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Přejeme příjemné prožití velikonočních svátků

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH DUBEN 2018
CHVALSKÝ ZÁMEK
od 14. 4. do 24. 6.
EMOCE – interaktivní výstava pro děti
i dospělé
od 14. 4. do 13. 5.
Barevné touhy Zdeňky Holejšovské
od 14. 4. do 6. 5.
Alena Blechová: Mé sny
14. 4. od 10.00 do 18.00 hod.
Autobusový den aneb historickým
autobusem z Letňan na Chvalský zámek
na otevření výstavy EMOCE

24. 4. od 19.30 hod.
Hvězdné manýry

14. 4. od 9.30 hod.
Montessori sobota

25. 4. od 17.00 hod.
VI. zuškový koktejl

21. – 22. 4. od 9.00 hod.
Výroba kožených barefoot balerín

26. 4. od 19.30 hod.
Protentokrát Chvaly aneb Praha
ve čtyřicátých

21. 4. od 14.00 hod.
Den Země

ZUŠ

29. 4. od 15.00 hod.
Paddington 2 (KINO)

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY
4. 4. Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej

17. 4. od 18.30 hod.
GDPR – přednáška

6. 4. Kryštůfek a lesní bytosti

23. 4. od 17.00 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

11. 4. Jak byla vosa Marcelka ráda, že je

29. 4. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková neděle na zámku s čarodějnicí

23. 4. Větrná pohádka

30. 4. od 14.00 do 22.00 hod.
ČARODĚJNICE na Chvalské tvrzi: EWA FARNA,
Děda Mládek Illegal Band a kapela pro děti
Nedloubej se v nose

DIVADLO

9. 4. Pověsti české
17. 4. a 18. 4. Příhody včelích medvídků
24. 4. Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej
25. 4. Princezna Koloběžka
27. 4. Protentokrát Chvaly aneb Praha
ve čtyřicátých

DDM

4. 4. od 19.30 hod.
Vladimír Mišík a Etc. (KONCERT)

27. 4. od 15.00 do 17.00 hod.
Bambulení

7. 4. od 19.30 hod.
Válka s mloky

z pátku na sobotu 27.–28. 4.
Nocování s Hankou a Lenkou

8. 4. od 15.00 hod.
Příhody včelích medvídků

21. 4.
5. ročník - Hornopočernický atletický víceboj

10. 4. od 19.30 hod.
Gedeonův uzel

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

14. 4. od 15.00 hod.
Příhody vodníka Česílka
15. 4. od 16.00 hod.
Šakalí léta
19. 4. od 19.30 hod.
Po strništi bos (KINO)
20. 4. od 19.30 hod.
Dáda Stoklasa 85
21. 4. od 19.30 hod.
Všehochuť (KONCERT)
22. 4. od 15.00 hod.
Zpátky do Afriky II
23. 4. od 19.30 hod.
Špindl (KINO)

10. 4. od 19.00 hod.
Koncert žáků hobojové a flétnové třídy Jany
Kopicové - sál ZUŠ
12. 4. od 18.00 hod
Koncert Dechového orchestru Lucie
Rapčákové a Big Bandu ZUŠ Horní Počernice
- Divadlo Horní Počernice
12. 4. od 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka
- sál ZUŠ
16. 4. od 18.00 hod.
VI. hudební večer - Tradiční koncert žáků ZUŠ
- sál ZUŠ
17. 4. od 18.30 hod.
Koncert žáků klarinetové třídy Romana Kudly
- sál ZUŠ

3. 4. od 19.30 hod.
Tchýně na zabití

15. 4. od 13.30 do 19.30 hod.
Dílna Tiffany

12. 4. od 18.00 hod.
Dechový orchestr (KONCERT)

3. 4. od 18.00 hod.
Koncert žáků violoncellové třídy Michaely
Cibulkové - sál ZUŠ

25. 4. od 16.30 hod.
ZUŠkový koktejl - Divadlo Horní Počernice

5. 4. od 17.00 do 19.00 hod.
Rizika úvěrů a půjček
12. 4. od 17.00 do 19.00 hod.
Zážitky z cest do Izraele

30. 4. od 18.00 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů Jiřího
Břicháče a Jana Triebenekla - sál ZUŠ

OSTATNÍ
do 8. 4. každý den, a poté do 13. 5.
jen o víkendech od 9.00 do 19.00 hod.
Velikonoce ve svépravické kapličce,
Svépravice, Šanovská ulice
14. – 15. 4. od 10.00 do 16.00 hod.
200 let poznáváme svět - Cirkusová 1740

19. 4. od 17.00 do 19.00 hod.
Ochrana zdraví a osobnosti
24. 4. od 17.00 hod.
Lze se slušností dokázat více než s hrubostí?
26. 4. od 17.00 do 19.00 hod.
Zdravý životní styl - Jak na obezitu

21. 4. od 14.00 hod.
Oslavy Dne Země – před ZŠ Ratibořická
5. 5.
Veterán party 2018

MUMRAJ
6. 4 od 15.00 hod.
Jarní burza hraček, sportovních a dětských
potřeb
10. 4. od 18.30 hod.
Nacházím sama sebe v nové životní roli

Termíny hlavních akcí MČ Praha 20 v roce 2018
30. 4.
18. 5.
20. 5.
29. 5.
2. 6.

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

Hornopočernický zpravodaj – duben 2018

9. 9.
6. 10.
2. 12.
23. 12.
24. 12.

