Patience Ibrahim (Ikar)

Unesena islamistickými povstalci z Boko Haram mladá Nigerijka Patience si prožila skutečné peklo. V okamžiku, kdy se ve svých sedm-

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Milí přátelé,
nabízíme vám příležitost se účastnit bezplatných
besed, seminářů
a společných akcí.
Zveme vás i na
pravidelné čtvrteční
setkání,
kde se můžete potkat se zajímavými hosty.
I v roce 2018 máte možnost využívat služby bezplatně právní nebo psychologické poradny.
Pro dobrou atmosféru přispěje i malé občerstvení. Vstup zdarma.
Těšíme se na vás!
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou
sdílet na adrese:
lazarova@knihovna‑hp.cz
Světlana Lazarová,
koordinátorka KKC HP

PROGRAM NA BŘEZEN

• 1. března 2018 od 16.00 do 19.00 hod.
– Prevence šikany – Mgr. Michela Šorfová
• 8. března 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
– Společné čtení u příležitosti Měsíce
knihy
• 15. března 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
– Time management, čas jako dobrý
sluha, ale zlý pán – jak s ním nakládat
– Mgr. Jana Černoušková
• 22. března od 17.00 do 19.00 hod.
– Výchova dětí ve Francii
– Ladislava Chateau
Ladislava Chateau, univerzitním vzděláním je právnička, do roku 1989 učila na odborných učilištích, v devadesátých letech
pracovala krátce na československé ambasádě v Paříži a od té doby žije střídavě v Praze a městě nad Seinou; je autorkou několika
publikací a rozhlasových pořadů, zatím její
poslední kniha Vlak do Výmaru o kolaboraci francouzských intelektuálů za okupace jí

v roce 2014 přinesla literární ocenění Egona
Erwina Kische za literaturu faktu. Jako publicistka často referuje o francouzském kulturním životě, nejčastěji v Literárních novinách,
Tvaru, Xantypě a na rozhlasové stanici Vltava; ve svých kulturních reportážích píše objevně o světlých i dosud temných místech
i postavách francouzských dějin kulturních
i politických.

PROGRAM NA DUBEN

• 5. dubna 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
– Rizika úvěrů a půjček
– PhDr. Martin Březina
• 12. dubna 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
– Zážitky z cest do Izraele – Jiří Navrátil
• 19. dubna 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
– Ochrana zdraví a osobnosti
– Mgr. Klára Adámková
• 26. dubna 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
– Zdravý životní styl - Jak na obezitu

Pozvánka

knihovna

Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou
Krchovou,
každé pondělí od 8.00
do 12.00 hod.
Do poradny je třeba se
předem objednat na
telefonu: 778 542 264.
Bezplatná právní poradna
vedená Mgr. Ivou
Svobodovou,
každé úterý od 13.00
do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se
předem objednat na
telefonu: 725 516 927.
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VÝTVARNÉ DÍLNY - PRO DĚTI OD 10 LET,
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

SOBOTA
10. 3. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin
ŠITÍ - JARNÍ A VELIKONOČNÍ DEKORACE
Vyzkoušíte si šití na stroji podle připravených šablon pod vedením Lenky
Kocourkové.
Cena: 250 Kč + materiál.
10. 3. 2018 od 14.00 do 18.00 hodin
QUILLING - KVĚTINOVÉ MOTIVY
Quilling - je výtvarné umění, jehož hlavním
materiálem jsou papírové proužky. Proužky se
stáčí quillingovým perem do spirálek a vzniklé
spirálky se pomocí prstů formují do různých
tvarů (lístek, kapka, kytička).
Dílnu vede Hana Farkašová.
Cena: 250 Kč.
Dílny budou probíhat při minimálním počtu 5
zájemců. Rezervace do 7. 3. 2018.

Připravujeme dílničky s bohatým programem:
• dekorace výrobků z proutí
• zdobení kraslic technikou madeira, malování voskem a mramorováním
(s sebou vyfouklá vajíčka)
• jarní figurky
• šití látkového tulipánu
• filcování
• drátování a zdobení korálky
• vypalování a malování dřevěných zvířátek
• tvoření z papíru

EXKURZE DO AVASTU A MICROSOFTU
2. 2. 2018

V pátek 2. 2. 2018 o pololetních prázdninách jsme se zúčastnili akce s názvem Exkurze do Avastu a Microsoftu. Ve firmě Avast jsme si prohlédli
openspace kanceláře, absolvovali jsme moderovanou diskuzi (s velmi pěknými vizualizacemi aktuálních virových útoků), která se točila zejména kolem témat jakou jsou viry, antiviry, zabezpečení atd. Nakonec jsme si mohli
vyzkoušet jednu z relaxačních zón pro zaměstnance. Poté už následoval
přesun do společnosti Microsoft kde jsme mohli nahlédnout (a ptát se)
na nejnovější technologie, byli jsme rovněž provedeni budovou, ve které
se nacházejí kanceláře openspace a také jsme absolvovali krátké představení nejnovějších Office 2016. Na úplný závěr jsme si vyzkoušeli obchod
budoucnosti, ve kterém vám umělá inteligence odhadne věk, náladu
a doporučí, co byste si mohli zakoupit. Celá exkurze proběhla zcela zdarma. Chtěl bych ještě touto cestou moc poděkovat Tomáši Princovi (Avast)
a Karlu Klatovskému (Microsoft) za zprostředkování těchto exkurzí a paní
Janě Marešové za fotografování na akci.

PÁTEK
23. 3. 2018 od 16.30 do 19.30 hodin
VELIKONOČNÍ DEKORACE
(Rezervace do 20. 3. 2018, dílna se bude konat při minimálním počtu 10
účastníků.) Cena: 50 Kč + materiál na jednotlivých řemeslech.
PLETENÍ Z PEDIGU - miska na vajíčka, pedigové vejce
(Pedig je přírodní liánovitý materiál na výrobu drobných dekorací, košíků,
táců a dalších produktů z proutí.)
QUILLING - jarní motivy
FILCOVÁNÍ Z OVČÍHO ROUNA - drobné velikonoční dekorace
Dílna se bude konat při minimálním počtu 10 účastníků. Dílnu vede Hana
Volfová a Hana Farkašová. Cena: 50 Kč + materiál na jednotlivých řemeslech.
NEDĚLE
15. 4. 2018 od 13.30 do 19.30 hodin
DÍLNA TIFFANY - SVÍCEN, ZÁPICH DO KVĚTINÁČE
Naučíte se základy zpracování skla od výběru vhodného motivu, přes řezání, opracování, sestavení a spájení.
K dispozici budou různé barvy skla, speciální řezáky, bruska, cín a pájka na
spojování jednotlivých skel. Pedagog Hana Volfová.
Rezervace do 6. 4. 2018.
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.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY V DDM

Zveme vás v sobotu 24. 3. 2018 na velikonoční dílničky. V době od 8.30
do 13.00 hodin si můžete vyrobit různé velikonoční dekorace pro vaši jarní
výzdobu.
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GAMEON VÝSTAVA

Náš Dům dětí a mládeže se v úterý 27. 3. 2018 zúčastní výstavy GameON
(www.gameonvystava.cz) v pražských Holešovicích. Pokud byste se chtěli
zúčastnit musí vám být 6 - 19 let. Vstupné činí 150 Kč. Na programu bude
přednáška na téma kyberšikana a vlastní prohlídka výstavy, na které si můžete vyzkoušet virtuální realitu, více než 150 hratelných her na zařízeních
od roku 1960 až po současnost. Počet míst je omezen, rezervujte si místo
na emailu: simecek@ddm‑hp.cz, kde se dozvíte bližší informace.

Více informací naleznete na:

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK

Letos jsme lyžařský a snowboardový výcvik
uspořádali v době jarních prázdnin v termínu od 11. 2. do 16. 2. 2018 ve slovenských
Nízkých Tatrách v lyžařském středisku Jasná. Ubytování jsme měli zajištěné v ubytovně v Liptovském Mikuláši, tedy s dojezdem
cca 18 km na sjezdovky.
Přestože jsme vyjížděli z Prahy ze zamořeného chřipkového prostředí, neodjel nakonec
z důvodu onemocnění jen jeden chlapec.
Lyžařské středisko bylo veliké, pěkné a stále jej vybavují, přesto však nápor velkého
množství lidí ubírá na jeho atraktivitě, neboť
v tu chvíli je problém s parkováním, průjezdem skibusů, frontami na lanovkách.
Zažili jsme jeden den slunečný, což byl dle
místních v Jasné celkem třetí slunečný den
za tuto zimu, tedy štěstí! Také jsme se hned
všichni ten den odpoledne vydali na Chopok,
kde jsme konečně objevili krásnou okolní
krajinu, která se kolem Chopku rozprostírá.
Většina dětí s námi jezdí pravidelně a byly již
dobrými lyžaři a vyhovovala jim proto škála

BIATLON BEZ BĚŽEK

Vedoucí kroužku sportovní střelba uspořádali letos poprvé zimní pobyt na horách jak pro

různých a různě náročných sjezdovek. Naopak se postupně všichni vydávají na cestu
poznání dalšího sportu – snowboardu, kde
nám plní družstva nových snowboardistů.
Děti byly úžasné a doufáme, že i my přispívá-

me k tomu, aby i samy nadále rády vyhledávaly sportování na horách.

děti, které navštěvují kroužek sportovní střelby, tak i pro ty, které se střelbou žádné zkuše-

nosti zatím nemají. Plánovaný běh na lyžích
se střelbou nám bohužel zhatilo počasí, chyběla sněhová pokrývka v běžeckých stopách.
Ve skiareálu Plavy bylo na štěstí sněhu dost
a areál jsme měli hned vedle Penzionu Maxík,
ve kterém jsme byli ubytováni, takže jsme si
bohatě užili sjezdovek. O střelbu děti také
úplně nepřišly. Přesnou mušku si vyzkoušely
alespoň v areálu penzionu. Namožené tělo ze
sportovních výkonů na svahu jsme zašli zregenerovat do aquaparku v Jablonci nad Nisou. Užili jsme si jak vířivku, tak tobogány i divokou řeku a večer jsme přidali ještě i večerní
lyžování. Prožili jsme společně krásný týden
na horách, na který budeme rádi vzpomínat.

Beatricie Bártová, DDM

Placená inzerce

Kurz Hormonální jógové terapie pro ženy
* Vyrovnává hladinu ženských hormonů
*Eliminuje symptomy spojené s její nerovnováhou
* Vhodné pro ženy v každém věku i bez zkušeností
Termín kurzu: 12.3. - 30.4. - (17:00 - 18:30) - pondělky
Kde: Centrum Perla, Ratibořická ul.
Cena: 2490 Kč, rezervace tel: 602 223 658

www.hormonalni-joga-cviky.cz

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy
Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě
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Volný čas

Vojtěch Horváth,
hlavní vedoucí tábora
a vedoucí kroužku
sportovní střelba

Volný čas
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SKAUTI A SKAUTKY NA JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

O jarních prázdninách jsme tradičně vyrazili
do Vysoké nad Jizerou. Chata „Spáleniště“ je
navzdory svému názvu příjemným útočištěm
uprostřed kopců. Společně s naším oddílem
jel stejně jako minulý rok i oddíl skautek.
Značnou část pobytu jsme samozřejmě využili k lyžování v nedalekém ski areálu, kde
mají nejhodnější paní za kasou na světě.
Venku byla pořád velká zima a tak jsme v polovině pobytu vyrazili do bazénu v Jablonci
nad Nisou. Kromě něj jsme navštívili místní
Muzeum skla, kde si skauti a skautky prošli
expozici i s pracovním listem, za jehož vyplnění byli odměněni originálními korálky.
Jako každý rok jsme jeden den strávili výletem na běžkách po okolí, trasa nebyla příliš
dlouhá, takže ji všichni zvládli bez úhony.
Letošní jarňáky utekly jako voda, všichni jsme
si na nich však odpočali a načerpali energii
do zbytku školního i skautského roku.
Jakub Philipp,
vedoucí oddílu skautů

DÍKY ZA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL V HOTELU ČERTOUSY!
v červnu u rybníka opět přivítáme prázdniny!
Naše další velké díky patří paní Monice Konhefr. Zahradu u klubovny Divizny na husitské
faře na Náchodské ulici vybavila krásnými
herními prvky. Děti už se nemohou dočkat
příchodu jara, kdy
si je pořádně užijí
Pozvánka
a už teď je vidět,
že budou trvale
obsazené!
Přidáváme informaci, že klubovna
Divizny, Náchodská 382/171 je pro

děti i dospělé, kteří mají chuť se u nás zastavit, otevřena každý čtvrtek od 16.00 hodin.
Děkujeme za podporu a pomoc vám všem.
dobrovolníci Divizny

Neziskovky

Velké poděkování míří za Jaroslavem Stárou
a jeho kolegy z hotelu Čertousy. Pro děti
a dobrovolníky z Divizny a jejich zdravé kamarády vytvořili v rámci našeho „Dětského
maškarního bálu“ báječné zázemí a připravili
nám bezkonkurenční občerstvení.
Všichni jsme si nejprve užili pod vedením
Masopusta slavnostní defilé masek na nádvoří hotelu a soutěže, které připravily naše
dobrovolnice Katka a Domča. Následovala
diskotéka, kde to berušky, princezny, kovbojové, čertíci, indiáni, víly a další roztáčeli
jako o život. Bylo to parádní a rovnou jsme
si v hotelu Čertousy domluvili, že příště tady
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Historie