Zahájení 13. divadelní sezóny aneb První republika
Počernice v pohybu - ve venkovním areálu FZŠ Chodovická
Ježíškova pošta v areálu Chvalské tvrze
Zpívání pod vánočním stromem v Divadle v přírodě
Živý betlém

Úvod

SLOVO STAROSTKY

Milí Hornopočerničtí,
v měsíci březnu byl schválen rozpočet
naší městské části a nás čeká mnoho investičních akcí, které jsme na letošní rok
naplánovali. Investiční náklady plánujeme
ve výši více než 100 milionů korun a je to
jeden z nejvyšších plánů investic v historii
Horních Počernic, které hradíme z vlastní-

ho rozpočtu.
Přestože nás měsíc březen přesvědčoval o tom, že zima se nechce
vzdát své vlády, v měsíci dubnu už všichni očekáváme jarní počasí plné
sluníčka a tepla. Sluneční paprsky jsou důležité nejen pro přírodu, ale
také pro zlepšení naší nálady.
V naší společnosti v posledních měsících panuje nálada velmi špatná.
Lidé jsou nespokojeni s jednáním vládnoucích představitelů a opět

vychází ve velkých městech do ulic demonstrovat. A tito představitelé reagují tak, že jejich chováním pohrdají. Ztrácí se úcta k lidem, úcta
k jednotlivci. Ráda bych použila slova klasika, které pronesl Antoine de
Saint‑Exupéry:
„Úcta k člověku! Až bude v srdcích lidí zakořeněna úcta k člověku, dojdou lidé tak daleko, že budou schopni opět ustanovit takový sociální,
politický nebo ekonomický systém, který tuto úctu zajistí navždy. Civilizace se tvoří v nitru člověka. A nám lidem je vlastní slepá touha po
teple. Po bludných cestách nalézá člověk svou cestu k ohni.“
Přeji vám všem krásné jaro plné dobré nálady.
Hana Moravcová,
vaše starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
ZŠ STOLIŇSKÁ
Na Základní škole Stoliňská jsme řešili společně s panem ředitelem a s vedoucím Odboru hospodářské správy projekt snížení
teploty ve třídách.
BILLA
V bývalém areálu TRW volant zřejmě plánovaný obchod Billa nebude. Vlastník areálu nás informoval, že uzavřel smlouvu se
společností LIDL.
HŘIŠTĚ V ULICI BĚLUŇSKÁ
Na stávajícím hřišti byly instalovány nové
posilovací prvky. Z důvodu špatného povr-

chu jsme ho ale nepřevzali a dále jednáme
se zhotovitelem.

aktivitu bychom rádi zavedli v rámci naší
podpory podnikání v Horních Počernicích.

ČVUT STUDENTSKÉ PRÁCE
Na základě spolupráce se studenty ČVUT
a s panem docentem Kaplanem nám byla
zpracována studie na lokalitu Robotnice.
Tato studie bude předložena na jednání
Rady MČ a následně zveřejněna na webových stránkách.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na Chvalském zámku jsme společně s místostarostkou Evou Březinovou uvítaly další
nové občánky Horních Počernic.
Hana Moravcová,
starostka

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR
S radním z Prahy 7 jsme společně s radní
Evou Tůmovou konzultovali jejich zkušenosti s podnikatelským inkubátorem. Tuto

Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 23. dubna 2018 od 17.00 hod.
na Chvalském zámku.
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
V dubnovém rozhovoru se starostkou Hanou Moravcovou jsme řešily dopravní situaci v Horních Počernicích po uzavírkách
v okolních městských částech i schválený
rozpočet pro tento rok.
Velké problémy v dopravě způsobují velké uzavírky, které se v blízkém okolí Horních Počernic konají. Jak je možné, že se
uzavře tolik zásadních komunikací v jednom období?
Považujeme současnou absenci koordinace
dopravních staveb a oprav za opravdu alarmující. Magistrát, TSK, ŘSD způsobují všem
účastníkům velké problémy s dopravou a má
negativní vliv na životní prostředí. Tyto organizace spolu nekomunikují, svá rozhodnutí
dělají bez ohledu na jiné plánované akce,
stavby a uzavírky. Nekomunikuje spolu Praha a Středočeský kraj, což nejvíc poškozuje
právě okrajové městské části. I když se snažíme, abychom věděli o těchto dopravních
uzavírkách, abychom do nich mohli mluvit,
bohužel do nich však zasáhnout nemůžeme.
Vydají rozhodnutí o dopravním opatření,
proti němuž není odvolání. Například rekonstrukce ulice Českobrodská byla oznámena
na poslední chvíli, navíc bez připraveného
dopravně inženýrského opatření - tedy značení objízdných tras, umístění značek… Dosud nevydali oznámení, že lidé bez dálniční
známky mohou použít dálnici až do sjezdu
na Jirny. To považuji za nutné komunikovat
všude, kde se dá, abychom alespoň částečně
dokázali uvolnit přecpané silnice. Velké problémy vznikají i podnikatelům, za nimiž se
nedostanou zákazníci a najdou si konkurenční firmu, ke které se bez problémů dostanou.

Navýšila se znatelně doprava v Horních
Počernicích díky těmto uzavírkám?
Je určitě znát navýšení v dopravních špičkách, ale i během dne a víkendu, kdy komunikaci používá víc automobilů, než tomu
bylo. Omezili jsme nákladní auta nad 3,5 tuny
a může u nás projet jen osobní doprava a dodávky. Městskou polici jsme požádali o navýšení dozoru zejména na ulici Náchodské,
další dopravní opatření jsme udělali na Božanovské tak, aby tranzitní auta nepoužívala
Božanovskou pro tranzit. Bohužel to je vše,
čím můžeme zmírnit dopad velkých a dlouhodobých uzavírek v našem okolí.
Které komunikace se budou v dohledné
době rekonstruovat v Horních Počernicích?
Právě probíhá rekonstrukce komunikace Ve
Žlíbku, o které jsme psali v minulém Zpravodaji. Dále začne rekonstrukce komunikace Třebešovská, která potrvá do podzimu.
V rámci rekonstrukce bude docházet i k zásahu na zeleni podle platného stavebního povolení a povolení o kácení, které je již několik
let platné včetně náhradní výsadby dřevin.
Během dubna se začne s obnovou dřevin
a o prázdninách se zahájí rekonstrukce komunikace.
Jak bude městská část Praha 20 hospodařit v roce 2018?
Dne 19. 3. 2018 byl schválen rozpočet na
rok 2018. Městská část počítá pro letošní rok
s příjmy ve výši 158 mil. Kč a s běžnými výdaji ve výši 152 mil. Kč. Kapitálové (investiční) výdaje jsou ve výši 115 mil. Kč. Rozdíl ve
výši 109 mil. Kč bude financován z vlastních
zdrojů a z přebytku z roku 2017. Rozpočet je