Události

Tradičního Novoročního běhu se 1. ledna 1989 zúčastnilo 72 závodníků za téměř
jarního počasí. V hlavní kategorii muži do
35 let na trati 6 300 metrů v novém traťovém
rekordu 19,49.2 min. zvítězil Martin Tomášek
z RH Praha.
Tělovýchovná Jednota Sokol si připomínala
výročí 60 let od založení tenisového oddílu
dne 4. dubna 1929. O vybudování prvního
dvorce se zasloužil tehdejší starosta Sokola Leopold Suchánek a náčelník Alois Zbořil spolu s Václavem Pařízkem. Zakládající
tenisový kroužek měl 15 členů a 13 členek.
Prvním jeho předsedou byl Rudolf Veselý.
Tenisový oddíl má bohatou sportovní tradici
s mnoha osobnostmi ve svém vedení včetně
vynikajících hráčů a hráček. Z řady obětavých
členů Sokola se o rozvoj oddílu významně zasloužil Jaromír Šerc.
Tělovýchovná jednota a Drůbežnictví Xaverov
mimo mužstva mužů hrajících se střídavými
úspěchy v 1. národní fotbalové lize a dalších
mužstev mládeže, měla ještě také oddíl dívčí
kopané, jehož kapitánkou je Jarmila Šauerová. Oddíl A má 18 členek a 16 juniorek. Z devíti oddílů hrajících dívčí kopanou zaujímá náš
oddíl 3. místo za Spartou a Slavií.
Na území Horních Počernic v roce 1989 působilo celkem 42 závodů a menší provozů. Větší
a významnější z nich byly charakterizovány
v tomto roce takto:
Fruta – výrobní závod zpracovávající převážně ovoce a zeleninu na široký sortiment
výrobků jak pro domácí trh, tak na vývoz.
Dlouhodobě pomíjivý přístup vedení podniku k tomuto prosperujícímu závodu je hlavní
příčinou zaostalosti technického vybavení
i zchátralosti objektů se specifickým problémem odkanalizování.
Chema – závod je skladovým a distribučním hospodářstvím řady sypkých a tekutých
chemických prostředků. Nedůslednost při
dodržování předpisů při manipulaci s těmito
látkami po delší čas má dopad na průnik těchto látek až do podzemní vody. Byla započata
postupná rekonstrukce provozních částí k zamezení dalšího znečišťování.
Statek Praha – závod Dolní Počernice má
v Horních Počernicích dva provozy rostlinné
výroby obhospodařující plochy orné a zemědělské půdy a útlumový provoz živočišné výroby v nevyhovujících a zdevastovaných hospodářských objektech, z nichž na několik byl
vydán demoliční výměr. Pro další činnost byla
vypracována studie výstavby nového areálu
východním směrem od ulice U Županských.
Metrostav – závod s nejrozsáhlejší plochou,
úvodní velkorysou koncepci zástavby přepracoval tak, že u nás je soustředěno skladové
hospodářství s kusovou a maloseriovou výrobou speciálních stavebních dílců. Přes kladné
stanovisko hygienika NPV nedal MNV souhlas
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se záměrem vybudování centrálního úložiště
Deloru.
Armabeton – závod je tvořen dopravně mechanizačním provozem a učňovským střediskem. Pro výrobní závody podniku jsou zde
prováděny opravy a údržba mechanizačních
prostředků.
Energovod – závod dopravy a mechanizace
s dílnami, nářaďovnami a sklady pro elektromontáže a výstavbu zařízení a vedení velmi
vysokého napětí elektřiny. Závod velmi úzce
spolupracuje s MNV při zajišťování služeb na
likvidaci odpadu.
Pal – výrobní závod podniku Kbely se specializovanou výrobou automobilových volantů.
Probíhající rekonstrukce a modernizace provozů je spojena s výstavbou nových objektů
s nedojasněnými vztahy k vlastnictví pozemku.
Chirana – výrobním programem závodu je
kompletace mobilních zdravotnických zařízení. Probíhající modernizace provozu počítá
s jeho rozšířením a je spojena s vybudováním
závodního zdravotního střediska společného
i pro další místní závody.
Teplotechna – závod je výrobcem komínových dílců pro podnikový závod jejich výstavby. Má vybudovánu novou moderní výrobní
halu, která zaručuje ekologický provoz. Další
rekonstrukce zbývajících částí provozu je
podmíněna výstavbou kanalizačního sběrače
v průmyslové zóně.
Vojenské stavby – jsou druzí v pořadí s používanou plochou svého areálu, na ní pak působí dva samostatné závody se zaměřením
na opravu mechanizačních a dopravních
prostředků a na provoz skladů materiálů,
přístrojů a nářadí pro výstavbu a údržbu vojenských objektů. Pro tyto práce ve zřízeném
učňovském středisku si vychovávají příslušné
řemeslné odborníky.
Drůbežnictví Xaverov – výrobní závod Pražských drůbežářských závodů Libuš s ukončenou činností porážkové linky drůbeže pokračuje s útlumem výrobního programu. Už
více než polovina výrobních hal výkrmu kuřat
brojlerů byla z provozu vyřazena. V navrhované změně výrobního programu je úvaha o výrobě potravinářské želatiny.
Dnešní skutečnost nejen v uvedených závodech je dokladem převratných změn v historicky časově krátkém období.
Ve volebních obvodech 6 – 12 se 14. září 1989
konaly doplňovací volby poslance do Národního výboru hlavního města Prahy za
Ing. Martina Poliaka, který rezignoval na funkci z důvodu pověření jinými úkoly. Zvolen za
něj byl Ing. Karel Pittner, ředitel Ústřední správy rekreační péče ROH.
Dne 23. září ve sborovém domě CČSH v Dejvicích byl delegáty náboženských obcí Pražské diecéze CČSH zvolen pražským bisku-

pem Mgr. René Hradský, duchovní působící
od roku 1959 v náboženské obci této církve
v Horních Počernicích. V sobotu 30. září byl
pak v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě
uveden do biskupského úřadu.
Plenární zasedání MNV dne 1. listopadu
schválilo dvě místní vyhlášky s platností od
1. ledna 1990. První o místním poplatku ze
psů. Roční poplatek za jednoho psa v bytovém domě byl stanoven na 1000 Kčs, za
druhého a dalšího 1500 Kčs. Za hlídacího
psa u rodinného domku 120 Kčs, za druhého
a dalšího 500 Kčs. Dále byly stanoveny podmínky pro osvobození od poplatku nebo jeho
snížení. Poplatku podléhá pes starší 6 měsíců
s povinností přihlášení do 15 dnů. Druhá vyhláška o chovu psů a ostatních zvířat ve svém
obsahu stanovila podmínky a možnosti chovu zvířat na území Horních Počernic včetně
vymezení míst, kde jejich chov je nepřípustný
a současně povinnost chovatele i případná
zdravotní opatření spojená s chovem spolu se
sankcemi při porušení ustanovení vyhlášky.
Počet obyvatel Horních Počernic od roku
1980 vzrostl o více než čtyři tisíce a vyžadoval mimo jiné také rozšiřování obchodní sítě.
Kolik obchodů potřeby obyvatel v roce 1989
zabezpečovalo, ukazuje následující stručný
výčet. Prodej potravin 9 prodejen a 1 cukrárna. Prodej masa 4 specializované prodejny
a balíčkové maso ve dvou samoobsluhách
potravin. Ovoce zelenina jedna specializovaná prodejna a dva prodejní stánky a v zúženém sortimentu v 8 prodejnách potravin.
Prodejny nepotravinářského zboží s malými
skladovacími prostory a tím nezbytnosti zúžení sortimentu a ne plnou skladbou veškerého zboží. Potřebné výrobky jsou kupovány
ve specializovaných obchodech centra Prahy.
V roce 1989 se narodilo 135 dětí a 101 občanů
zemřelo. Spolu s migrací obyvatel tak počet
obyvatel na konci roku byl 12 584 trvale bydlících.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář

V březnu uplyne 120 let
od narození významného
československého konstruktéra
sportovních letadel a tvůrce
1.československého
proudového letounu
Ing. Karla Tomáška, který se
narodil 31. 3. 1898 v Plzni,
zemřel 29. 1. 1967 a od roku
1947 žil v Horních Počernicích.

ŠKOLY A ŠKOLKY

LEDNOVÉ SPORTOVÁNÍ NA CHODOVICKÉ
V závěru prvního pololetí školního roku
zvládli naši žáci kromě klasifikačního finiše také vydatně sportovat.
Ve středu 24. 1. proběhlo v naší tělocvičně
obvodní kolo v basketbale starších dívek.
Náš tým posílily i žákyně nižších ročníků.
Celkově si děvčata nevedla vůbec špatně.
První postupové místo jim uteklo o pouhý
bod. I takový sport někdy bývá. Holky to braly s úsměvem. Hned další den byla děvčata
vystřídána staršími chlapci také v obvodním kole basketbalového turnaje starších
žáků. Po prvním nepříliš zdařilém utkání byla
v šatně bouřlivá atmosféra. Kluci sami vyhodnotili situaci a k dalším zápasům přistoupili
jako vyměnění. Třetí místo je pro všechny
motivací do příštího ročníku.
Poslední den prvního pololetí proběhl samozřejmě ve znamení slavnostního vydávání
výpisů z vysvědčení. Na druhém stupni je
ale tento den už tradičně spojen také se školním futsalovým turnajem. Letos se uskutečnil již po páté. Zvítězili osmáci. Stříbro získali učitelé a bronz si odnesli deváťáci.
Nejvýznamnějším sportovním úspěchem
uplynulého období bylo ve čtvrtek 1. února
suverénní vítězství družstva našich chlapců
a děvčat v Pražském pětiboji Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Radovali
jsme se i ze dvou zlatých a jedné bronzové
medaile v individuálních kategoriích. Soutěžilo se v trojskoku, hodu medicinbalem,
švihadle, driblingu a leh – sedech. Atmosféra byla strhující. Ani děti na prvním stupni
nejsou žádní peciválové. Několik desítek
zájemců mělo možnost zúčastnit se ozdrav-

ného pobytu spojeného se základním lyžařským výcvikem v Krkonoších. A že se
akce vydařila, potvrzuje i příspěvek Adélky
z 6. ročníku: „Na 21. 1. 2018 jsem se několik
měsíců těšila. Vystoupila jsem na Benecku

z autobusu a uviděla
tu krásu. Stromy byly
posypány prašanem.
Bydleli jsme v hotelu
Alfonska. Měli jsme

bezvadné instruktory: Terezku, Zdeňka a Michala. S nimi jsem si dokonale zalyžovala.
Když jsem jela na vleku, pozorovala jsem ve
sněhu stopy zvířat, které vedly hluboko do
lesa. O vleky tady nebyla nouze. U jednoho
vleku vždy seděl pejsek a pozoroval nás. Na
Benecku jsem byla poprvé, ale musím říct,
že to byla opravdu nádhera. Vůbec se mi
nechtělo domů. Lyžařský výcvik byl opravdu
dokonalý.

ÚSPĚŠNÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Již čtvrtým rokem jsme se s žáky sedmých
tříd naší školy vydali v měsíci lednu na lyžařský výcvik do Ski areálu Benecko. Byli jsme
ubytováni tradičně, v horském hotelu Diana.
Po celou dobu našeho pobytu jsme se na
přilehlých svazích lyžovat naučili nebo jsme
se ve sjezdovém lyžování zdokonalili. K plné

spokojenosti nám přispěly upravené svahy
bez front a bohatá sněhová nadílka. Večery
patřily odborným přednáškám, společenským hrám, soutěžím i diskotékám.
Bohatě obsazené kurzy jsou důkazem toho,
že je lyžování pro žáky stále atraktivním sportem a i přes jejich finanční náročnost se těší

veliké oblibě. Rád
bych poděkoval celému týmu za skvěle odvedenou práci
a těším se na další, neméně úspěšný ročník.
Petr Měšťan, učitel ZŠ Ratibořická
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Školy

pedagogové FZŠ Chodovická

JAK (SE) UČÍ UČITELÉ NA ZŠ RATIBOŘICKÁ
Hodnocení prvního pololetí mají za sebou nejen žáci naší školy, ale i učitelé. Pokud jste náhodou zastánci názoru, že učitel po absolvování studia již
pouze předává znalosti svým žákům, mýlíte se.
I ten na první pohled konzervativní učitel
musí neustále rozšiřovat obzory své odbornosti.
Skupina 9 pedagogů se zapojila do přípravy
výuky odborných předmětů metodou CLIL.
Jedná se o výuku cizích jazyků (u nás anglického a ruského jazyka) integrovanou do výuky nejazykových předmětů. Angličtina a ruština tak zněla například v hudební výchově
nebo přírodopise.
Velmi úspěšně jsme také rozvíjeli spolupráci skupin pedagogů v oblastech čtenářské
gramotnosti, matematické gramotnosti
a inkluze. Jednotlivé minitýmy plánovaly
výuku, předávaly si zkušenosti, vzájemně
navštěvovaly vyučovací hodiny a došlo také
na tzv. tandemovou výuku, kdy v jedné hodině společně vyučovaly dvě vyučující. Cílem
vzájemné spolupráce pedagogů bylo zlepšit
učení každého žáka, poznat osvědčené výukové metody kolegů a kolegyň a přenést je
do vlastních vyučovacích hodin.
Probíhá také příprava našich deváťáků na

LENTILKOVÝ DEN

Poslední den prvního pololetí patří na naší škole barvám. I letos se třídy převtělily a ztvárnily
nejrůznější barevná témata. Žádná z barev se
neopakovala, zato se mezi ně vetřely vzory vícebarevné – puntíky, proužky, dokonce kytičky. Fotografování v tělocvičně pak bylo tradičně velmi
napínavé:

Školy

Barvičky Lentilkám málo už byly,
puntíky, květinky i proužky zapojily:
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přijímací zkoušky. Českým jazykem a matematikou zní škola již od sedmé hodiny ranní,
další skupiny absolvují výuku v odpoledních
hodinách. Přípravy se účastní většina našich
deváťáků a podle zpráv jednotlivých vyučujících se připravují opravdu zodpovědně.
Další část dětí pracuje v kroužku robotiky,
kde se seznamují s programovatelnými stavebnicemi.
Kromě výše uvedených aktivit v rámci tzv. šablon pracuje na naší škole také psycholožka,
která spolupracuje s pedagogy, žáky i rodiči
např. na řešení problémů, které se v běžném
školním životě vyskytují.
V 1. pololetí pokračoval také projekt Erasmus+. Uskutečnilo se již 7 výjezdů do různých zemí, kdy pokračuje spolupráce se šesti
školami na tvorbě tzv. technických boxů. Žáci
pomocí těchto boxů vyrábějí různé výrobky,
zdokonalují se v cizím jazyce a seznamují
se s fyzikálními zákony. Od jednoduchých
výrobků žáci postupně přecházejí k sestavování a pouštění dronů, dálkově ovládaných
autíček a malých i větších robotů (http://
teps‑erasmusplus.eu/).
Máme za sebou také velmi úspěšnou návštěvu z partnerských škol. V rámci návštěvy jsme
hostující učitele zaměstnali výukou našich

dětí, při níž jsme besedovali o jejich zemích
a zkoušeli nové nápady na boxy. A nejen to –
také jsme navštívili Matematicko‑fyzikální fakultu UK v Tróji, ukázali hostům krásy Prahy,
zaposlouchali jsme se do tónů Vivaldiho na
koncertě a potrápili si mozky v IQlandii v Liberci. Týden to byl velmi náročný, ale všichni
se rozjížděli do svých domovů spokojeni.
Před rokem jsme se zapojili do projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných
předmětů a stali se Centrem kolegiální
podpory. Pravidelně každý měsíc probíhá
workshop na vybraná témata z fyziky, přírodopisu a chemie. Školu navštívilo asi 25 pedagogů z jiných škol, mnozí přicházejí opakovaně. Pro nápady přicházejí samozřejmě
i paní učitelky z naší školy (http://ckpprirodnivedy.cz/).
Všichni se tedy stále učíme. Učíme se sami,
učíme se s ostatními, někdo nám pomáhá s učením, někdo nás učí, my zase učíme
někoho. Práce se nám daří, a tak se s chutí
chystáme do druhého pololetí. V mnoha aktivitách budeme pokračovat, ale chystáme
i novinky. Nechte se překvapit!