i pro rok 2018 zdrojově vyrovnaný. To se nám
opakovaně daří už od roku 2011.
Na nárůst běžných výdajů má velký vliv vládní nařízení na zvýšení platových tarifů o 10 %.
Celkový počet zaměstnanců úřadu je celkem
133. Nejedná se pouze o zaměstnance ve
státní správě, významným počtem jsou zaměstnanci místního hospodářství, které zajišťuje technické služby a péči o zeleň.
Na péči o veřejná prostranství jsou vyčleněny
finanční prostředky nejen na výsadbu stromů a alejí, ale také na opravy chodníků a komunikací. Čeká nás sanace skalních masivů
v ulici Slatiňanská a na Stráních. Realizovat se
bude také park Jizbická.
V oblasti rozvoje obce budeme připravovat
projekty na rozšíření bytového fondu, stavbu kulturního sálu Stodola na Chvalské tvrzi, rozšíření domu s pečovatelskou službou
včetně denního stacionáře pro seniory.
Nemalé finanční prostředky se investují do
rekonstrukcí v našich předškolních a školních
zařízeních.
I letos bude městská část přidělovat finanční
prostředky v rámci dotačního řízení, a to organizacím, které zajišťují sport, kulturu a sociální služby.
Schválen byl i plán hospodářské činnosti
s celkovými výnosy 30 mil. a celkovými náklady 14 mil. Hospodářská činnost je především
správa bytového fondu a plánované náklady
jsou také na opravy v našich domech. V letošním roce to bude oprava střechy v ulici Mezilesí, výstavba nových bytů a další opravy.
Lenka Bartáková,
redaktorka

REKONSTRUKCE ČESKOBRODSKÉ ULICE MÁ PROBLEMATICKÉ OBJÍZDNÉ
TRASY
5. března odstartovala dlouho plánovaná
kompletní rekonstrukce ulice Českobrodská. Objízdná trasa pro 27 tisíc aut, které
denně po Českobrodské projedou, je vedena po D11. Ta se má ovšem v dubnu začít rekonstruovat a tak městské části Horní Počernice a Klánovice volají po dalších
objízdných trasách.
Silniční úpravy ulice Českobrodská proběhly
naposledy po 2. světové válce, na přípravách
její rekonstrukce tak Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) pracuje řádově několik let. Rekonstrukce začala 5. března a skončí
v červnu 2019. Objízdnou trasu pro 27 tisíc
aut vede Magistrát hl. města Prahy ulicemi
Staroklánovická (Újezd nad Lesy) - Slavětínská (Klánovice) - Revolu
ní (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.
Problém je mimo jiné v tom, že Ředitelství sil-
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nic a dálnic (ŘSD) plánuje od konce dubna až
do podzimu 2019 rekonstrukci dálnice D11
od nultého po osmý kilometr, při níž bude
dálnice zúžena na 2 + 2 jízdní pruhy.
Podle vedoucí Odboru životního prostředí,
Věry Bidlové, se jedná o výsledek nekoordinovanosti TSK, ŘSD a Magistrátu. „Odbor
dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy
nebyl, jakožto silniční správní úřad, schopen
dohodnout alternativní objízdnou trasu po
území Středočeského kraje. Městské části
Praha‑Klánovice a Horní Počernice požadovaly vést tuto trasu od Úval po II/101. Do
této chvíle není, a to i přes naše upozornění,
že na Náchodskou ulici je nyní možný vjezd
nákladních vozidel pouze se souhlasem
městské části Praha 20, a že je tato informace špatně značena. Řidiči to nyní zjistí až ve
chvíli, kdy se nemají kde otočit a musí spáchat přestupek.”
Povolenky pro průjezd ulicí Náchodská začal
Odbor životního prostředí a dopravy vydávat
v moment zahájení rekonstrukce. Proble-

matické je i samotné značení objízdné trasy, kuriózně byla například až do 15. března
označena výška mostu v ulici ve Žlíbku jako
šířka. Podle něj mohlo most podjet neomezeně vysoké vozidlo, nesmělo však být širší
než 3,4 m.
„Nás o celé akci informovaly oba úřady nezávisle na sobě počátkem února 2018, tedy měsíc před vlastním zahájením stavby,“ uvedla
starostka Hana Moravcová. „Nikdo se dopředu neobtěžoval zjistit, jaké další velké akce
se mají ve stejnou dobu konat a kudy se pak
auta oběma rekonstrukcím vyhnou. Starosta
MČ Praha‑Klánovice již podal na celou akci
žalobu. Nezbývá nám než dále tlačit na příslušné úřady, aby objízdné trasy revidovaly.“
Petra Prokůpková,
mediální komunikátorka

DÁLNICE D11
V současné podobě se jedná o čtyřpruhovou
komunikaci dálničního typu.
V tomto měsíci probíhá rekonstrukce povrchu od D0 až po exit na 7,8 km u Jiren. Součástí této rekonstrukce je stavba dalších dvou
pruhů směrem dovnitř.
V roce 2017 se podařilo městské části vyjednat odpoplatnění této dálnice od exit Jirny,
aby jí využívali i řidiči, kteří nevlastní dálniční
známku a nebyli nuceni využívat komunikaci
Náchodská.
Součástí této komunikace je i stavba mimoúrovňové křižovatky Beranka, kde v současné
době probíhá územní řízení. Na tuto křižovatku budou připojeny komunikace z ulice
Náchodská, propojení do Klánovic a také na
ulici Ve Žlíbku. Propojení na ulici Ve Žlíbku
bylo ve stávajícím územním plánu umístěno severně od dálnice, směrem k obytné
části. Podnětem na změnu územního plánu

a následným zadáním této změny schválilo
Zastupitelstvo hlavního města Prahy náš požadavek a toto propojení bude umístěno jižně od dálnice, směrem k bývalé drůbežárně
Xaverov, nyní areál Big Box.
Před stavbou bude vybudována samostatná
lávka pro cyklisty a pěší směrem na Klánovice.
V roce 2015 proběhlo zjišťovací řízení EIA
„Modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“, ke kterému se MČ vyjádřila následovně:
1. Požadavek tzv. tichého asfaltu.
2. Umístění lomených protihlukových stěn
v celé délce dálnice na katastru HP po křižovatku Beranka a výměna stávajících protihlukových stěn za stejný typ lomených stěn.

Městská část jedná s Ministerstvem vnitra
a Ministerstvem dopravy o snížení rychlosti
na 70 – 80 km v hodině a umístění měření
rychlosti.
Požadujeme stavbu protihlukových stěn na
základě našich připomínek před zahájením
stavby „Modernizace dálnice na šestipruhové
uspořádání“ dle našich požadavků v dokumentaci EIA. V současné době byly zahájeny
projektové přípravy na stavbu protihlukových stěn. Po vypořádání pozemků bude
zahájeno sloučené územní a stavební řízení.
Následná realizace bude dle informací z ŘSD
v roce 2019.
Hana Moravcová, starostka

3. Výsadba zeleně podél D11.

KÁCENÍ STROMŮ ROSTOUCÍCH V ZELENÝCH PÁSECH PŘI ULICI TŘEBEŠOVSKÁ
Vážení spoluobčané,
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor technické
vybavenosti, bude v rámci přípravy rekonstrukce komunikace a chodníku provádět
od 19. března 2018 kácení stromů rostoucích
v zelených pásech při ulici Třebešovská, na
pozemku parcelní číslo 3836, k. ú. Horní Počernice, a to na základě pravomocného rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, vydaného Odborem životního prostředí a dopravy Praha 20. Jedná se o 5 kusů
lípy malolisté, 13 kusů lípy zelené, 4 kusy lípy
velkolisté a jednoho kusu javoru mléče. Kácení stromů bylo povoleno z důvodu zhoršené-

ho zdravotního stavu stromů a provozní bezpečnosti dřevin. Po ukončení rekonstrukce
komunikace bude na pozemku parcelní číslo
3836 náhradou vysázeno 25 kusů nových
lip malolistých, o které bude po dobu pěti
let pravidelně pečováno, zejména z hlediska
závlahy, hnojení, zimní ochrany atd. Kácení
stromů bude probíhat mimo vegetační období.
Realizaci kácení bude provádět odborná firma a vytěžená dřevní hmota bude odvezena
a uložena v areálu MČ Praha 20. Podle zjištěné kvality dřeva bude rozhodnuto o jejím
dalším využití.

Likvidace pařezů pak proběhne při rekonstrukci komunikace.
Odbor technické vybavenosti, v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách, vybírá
v současné době dodavatele, který bude realizovat rekonstrukci komunikace. Výběr by
měl být ukončen v měsíci květnu. V případě,
že nedojde ke zdržení, mohou být práce zahájeny v červnu letošního roku. Termín ukončení prací se bude odvíjet od nabídnutého
termínu dodavatelem.
Dana Králová, OHSaI ÚMČ Praha 20

MČ Praha 20 PŘIJME pracovníka na DPP na kompletování a uspořádání starých spisů,
určených pro skenování. Výhodou je základní znalost správního řízení a povědomost
o způsobu povolování staveb.
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Aktuality

Pokračujeme s prezentací další připravované dopravní stavby v Horních Počernicích.

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
JE VARIANTA SILNIČNÍHO OKRUHU MIMO ÚZEMÍ PRAHY BEZ ŠANCE? CO SE STANE, KDYŽ…?
Otázku „Co se stane, když…?“ používám ve
své profesi takřka denně a vždy se snažím
podrobně analyzovat všechny možné odpovědi, které mi ten který odborník auditovaného procesu předloží a považuje je za jediné
správné a neměnné řešení.
Jako mnohé obyvatele Horních Počernic,
tedy i mne, zajímají relevantní odpovědi na
otázky „Co se stane, když se dostaví v této
době prosazované řešení Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)?“ „Co všechno může
výrazně ovlivnit a zhoršit životní prostředí
a podmínky pro obyvatele naší městské části?“
Je mi jasné, že Praha potřebuje konečně vyřešit neutěšenou dopravní situaci a dokončit
jeden z mnoha okruhů, aby se ulevilo současným průtahům městem, ale jsem proti tomu,
aby navrhovaný SOKP byl dalším kamionovým tranzitem hustě zastavěnou částí našeho hlavního města. Co se stane, když kamiony bez jakékoliv alternativy a regulace zamíří
po dostavěné části okruhu z Říčan do Běchovic (SOKP 511) a napojí se na - již v této době
přetíženou - tzv. východní spojku mezi Horními Počernicemi a Černým Mostem (SOKP
510)? Není na čase se již nyní zabývat tímto
„budoucím“ stavem? Má jiná alternativa trasy
mimo území hl. m. Prahy šanci? Nebo je vše
definitivní bez možnosti vyvedení tranzitní
kamionové dopravy mimo území Horních
Počernic?
Kromě toho, že jsem od září 2017 zastupitelem za Šanci pro Počernice, tak jsem též
členem Pražského městského výboru (PMV)
KDU‑ČSL. Po odborných diskuzích v rámci
Klubu komunálních politiků přijal PMV KDU
‑ČSL v lednu 2018 usnesení, ve kterém požaduje, aby byly všechny varianty SOKP včetně
regionální posouzeny stejnými kritérii a následně byla vybrána ta, která nejméně zatíží
životní prostředí s ohledem na počet dotče-