Připluly sardinky, snad přijdou vhod,
cenu vám oznámí čárový kód.
Lentilky a kousek cukrové vaty
zapijte douškem přesládlé Fanty.
Rytíře, roboty povozí autobus,
kuželům vyhne se o velký kus.
Opodál skotačí jezevčík,
uklízeči ho hlídat nestačí.
Odkudsi přilétli růžoví motýli,
na květech housenky spočinou na chvíli.

Upíry doktoři strčili do kapsy,
smajlíci přikryli veškeré trapasy.
Ze Twitru zprávička: Jožin je z Oleška.
Plavte se za ním jen parníkem Bureška!

Eva Holá a Radomíra Hubálková, učitelky

Tak naše škola zas bláznivě slavila:
Půl roku za námi, nuda to nebyla
Martina Josefová, učitelka

skupinách. Hotovou pomazánku namazaly na
kolečka nakrájených rohlíků a takto zhotovené jednohubky donesly ochutnat kamarádům
k ostatním stolečkům a přítomným dospělým.
Se svým kuchařským uměním se pochlubily
i v sousedních třídách naší mateřské školy. Potom následovalo druhé kolo. Celkem tedy děti
zhotovily šest pomazánek – hráškovou, brokolicovou, špenátovou, paprikovou a dvě sladké –
cizrnovou a dýňovou. Nám, dospělým, nejvíc
chutnala špenátová pomazánka (byla s brynzou) a dětem sladká cizrnová, měla zvláštní,
oříškovou příchuť. Kuchař Albert měl pro děti
připravenou i písničku o zelenině a její pohybové
ztvárnění, hádanky a vyprávění.

Výchova k samostatnosti a zdravému životnímu stylu patří k hlavním cílům předškolní
výchovy. A k tomu akce
přispěla. To, že děti práce bavila a užily si netradiční zábavu, hodnotím
také kladně. Při loučení organizátoři dětem rozdali vytištěné recepty pro maminky, talířky na
svačinky, omalovánky a kuchařské čepice. Závěrem bych ráda poděkovala za možnost se akce
zúčastnit.
Hana Nováková, učitelka
z třídy Dráček MŠ Chodovická

Školy

ZDRAVÁ SVAČINKA HROU

Pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy je v letošním školním roce ve všech městských částech ve vybraných mateřských školách pořádán program Zdravá svačinka hrou.
Tak i naši mateřskou školu, konkrétně třídu
Dráček, navštívil 18. ledna tým odborníků
pod vedením referentky stravování Odboru
školství a mládeže Magistrátu hl. města Prahy Ilony Kumžákové - Richterové.
Už při příchodu dětí do MŠ se začaly chystat
stoly, mixéry, potřebné suroviny a nejrůznější nádobí. Dětem byly rozdány zástěrky a kuchařské
čepice a pod vedením kuchaře Alberta se pustily do výroby zdravých pomazánek. Pracovaly
samostatně podle pokynů u stolečků ve třech
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POZVÁNKA NA KONCERTY
V BŘEZNU 2018

Japonské divadlo Takarazuka
Workshop s představením.
Japonské herečky společně se žáky ZUŠ.
Po 12. 3. - Divadlo Horní Počernice – 17.00 hod.
V. hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ.
Po 19. 3. - sál ZUŠ – 18.00 hod.

GRATULUJEME
K ÚSPĚCHU!!!

Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 se konala umělecká soutěž Allegro 2018.
Šárka Filipská z klavírní třídy Iriny Likiny získala
1. místo v kategorii 2 B.
Paní učitelce Irině Likině děkujeme za skvělou
přípravu.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

ÚSTAVNÍ PRÁVO ZBLÍZKA
Součástí učebního plánu práva v prvním ročníku oborů právní administrativa, provoz diplomatických služeb a řízení lidských zdrojů
je ústavní právo. Aby si studenti tuto část učiva lépe osvojili, navštěvují každý rok všechny

třídy Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.
Během exkurze se dozvědí mnohé podrobnosti o historii parlamentarismu v Československu i v ČR a prohlédnou si zajímavé sněmovní prostory.

WORKSHOP A NÁVŠTĚVA CNC

Školy

V posledním lednovém týdnu si studenti
oboru mediální komunikace zpestřili výuku nejprve návštěvou Czech News Center
a těsně před pololetními prázdninami aktivní
účastí na workshopu Animace a pixilace v CineStaru na Černém Mostě.

Hornopočernický zpravodaj – březen 2018

V CNC jsme měli jedinečnou příležitost navštívit několik redakcí deníků, týdeníků i internetových médií. V úvodní přednášce se
studenti detailně seznámili s tím, kdo všechno se podílí na vydávání periodik, zejména
deníků, a jak vypadá denní program celé re-

Druhou část programu pak vyplní cesta na
Hradčany a návštěva expozice Příběh Pražského
hradu.

dakce. Na předprázdninovém workshopu se
pak účastníci dozvěděli něco málo o tom, co
je animace a pixilace, a pak už si sami pod vedením lektorek z FAMU během hodiny a půl
vyzkoušeli práci s programem, který umožňuje všemožné triky.

postup do kola krajského. První náhradnicí je
díky čtvrtému místu Barbora Gabrišová.
Velmi úspěšné byly naše florbalistky, které
zvítězily na turnaji středních škol. Poprvé
jsme se také zúčastnili Poháru pražských

DĚTI BEZ RODINNÉHO ZÁZEMÍ

Naše třída kvarta B si v rámci školního
projektu Občan vybrala téma „Děti bez
rodinného zázemí“. V rámci projektu jsme
navštěvovali dětský domov, konkrétně
Dětský domov v Dolních Počernicích.
Téma jsme si vybrali, protože jsme se
chtěli dozvědět, jak to v dětských domovech funguje, jaké mají děti problémy, co
jim chybí a jak se jejich život liší od našeho. Také jsme chtěli zjistit více informací
o Dětském domově v Dolních Počernicích,
např. o jeho historii, jak funguje, nebo jak
dětem může pomoci běžný občan.
Hned na úplném začátku projektu jsme se
rozdělili do čtyř základních skupin, každá
skupina měla svůj určitý úkol a téma. První
skupina měla na práci hlavně teoretickou
část projektu, tedy zabývala se zákony, které
se týkají opuštěného dítěte, jeho budoucího
života, a také zákony, určujícími kdy musí být
dítě umístěno do dětského domova. Druhá
skupina vymezovala hlavní problémy v dětských domovech a seznámila nás s mnoha
institucemi, které dětem v těžkých životních
situacích pomáhají. Třetí skupina se zabývala
přímo Dětským domovem v Dolních Počernicích. Zjišťovala informace o historii i o fungování tohoto dětského domova. Čtvrtá skupina zpracovávala praktickou část, pravidelně
docházela za dětmi do dětského domova
a navštěvovala jeho akce.
Jako třída jsme se také rozhodli, že Dětskému
domovu v Dolních Počernicích pomůžeme.
Při první návštěvě domova jsme se setkali
s paní Alenou Bedlíkovou, která v dětském
domově pracuje jako vychovatelka. Nabídla nám, že můžeme chodit po skupinkách
do výtvarných dílniček. Této možnosti jsme

s radostí využili. Každý navštívil dílničky minimálně jednou. Většinou jsme tam chodili
po pětičlenných skupinách zhruba dvakrát
týdně. Moc nás vyrábění s dětmi bavilo. Děti
k nám byly kamarádské a každé si chtělo
získat naši pozornost, i my jsme si je velice
oblíbili. S dětmi jsme vyráběli výrobky na
vánoční trhy, které se pořádaly v Albertu na
Chodově a v restauraci Léta páně. Celkově se
nám dílničky velice líbily, i pozitivní a přátelská atmosféra nás mile překvapila.
U příležitosti Dne otevřených dveřích na naší
škole se pořádaly vánoční trhy výrobků studentů gymnázia. Jelikož jsme dětskému domovu chtěli pomoct, napadlo nás prodávat
zde i vyrobené věci z dílniček dětí. Alena Bedlíková i ředitel dětského domova s tím nadšeně souhlasili. Prodávali jsme např. sovičky ze
šišek, drátované stromečky, náramky nebo