ných obyvatel. Je důležité si uvědomit, že
SOKP je navrhován jako mezinárodní tranzitní dopravní síť pro kamiony, tzv. TEN‑T (transevropská síť), a že kamiony se na znečištění
ovzduší výrazně podílí.
Trasu okruhu se v minulosti podařilo zásadním způsobem změnit v okolí Jižního Města.
Požádal jsem proto o zkušenosti zastupitele
Prahy 11 za Hnutí pro Prahu 11 / KDU‑ČSL
Ing. Václava Šmrhu. Před lety, kdy tam usilovali o oddálení plánovaného okruhu od
zástavby, byl v této městské části zástupcem starosty pro územní rozvoj. Získal jsem
některé zajímavé podněty, které bych chtěl
předat i vám.
Kdyby se byla trasa kolem Jižního Města realizovala dle plánů z 60. let, znamenalo by
to kromě zhoršení životního prostředí také
odříznutí hustě obydleného sídliště od přirozeného přechodu do krajiny. Ten je pro
obyvatele důležitý třeba pro jednoduché výlety pěšky nebo na kole, ale i psychologicky.
Naštěstí se po dlouhých vyjednáváních podařilo najít relativní shodu všech dotčených
obcí na optimální poloze okruhu. Společně
objednaly vyhledávací studii a vzdálenější
obce nakonec připustily, že jedna z variant
jim kromě očekávaných negativ může přinést i lepší zapojení do pražské aglomerace
a ekonomické oživení. Po několika letech se
pro tuto variantu (dnes už dokončený úsek
SOKP 512) nakonec rozhodlo i vedení hl. m.
Prahy, protože uznalo, že všechny ostatní varianty by ještě dlouho narážely na rozhodný
odpor obyvatel. Obce a městské části tedy
samy předjednaly nejschůdnější řešení. Pan
zastupitel Šmrha je přesvědčen, že podobně
by bylo dobré postupovat i v dalších případech.
Velmi zajímavá byla další informace. I jim,
stejně jako dnes nám v případě Horních Počernic, říkali, že nemají šanci a že nemá smysl

hledat jiné řešení, protože na
trasu jsou vázány obrovské
ekonomické zájmy. Nevzdali se
a věřili, že stejné zájmy se mohou navázat i na nová řešení,
pokud budou logická.
Na závěr mne pan zastupitel
Šmrha podpořil v tom, že pokud existují objektivní argumenty, že jiná varianta by byla
pro společnost vhodnější (nižší cena, menší míra zhoršení životního prostředí, větší
šance na úspěšné projednání…), měl by ji
každý zodpovědný politik z místní, pražské
i celostátní úrovně brát vážně. Řídit se svým
svědomím a doporučovat nejméně špatné
řešení nejen pro svoji oblast, ale pro všechny zúčastněné. Není podstatné, co tvrdí lidé,
kteří z pohodlnosti nebo z jiných důvodů
odmítají připustit, že Praha se za desítky let
zásadně změnila. I společnost se mění. Vstřícného přístupu se někdy můžeme dočkat na
místech, kde bychom to sami nečekali.
Já s jeho slovy souhlasím. Dokud je šance
a možnost jednat o řešení, které nejméně
zatíží životní prostředí a zdraví obyvatel, nemělo by se to vzdávat. Je třeba vytrvat a mělo
by se v tomto směru dále jednat. SOKP není
záležitostí pouze hl. m. Prahy, ale celé České
republiky, protože bude propojovat dálniční
tahy pro celou Evropu. Je třeba dívat se do
budoucna, není přece možné, aby mezinárodní tranzitní cesta pro kamiony vedla skrze
zastavěné území hl. m. Prahy.
Milan Herian,
zastupitel za Šanci pro Počernice

CHCEME ZDRAVÝ DOMOV? KDO BY NECHTĚL!
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem
spoluobčanům, ale i „sousedům“ z okolních
městských částí, kteří dorazili do restaurace U Bobra na naše setkání Chceme zdravý
domov, ne kamiony! Ukázalo se, že zdravý
domov si přeje spousta z nás. Naopak průtah kamionů Prahou vnímáme jako vůbec
nejhorší variantu řešení pražské dopravy poslední doby.
Díky odborníkům z Platformy za kvalitní
dopravní infrastrukturu jsme se dozvěděli
mnoho cenných informací. Především tu, že
dopravní zátěž na území naší městské části
se po plánované dostavbě okruhu zvýší o plných 75 %! Zkuste si k tomu přihodit neméně
alarmující číslo, které říká, že počet projíždějících vozidel u nás se zvýší na více než 350 000
aut denně! Podle dokumentace EIA na D11
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z roku 2017 navíc dojde k nárůstu dopravy na
téměř všech místních komunikacích v Horních Počernicích. Je to nemilá představa, že?
Přednášející Ing. Antonín Prachař, bývalý
ministr dopravy, navíc poukázal na to, že Silniční okruh kolem Prahy je součástí globální transevropské dopravní sítě a má sloužit
především tranzitní dopravě, nikoli městské. Znamená to, že oficiální a politiky tvrdě
prosazovaná varianta A‑ZÚR, tzn. dle Zásad
územního rozvoje, přivede do města tranzitní kamionovou dopravu v rozporu s evropskou legislativou TEN‑T.
Na východě Prahy tak vznikne jedna z největších křižovatek kamionové dopravy nejen
v ČR, ale v celé střední Evropě! Taková situace
nás tedy v Horních Počernicích očekává. Kamiony tu mají jezdit v těsné blízkosti obytné
zástavby, škol, školek, ale i našich zdravot-

ních a sociálních zařízení. Je to
bezprecedentní a bezohledný
krok!
Další z přednášejících RNDr. Alice Dvorská se zabývá chemií
životního prostředí a vysvětlila
nám, že naše občany před takovou zátěží neochráníme protihlukovými
bariérami ani výsadbou zeleně. Uvádí naopak, cituji: „Efekt výsadby zeleně na snížení
zátěže občanů výfukovými plyny a prachem
je třeba posoudit poměrně složitým výpočtem, který často nebývá proveden. Špatně
vysazená zeleň může ale situaci i zhoršit. Samozřejmě nejlepší možností je zdroj znečištění, v tomto případě kamionovou dopravu,
do oblasti vůbec nepřivádět.“
S poslední prezentací vystoupila Ing. Renata
Voláková ze Sdružení občanů okolí SOKP pro-

o tom, že lidé u okruhu téměř nemohou otevírat okna, v noci se hlukem nedá spát a zdraví lidí kolem okruhu se rapidně horší. Bohužel
úředníci Ministerstva dopravy i ŘSD jsou vůči
jejich požadavkům zcela neteční a lidé v Jesenici a okolí nemají vůbec žádnou možnost
se proti tak negativním dopadům na životní
prostředí bránit. To vše jsou cenné informace

pro nás všechny, kteří chceme zdravý domov!
Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

PROČ SE VZDÁVAT SVÝCH POZEMKŮ?
V březnovém čísle Hornopočernického zpravodaje píše v článku Silniční okruh trasa SOKP
510 paní starostka Moravcová mimo jiné i to,
že – cituji: „Umístění protihlukových opatření v rámci celé trasy SOKP 510 je závislé na
odsvěření pozemků magistrátu, které jsou
v současné době svěřeny MČ Praha 20,“ zároveň ale dodatečně na konci svého příspěvku
doplňuje k tomuto další informace: „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.“
Ráda bych tato její tvrzení uvedla na pravou
míru. Především platí, že umístění a realizace
protihlukových stěn na odsvěření pozemků závislá není. Ostatně MHMP požaduje
po Horních Počernicích i pozemky, kterých
se stavba protihlukových stěn vůbec netýká. Společnost zastupující Ředitelství silnic
a dálnic požádala MČ Praha 20 o souhlas se
změnou územního rozhodnutí v říjnu roku
2017. Ve své žádosti o vydání souhlasu vlastníka pozemku pak uvádí pouze dva pozemky, kterých se stavba protihlukových stěn
týká. Změna územního rozhodnutí spočívá
v nutnosti navýšení protihlukové stěny, jejíž
původní výška byla 3 metry. Podle sdělení
projektanta má být na základě požadavku

Hygienické stanice hl. m. Prahy protihluková
stěna navýšena o 2 metry. Je to pouze z toho
důvodu, aby stavba splnila zákonné hlukové
limity a dala se zkolaudovat. Jde tedy o zákonnou povinnost. Nikoli o nějaké bonusy.
Škoda, že vedení MČ s udělením souhlasu
na změnu územního rozhodnutí vyčkávalo
až do února 2018. Plných šest měsíců se tak
u nás zbytečně čekalo na vydání souhlasu.
Snahu ŘSD o sjednocení pozemků pod svými
stavbami chápeme, ale nerozumíme tomu,
proč stejným způsobem zmíněná instituce
nepostupovala i v případě stavby D11? Protihlukové stěny tady v poklidu stojí už přes
deset let a stále jsou na pozemcích městské
části! A zdá se, že dodnes vlastnictví pozemků
pod stěnami nikoho ze zodpovědných netrápí. Copak ŘSD tehdy spalo? Proč je najednou
nutné odsvěřit naše pozemky magistrátu?
Proč právě dnes? Z jakého důvodu a kdo si
vlastně klade odsvěření našich pozemků jako
podmínku výstavby protihlukových stěn?
Magistrát nebo ŘSD?
Vysvětlení je velmi jednoduché. K příslušným rozhodnutím a povolením dle stavebního zákona stačí souhlas vlastníka stavby
(viz § 184a stavebního zákona). Nikdo nepotřebuje naše pozemky vlastnit. Stačí, když
jako vlastník pozemků udělíme se stavbou
protihluků souhlas. Co se tedy stane, pokud
se pozemků městské části vzdáme? Je to jednoduché, ztratíme zkrátka jakýkoli vliv na to,
co se s nimi stane! V budoucích řízeních už

budeme pouhými účastníky řízení (sousedy), nikoli vlastníky
pozemků, kteří mají na základě
stavebního zákona mnohem
větší práva.
Odsvěřením pozemků proto
Horní Počernice ztratí dost důležitou pravomoc v budoucích řízeních. Nebudeme moci s takovým důrazem uplatňovat své požadavky v rámci příštích aktivit na
úseku dálnice 510. Již dnes je přece jasné, že
dopravní zátěž, jaká nás dostavbou SOKP 511
z Běchovic k nám čeká, nemohou 2 x 3 pruhy
na komunikaci 510 kapacitně zvládnout ani
náhodou.
Pro shrnutí: ŘSD jako investor rozšíření dálnice je povinno protihluky postavit a k jejich
stavbě stačí náš souhlas. Nemusíme se svých
pozemků vzdávat a výrazně tím oslabovat
vlastní vyjednávací pozici vůči úřadům, které chtějí naším domovem táhnout dálnici
a vytvořit tu největší tranzitní křižovatku
kamionů v ČR! Jako Hopáci proto návrh na
odsvěření pozemků rozhodně nepodpoříme.
Domníváme se navíc, že stejným způsobem
by měl postupovat každý odpovědný zastupitel.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