středních škol v plavání, kde jsme letos zatím
především sbírali zkušenosti.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

třeba štěstíčka
za
symbolické ceny.
Dohromady jsme vydělali zhruba 2100 Kč.
Dále jsme při příležitosti našeho školního
tzv. Modrého dne uspořádali sbírku základních hygienických potřeb a jiných drobností,
které by děti potřebovaly. Nakonec se pro
dětský domov vybral opravdu vysoký počet
sprchových gelů, mýdel, past atd.
Celý půlroční projekt naši třídu moc zaujal
a odnesli jsme si z něj mnoho zajímavých informací i životních zkušeností.
T. Žáková, S. Svobodová, E. Ploužková,
K. Dvořáková, J. Velička (kvarta B)

Školy

ÚSPĚCHY SPORTOVNÍ I JINÉ

Leden byl pro nás dalším obdobím, kdy naši
studenti dokázali, že se jim daří nejen ve
studiu, ale i na poli soutěžním. Eliška Hluštíková obsadila v obvodním kole Olympiády
z českého jazyka třetí místo, a zajistila si tak
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SÁRA TKADLECOVÁ: OLYMPIÁDA JE MÝM SNEM UŽ OD DĚTSTVÍ
Poprvé na jachtu usedla v pouhých pěti
letech a hned to byla láska na celý život.
Sára má za sebou spoustu let velké dřiny,
ale také cenných vítězství. Nyní bude usilovat o to nejcennější, a to kvalifikaci na
olympiádu.
Sáro, jaká pro Vás byla uplynulá sezóna?
V roce 2016 jsem ještě jezdila na lodních třídách pro mládež – Cadet a 29er. Když jsem se
pak na konci roku rozhodovala, na jaké lodní
třídě budu pokračovat v roce 2017, potkala jsem Dominiku Vaďurovou, která už měla
zkušenosti se závoděním na olympijské lodní třídě 49er FX a hledala kosatnici. Já jsem
v předchozí sezóně jezdila na podobné lodi,
která je ale o poznání menší (třída 29er pro
mládež). Řekly jsme si, že vyzkoušíme, zda na
lodi budeme schopné fungovat jako dobrý
tým. Uplynulá sezóna tedy byla především
zkušební. Celá sezóna pro nás byla rokem
plným úplně nových zkušeností a zážitků.
Trénovaly jsme v zahraničí, startovaly na závodech se světovou špičkou a postupně se
zlepšovaly. V polovině roku jsem jela ještě
závody v jiné třídě, která se označuje RS500
a z Mistrovství ČR a evropského poháru této
třídy na Lipně jsem si přivezla 1. místo. Na skifu RS500 jsem závodila s Klárou Houškovou
ze Sokola Dobřichovice.
Který závod byl nejtěžší a který se naopak
jel nejlépe?
Nejtěžším byl pro nás evropský pohár na Mallorce, náš první závod vůbec, kterého jsme se
zůčastnily po pouhých dvou týdnech společného tréninku na 49erFX. Překvapil nás slabý
vítr, ve kterém jsme do té doby vůbec netrénovaly. Ale dalo nám to motivaci k dalšímu
tréninku a zlepšení. Nejlépe se nám jel závod
v červnu, v německém Kielu, na akci Kieler

Woche, která je považovaná za jedno z největších světových setkání závodních jachtařů. Sjede se jich tam tisíce. Při tomto závodě
naopak celý závod foukalo hodně a nám se
podařilo v “Silver Fleet” zajet 4. místo a v celkovém pořadí jsme skončily 28. z 50 lodí.
Byla jste také přijata do české reprezentace. Co to pro Vás znamenalo?
Znamená to podporu od Českého svazu jachtingu na letošní sezónu a pro nás také motivaci se stále zlepšovat, abychom si místo v reprezentaci zasloužily i v dalších letech.
Nyní se chystáte na Mistrovství světa
v Dánsku, které bude zároveň prvním no-

Sára Tkadlecová třetí v kategorii juniorka v anketě Českého svazu jachtingu Jachtař roku 2017

minačním závodem na olympiádu. Jak se
na tento závod těšíte?
Prvním krokem k účasti bude nejdříve národní kvalifikace, která se uzavírá na konci
června. Mistrovství světa v Dánsku se pojede
v srpnu a účast na tomto závodě bereme jako
vrchol naší letošní sezóny. Přípravě na národní kvalifikaci i na samotný závod jsme podřídily všechny naše plány.
Pro sportovce je účast na olympiádě splněním snu, je to tak i u Vás?
Jachtingu se věnuju od pěti let a olympiáda
je mým snem už od dětství.
Do tohoto závodu nastoupíte spolu s Dominikou Vaďurovou, která je sice ze Slovenska, ale žije také u nás v Horních Počernicích. Podařilo se jí již získat občanství,
abyste spolu mohly reprezentovat Českou
republiku?
Dominika podala oficiální žádost o občanství
na začátku ledna a čeká na vyrozumění. Od
světové jachtařské asociace World Sailing už
ale dostala výjimku, než získá české občanství, už může startovat za Českou republiku.
Naše první závody v této sezóně, které pojedeme na začátku dubna na Mallorce, už tedy
pojedeme pod českou vlajkou.
Jak jste se coby parťačky spolu sjely? Trvalo to dlouho?
Hned od začátku jsme si sedly opravdu skvěle. Během pár týdnů mi přišlo, že spolu jezdíme už roky.

Sára s Dominikou Vaďurovou na olympijské lodní třídě 49erFX, Lago di Garda, Itálie
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Trpěla jste někdy mořskou nemocí? Máte
nějaké fígle, jak se jí vyhnout?
S mořskou nemocí jsem nikdy problém neměla, takže žádné vychytávky nemám.
Pro mě širé moře znamená hrozbu žraloků, utonutí. Bojovala jste někdy se strachem z takového nebezpečí? Máte v blízkosti někoho, kdo by vám vyjel na pomoc?
Se žraloky jsme se ještě nepotkaly, jezdíme
vždy jen pár kilometrů od pobřeží. Máme

plovací vesty, pokud fouká silnější vítr, tak
i přilby a na vodě je s námi vždy trenér na člunu, který nám v případě potřeby může přijet
pomoct. Má pro nás také zásoby jídla a pití
a případně pomůže s drobnými opravami na
lodi.
Dříve jste závodila s bratrem Tadeášem,
ten už se jachtingu nevěnuje?
Tadeáš stale závodí, ale je mu 14 let, tak ho
ještě letos čeká sezóna na dětské třídě Cadet.

Jezdí teď jako kormidelník a rád by se opět
zúčastnil mistrovství světa třídy Cadet, které
se letos pojede v Německu.
Sáře držíme palce, aby se její sen, dostat se
na olympiádu, podařil.
Lenka Bartáková,
redaktorka

GYMNASTICKÉ ÚSPĚCHY
startovalo zde 19 závodnic a na krásném
5. místě se nám umístila Barunka Svobodová.
V následující kategorii už startovala děvčata
společně - ročníky 2007 - 2008 a zde se nejvíce dařilo Kačce Jakešové, která obsadila
pěkné 7. místo z 29 závodnic. V dalším závodě děvčat narozených v roce 2005 - 2006
zvítězila s téměř bodovým náskokem Laura
Bohatová.
Poslední a opět medailově úspěšnou se nám
stala kategorie 2003 - 2004, kde zvítězila
téměř s dvoubodovým náskokem Lucka Zahradníčková.
Gratulujeme.