REAKCE NA ČLÁNEK: PROČ SE VZDÁVAT SVÝCH POZEMKŮ?
Tak především se nejedná o pozemky ve
vlastnictví městské části. Tyto pozemky vlastní hlavní město a my je máme pouze svěřené
do správy. I z toho plyne například povinnost
se o ně starat.
Vlastní stavba protihlukových stěn na odejmutí správy závislá je. V případě, že sjednocené vlastnictví vyžaduje státní správa a hlavně
investor, je tvrzení paní Štrobové nepravdivé.
Pokud je to podmínkou investora a bude
na tom trvat, nevidím vůbec žádný prostor
k jednání. Upozorňuji, že je to naprosto běžný postup. Stavba na cizím pozemku byla a je
vždy předmětem mnoha závažných komplikací a investor jako odborná organizace si je
toho dobře vědom. Cituji MMR: Je třeba si
uvědomit, že se jedná prakticky o výjimečný
postup povolování stavebního záměru na cizím pozemku nebo stavbě…
Co se týká dálnice D11. Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost Nový občanský zákoník, který

titul stavby na cizím pozemku upravuje.
Cituji: Stavby vystavěné na cizím pozemku
před koncem roku 2013, tedy než vstoupil
v platnost Nový občanský zákoník, budou
posuzovány jako samostatná nemovitost.
Podle Nového zákoníku nebude již stavba na
pozemku samostatná movitá věc, ale vznikne tzv. právo stavby na cizím pozemku. Jde
vlastně o právo, které umožňuje osobě odlišné od majitele pozemku vlastnit stavbu nad
nebo pod povrchem pozemku. Právo stavby
upravuje paragraf 1240 jako věcné právo
k věci cizí, které je považováno ve spojitosti
s pozemkem za věc nemovitou, kdy se stavebník nestává vlastníkem stavby, ale pouze
majitelem práva stavby. V praxi právo stavby
znamená, že s ním jeho majitel může zacházet stejně jako se stavbou samotnou, tedy
převést, zdědit nebo vydržet. Právo stavby je
pouze dočasné, lze je uzavřít pouze na dobu
určitou, maximálně na 99 let. Po zániku práva

je majitel pozemku povinen vyplatit dát stavebníkovi náhradu v podobě poloviční hodnoty stavby, pokud se nedohodnou jinak.
Možná i do budoucna bude tyto pozemky
ŘSD řešit, v současné době s nimi ale o pozemcích na D11 nejednáme.
A nakonec: osobně mám jiný názor na definici odpovědného zastupitele. Jestliže investor trvá na stavbě na vlastních pozemcích
a městská část tomu bude bránit, protihlukové stěny prostě nebudou, i když je na dobré
cestě jednání o tom, že stavba těchto opatření může o několik let předběhnout zkapacitnění SOKP 510.
Hana Moravcová, starostka
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Zastupitelé

ti hluku z dopravy. Žije v Jesenici, v blízkosti
Stavby 512. S kamiony za svými okny má bezprostřední zkušenost. „Zpočátku jsme si také
mysleli, že okruh vyřeší dopravní problémy,“
říká. „Vůbec jsme ale netušili, co to obnáší!
Nikoho z nás nenapadlo, jak moc se kvalita života nás všech zhorší v momentě, kdy
se okruh uvede do provozu!“ Hovořila dále

NEZNÁM ZÁKONY, NEPLNÍM USNESENÍ, ALE KRITIZUJI OSTATNÍ. PROČ?
V pondělí 26. února nebyl na zasedání zastupitelstva schválen program jednání. Koalici
složené ze Šance pro Počernice a TOP 09 se
omluvilo několik vlastních zastupitelů. Hana
Moravcová a Alena Šefčíková si pro schválení
programu nedokázaly zajistit podporu opozičních zastupitelů. Proč? Protože s nimi o návrhu programu dopředu nejednaly? Zřejmě
si myslely, že zastupitelé mají povinnost vždy
hlasovat pro program, jenž koalice předkládá. Já osobně jsem pro návrh programu nehlasoval proto, že obsahoval materiál s bodem „Výzva k rezignaci členky zastupitelstva“.
Nepovažuji za důstojné vyzývat kohokoli
z kolegů k rezignaci na mandát, jeho výkon je
osobní věcí každého zastupitele.
Proč po téměř 8 letech ve funkci stále neznám zákon o hl. m. Praze?
Několik dní po zastupitelstvu, které neschválilo program, se na webu městské části objevil článek s názvem „Počernice budou v rozpočtovém provizoriu ještě dva týdny“. V jeho
úvodu starostka nepřímo kritizuje zastupitele za neznalost zákona o hl. m. Praze a navozuje atmosféru začínajícího předvolebního
boje. Sama pak uvádí, že opoziční zastupitelé, kterých bylo na místě 11 (z 21 přítomných)
„svou přítomnou většinou mohli do rozpočtu pohodlně prosadit jakékoliv své návrhy“.
Paní Moravcová dále uvádí, že „odložením
rozpočtu zastupitelé ohrozili realizaci plá-