Duo cup – Šestajovice
V neděli 21. ledna bojovalo přes 20 našich
svěřenkyň o nejlepší příčky v Šestajovicích.
Nejlépe si vedla dvojice sester Jana a Lucie
Zahradníčkovy – vyhrály svoji kategorii.
V nejmladší kategorii Mimi si na třetí stupínek vyskočila Anežka Matějčková a Linda
Švaříčková.
Memoriál J. Mládka a J. Šafáře
Jako každý rok uspořádal 28. ledna náš oddíl
další ročník Memoriálu těchto dvou pánů.
Pan Jaroslav Mládek podporoval v minulém
století náš oddíl především finančně, Jeroným Šafář byl nejprve závodníkem, později
trenérem a nakonec dlouhodobým předsedou našeho oddílu.
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Memoriál Jana Palacha - Všetaty
V sobotu 20. ledna se náš oddíl vydal uctít
památku bojovníka za svobodu - Jana Palacha, a to účastí v tradičním závodě v jeho
rodném městě. Všetaty jsou vždy naší první
zastávkou v novém roce, a tak na některých
děvčatech byly ještě znát vánoční prázdniny.
I přes drobná zaváhání si naše gymnastky
závod užily a všechny si odvezly krásné ceny.
1. místo a zlatou medaili si v ročníku 2011
odvezla Elen Strculová. Celkově startovalo
21 děvčat. Velmi silně obsazenou kategorií byla děvčata ročníku narození 2010, kde
se z celkového počtu 33 závodnic nejlépe
umístila Eliška Kurfürstová, a to na krásném
6. místě, pouhých 0,3 b. od bronzové medaile.
Ročník 2009 už tak silně obsazený nebyl,

Na závody se sjely závodnice celkem
z 8 oddílů z celé republiky – z Ostravy, Mostu, Litvínova, Říčan, Bedřichova, Dobřichovic,
Šestajovic a od nás. Závodilo se ve třech kategoriích na kladině a na prostných, nejprve
byla kvalifikace, pak následovalo finále na

obou nářadích. Medailová místa tentokrát
obsadily závodnice z Litvínova, Mostu a z Ostravy, Říčan a Šestajovic. Z našich děvčat si
nejlépe vedla Laura Bohatová (kladina
i prostná – 5. místo) a Lucie Zahradníčková
(prostná 5., kladina 6. místo). Závod proběhl

MARTINA OVLÁDLA ANKETU SPORTOVEC ROKU

Slavnostní galavečer konaný v Jablonci nad
Nisou u příležitosti vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec roku 2017 proběhl
29. 1. 2018. Ti nejlepší z nejlepších napříč všemi odvětvími sportu se sešli v této sváteční
chvíli a převzali do svých rukou ocenění. Vyhlašovaly se kategorie jednotlivců, družstev,
trenérů, ale i kategorie hendikepovaných
sportovců. V kategorii jednotlivců – profesionálů zvítězila Gábina Koukalová, trenérem
roku se stal reprezentační trenér biatlonistů – Ondřej Rybář a družstvo biatlonistek SKP
Kornspitz si odneslo vítězství v kategorii družstev. Neztratila se ani Martina Ptáčková, která v kategorii jednotlivců – amatérů obhájila
prvenství z minulého roku. Svůj triumf a celý
úspěšný rok korunovala ještě vítězstvím
v kategorii Hvězda roku 2017, kde za sebou
nechala všechny sportovce včetně hvězdné
G. Koukalové. Anketa udělala tečku za úspěšnou sezónou a nyní je třeba hledět na další
akce a snažit se dosáhnout opět na vrchol.

Hornopočernický zpravodaj – březen 2018

První vlaštovkou tohoto roku byly extrémní
závody Gladiator race, konané ve vojenské
pevnosti Josefov o víkendu 10. 2. 2018. Akce
se zúčastnila Martina i se svým bratrem Pepou a opět si vše užili. Trať měřila něco málo
přes 5 km a bylo při ní nutné zdolat 25 nejrůznějších překážek jako například: vysokou
zeď, šplh do kopce z bahna, ostnatý drát, nošení sudů, pneumatik atd. Hodně náročný byl
zejména průchod přes řeku, která byla velmi
studená.
Velký dík patří našim partnerům a sponzorům, bez kterých bychom naši cestu za
úspěchy nemohli realizovat. Jmenovitě městská část Horní Počernice, Hollandia Karlovy
Vary, s. r. o., Thajský ráj, Bagalio, Mojecukrářství.cz, 24Print.eu, ATEX, svatební salón Adina
a další…
Josef Ptáček, trenér

opět v příjemné atmosféře, všem zúčastněným se u nás moc líbilo.
za oddíl SG: Lenka Barešová,
Zuzana Hubáčková

CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ROCE

Ve středu 16. 5. 2018 pořádáme od 16 hodin ve Svépravicích rodinný běh nejen pro
naše atlety, ale i pro jejich rodiče a kamarády.
Přijďte se s dětmi proběhnout a oslavte společně s námi Den rodiny.

I v letošním roce čekají na atlety kromě tréninků a závodů již tradiční akce:
• Jarní soustředění na Herlíkovce ve Strážném, neboli Atletika na horách se uskuteční v termínu 5. 5.–8. 5. 2018. Soustředění je
vhodné pro děti od sedmi let.
• Letní soustředění na Orlíku pro atlety od
sedmi let (a po dokončení první třídy) se
uskuteční v termínu 19. 8.–25. 8. 2018.
• Příměstský tábor pro atlety od 6 let se
bude konat v termínu 27. 8.–31. 8. 2018 tradičně v areálu TJ Sokol Horní Počernice.
Více informací k jednotlivým akcím a závo-

dům, kterých se účastníme, i které pořádáme,
najdete na stránkách
www.atletikahp.cz.
Pokud jste sportovně
zaměření a máte kladný
vztah k dětem a k atletice, rádi vás uvítáme
do svého trenérského týmu. Školení trenérů
atletické přípravky zájemcům zajistíme. Více
informací na tel.: 602 796 208, Jana Petráňová.
Za trenérky Klára Hlaváčková

Placená inzerce

powered
by

Sport

Opět se projevil velký zájem dětí o atletiku
v Horních Počernicích a všechny tréninkové skupiny jsou v druhém pololetí plně obsazené. Váš zájem nás těší a zavazuje. Také
v tomto roce chystáme pro atlety spousty zajímavých akcí a závodů pro všechny věkové
kategorie.
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NOVÁ PRODEJNA
ZVEME VÁS NA slavnostní otevření

NOVÉ PRODEJNY
DNE
PROGRAM
10:00
12:00
13:00 - 14:00
15:00
16:00 - 17:00
17:30
18:00

STAVEBNIN

20. 3. 2018 OD 10.00 HODIN

Slavnostní zahájení
1. losování tomboly
Kapela Broky Františka Kanečka 1. vstup
2. losování tomboly
Kapela Broky Františka Kanečka 2. vstup
3. losování tomboly
Ukončení

TOMBOLA

Po celý den LASEROVÁ STŘELNICE
a SKÁKACÍ HRAD pro děti
UKÁZKY A PREZENTACE výrobců stavebních materiálů
Občerstvení

Českobrodská ul., 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
Tel.: +420 778 408 382, +420 778 408 386

Těšíme se na vás!

www.pro-doma.cz

The Good Samurai
English learning Adventure
9-13.7.2018

Life Center představuje již 12. anglický příměstský tábor, tentokrát s názvem:
"THE GOOD SAMURAI" (6-12 let) ***** "SAMURAI” (12-18 let, pro teenagery)
Přidejte se k nám na dobrodružnou anglickou výpravu! S dětmi se vydáme do Japonska a budeme hledat dobrého
Samuraje, aby nám pomohl najít Samurajský kód. Budeme objevovat s naším zkušeným týmem rodilých mluvčích z
Ameriky a také s našimi skvělými dobrovolníky z Čech. Děti si užijí speciální Fujiyama hry na zámku Fujiyama.
A samozřejmě dobrý Samuraj se musí také naučit, jak připravit sushi nebo jak dělat origami :-)
S teenagery budeme také objevovat různá dobrodružství: hledání Samurajského kódu - speciální Fujiyama hry workshopy angličtiny - příprava japonských jídel a kreativní vyrábění. Oba tábory probíhají ve stejném termínu,
program pro děti i teenagery bude přizpůsoben dle věku.
Termín: 9. - 13. 7. 2018 (8:30 - 17:00 h), Praha - Horní Počernice
Cena: 2 500 Kč (zahrnuje obědy, svačiny, pití), zvýhodněná cena 2 200 Kč při registraci a platbě do 31.3. 2018
Kontakt: info@lifecenter.cz, 737 837 291, registrace na webu www.lifecenter.cz
Hornopočernický zpravodaj – březen 2018
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Domácnost vybavíte
v hornopocernickém parku

Alza, IKEA, Datart, Almade, Meffert nebo Mall – výdejny, showroomy a distribuční centra značek sídlí v parku P3 Prague
Horní Počernice. Pokud zrovna sháníte výkonnější pračku, novou sedačku, barvu do dětského pokojíčku nebo třeba
i čistící prostředky do domácnosti – ušetřete svůj čas a přijďte v klidu nakoupit do prostor hornopočernického parku.

V ušetření času stráveného na
nákupech jednoznačně vede Alza a její
služba AlzaDrive. Proces výběru,
konzultace a fronty u pokladny minimalizuje na rychlé převzetí, a to rovnou do
auta. Odpadá zde totiž nutnost parkovat
vůz a opouštět jej kvůli vyzvednutí
zboží. Nákupy se tak zkracují jen na
zastávku u pokladního a výdejního
okénka.

Nejen čas, ale také své síly při stěhování
nakoupeného nábytku pomůže ušetřit
i výdejna nábytkářského koncernu IKEA.
V nedaleko vzdálené prodejně na
Černém mostě si tak můžete kupovaný
kus vybrat a prohlédnout, v hornopočernickém parku poté vyzvednout
a převézt domů.

Hornopočernický zpravodaj – březen 2018

A pokud hledáte originální doplňky do
domácnosti,
vyzkoušet
můžete
i Almara Shop, nabízející kromě
bytových dekorací také například neobvyklé delikatesy pro váš stůl. Showroom
i výdejnu v parku najdete pod názvem
Almade. V dekorování domácnosti vám
může pomoci i Meffert – prodejna
s barvami a specializovanými nátěry stěn.

Výdejna Alzy nabízí komfort dvanáctihodinové otevírací doby a bezbariérového přístupu, takže se zde bez problémů dostanou třeba i maminky s kočárky. Trojici prodejců elektroniky uzavírá
a doplňuje Mall.cz se svou výdejnou zboží.
Pokud byste si zboží před nákupem
přece jen rádi prohlédli, ale necítíte se
dobře v příliš velkých prostorách – je tu
Datart a jeho nejmenší prodejna
v Čechách. Na ploše 36 m² můžete
vybírat z malých spotřebičů a dalšího
příslušenství do domácnosti. Prostorově opačnou nabídku přináší opět Alza
s jedním z největších showroomů, které
v Čechách má. Zákazníci mohou v klidu
zvážit všechna pro i proti a nechat si
poradit při nákupu velké bílé techniky,
televizí, sortimentu pro hobby i sport
a mnoho dalšího.
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HODINOVÝ MANŽEL PROFESIONÁLNÍ
ÚDRŽBÁŘSKÉ A STAVEBNÍ SLUŽBY.
MOBIL: 608 254 054

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

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

PRODEJNA TABÁK - DÁRKY PŘIJME
PRODAVAČKU NA PŮL ÚVAZKU. ZÁKL.
PC PODMÍNKOU. TEL: 605 388 388
INFO@TABAK‑DARKY.CZ

PŘIJMU PRODAVAČKU DO DĚTSKÉHO
OBCHODU NA KRATŠÍ ÚVAZEK NEBO
V DŮCHODU. POŽADUJI PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ A ZKUŠENOST V OBCHODĚ. BLIŽŠÍ
INFORMACE NA TEL: 777 161 575.

VO HUT. MATERIÁLEM V PRAZE 9 PŘIJME
ŘIDIČE‑SKLADNÍKA POŽ. PROFESNÍ ŘP‑C,
KARTA ŘIDIČE, VÝHODOU VZV, JEŘ., PALIČ,
VAZAČ. PRŮKAZ, MZDA 30 - 35 TIS. KČ/
MĚS.TEL: 731 545 839,
KNOUREK@TECHNIMAT.CZ

NABÍDKA - PRONÁJEM GARÁŽE 25 M2
U PENNY OD DUBNA 2018, CENA 3000 KČ/
MĚS. TEL: 603 834 651
MALÍŘSTVÍ INTERIÉRŮ
PAVEL ŽEBERA
MALUJE SPOLEHLIVĚ:
- DOMÁCNOSTI
- KANCELÁŘE
- SCHODIŠTĚ AJ.
TEL: 602 837 057
WWW.MALBY.WEEBLY.COM
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.
TEL: 286 891 400
ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC ING. FRANTIŠEK
SMETANA, TEL: 602970835, 281924588.

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. B
+ KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA‑TRIUMF.CZ,
MAIL:LUDVIK@AUTOSKOLA‑TRIUMF.CZ,
TEL: 603 418 333, 281 920 136
ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU,
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ
A DALŠÍ. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE. TEL: 775 132 921
HLEDÁM K PRONÁJMU GARÁŽ V HOR.
POČERNICÍCH 773 575 751

607 150 279
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MALOVÁNÍ, ŘEMESLNÉ PRÁCE,
POKLÁDKA PODLAH, SEČENÍ, BOURÁNÍ
A VYKLÍZECÍ PRÁCE.
POKUD NĚCO POTŘEBUJETE,
PTEJTE SE ZDA TO NEUMÍME
TEL: 731 972 619
SIKOVNYJOSEF@GMAIL.COM

PŮJČÍM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK DÉLKA 2 METRY,
250 KČ/DEN.TEL: 723 083 457

PIANA PRAHA
www.pianapraha.cz

STUDIO DANI PERNAMENTNÍ MAKE‑UP
NEHTY KOSMETIKA EFT PEDIKÚRA
MANIKÚRA SOLARIO TYRŠOVA 1
250 82 ÚVALY TEL:777 213 994
D.SKARDOVA@SEZNAM.CZ

Adminstrativní
pracovník/ce

Údržbář

Pož.: práce s PC ( MS
Office), SŠ, pečlivost,
spolehlivost, samostatnost.
Pracoviště Praha 9

Pracoviště Praha 9,
zkušenosti s drobnými
údržbářskými pracemi,
zručnost, výhodou obsluha
VZV, ŘP B
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