novaných investičních akcí nejen města, ale
především škol a školek, které své akce musí
se všemi lhůtami připravit do letních prázdnin“. Následně je v příspěvku uvedeno, že
Horní Počernice jsou městem. V další části se
dočteme, že „k rozpočtovému provizoriu dochází v městských částech Prahy každoročně
vzhledem k návaznosti na rozpočet hlavního
města, který bývá již opakovaně schvalován
až na konci roku“. V zákoně č. 131/2000 Sb.
o hl. m. Praze je přitom uvedeno, že „k platnému usnesení a rozhodnutí zastupitelstva
městské části nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva městské části“, tedy nikoliv souhlas
přítomné většiny, jak mylně uvádí paní Moravcová (8. rokem starostka městské části). Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2018 byl
schválen 30. listopadu 2017. Existovala tedy
možnost schválit rozpočet na jednání ZMČ
v pondělí 18. prosince 2017 (například Újezd
nad Lesy tak učinil). To ale paní Moravcová,
jež má rozpočet v gesci, zřejmě nechtěla.
Není tedy za situaci, že městská část neměla
v únoru schválený rozpočet, zodpovědná jen
ona sama? Snahou stylizovat se do role oběti
a přenášet odpovědnost za vlastní chyby na
ostatní je paní Moravcová známá, stejně jako
tím, že nezná právní předpisy nezbytné k výkonu funkce starostky. Proč? Článek „Počernice budou v rozpočtovém provizoriu ještě dva
týdny“ naleznete na www.cssdpocernice.cz.

Proč neplním usnesení zastupitelstva?
Zastupitelstvo městské části schválilo 18. prosince 2017
usnesení, jímž uložilo starostce
Moravcové vysvětlit na jednáních Rady a Zastupitelstva hl.
m. Prahy, které se budou zabývat změnou
územního plánu, umožňující v budoucnu
vybudovat v lokalitě Sychrov novou čistírnu odpadních vod, potřebnost této změny
a požádat radní/zastupitele města, aby si
některý z nich osvojil návrh na pokračování v procesu projednávání této změny. Paní
Moravcová byla na jednání Rady hl. m. Prahy
dne 27. února 2018, kde se tato změna projednávala, pozvána a byl jí i mailem zaslán
příslušný tisk. Starostka ale usnesení hornopočernického zastupitelstva nerespektovala
a na jednání Rady hl. m. Prahy se nedostavila.
Ani za sebe neposlala někoho z místostarostů. Zájmy Horních Počernic zde nikdo nehájil
a návrh změny s vysokou pravděpodobností spadne pod stůl. Proč? Proto, že starostka
hájí zájmy velkých pozemkových vlastníků
na úkor plnění usnesení uložených vlastním
zastupitelstvem? Nechci tomu věřit.
Duben, ve kterém dodržení daného slova
není jen aprílem, ’vám ze srdce přeje
Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

REAKCE NA ČLÁNEK: NEZNÁM ZÁKONY, NEPLNÍM USNESENÍ, ALE KRITIZUJI OSTATNÍ. PROČ?
Na začátku použiji příměr z poslední věty,
kde zastupitel Čáp mluví o aprílu. Upřímně,
celý jeho článek mi připadá jako jeden velký
apríl.
Pro schválení programu si musím já s radní
Šefčíkovou zajišťovat podporu? Domnívala
jsem se, že rozumní zastupitelé program případně doplní a následně upravený schválí.
Má to snad být alibi pro to, že nebyl schválen
program, jednání skončilo a především bod
programu o rozpočtu nebyl schválen?
Na jednání starostů jsem se zeptala i ostatních, zda mají rozpočtové provizorium. Ano,
protože spolehnout se na schvalování rozpočtu hlavního města je každý rok tak nestabilní, že se na to prostě nespoléhají.
Výzva k rezignaci zastupitele byla na jednání rady schválena všemi sedmi radními a za-

řazena do programu jednání zastupitelstva.
Jelikož koalice nebyla v počtu nadpoloviční
většiny zastupitelů, usnesení se nemuselo
schválit. Jeho názor mohl zaznít při diskusi
při projednávání tohoto bodu. Pravda asi
bude někde jinde. Někteří zastupitelé si prostě neuvědomili, že neschválením programu
jednání skončí. A to je celé.
Zastupitel Čáp má určitě pečlivě nastudované všechny zákony a jednací řády. Já jsem
více praktik a mám třeba větší znalost v rekonstrukci komunikací než on. A považuji to
za důležitější. Své úkoly ale plním pečlivě. Na
jednání rady města jsem byla pozvána, řádně jsem se ze závažných důvodů omluvila
a bylo mi přislíbeno přeřazení tohoto bodu
až na další jednání. Proč se tak nestalo mám
vyjádření od paní náměstkyně, která tento

materiál předkládala. Na jednání našeho zastupitelstva, které se nakonec nekonalo, byl
tento bod zařazen do programu. Proč tedy ta
účelová lež o neplnění úkolu, který mi zadalo zastupitelstvo? Že by účelové poškození
osoby starostky před komunálními volbami?
Tomu se mi u pana Čápa snad ani nechce
věřit. Jen mě zaráží, že zná moji mailovou
korespondenci, na kterou odkazuje. Budu si
muset nechat prohlédnout svůj počítač proti
případným hackerům.
A aktuálně na základě zadaného úkolu mohu
konstatovat, že úkol byl úspěšně splněn a na
jednání zastupitelstva hlavního města bylo
schváleno pokračování jednání v problematice ČOV Sychrov.
Hana Moravcová, starostka

REAKCE NA ČLÁNEK Z MINULÉHO ČÍSLA: OTEVŘENÁ DISKUSE ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI
Je těžké se vyjadřovat k anonymnímu telefonátu jakéhosi „místního stavitele“ o údajných
dobrozdáních starostky a spekulacích, které
z nich pan Čáp vyvozuje. Spíše by měl vysvětlovat, proč významný člen Sociální demokracie a radní pro dopravu, pan Dolínek, tak
urputně prosazuje jako jedinou variantu vedení Pražského okruhu (SOKP) jen v současně navržené variantě. V rámci dlouholetého
působení ve vládě měla Sociální demokracie
možnost politicky prosadit tzv. regionální
varinantu SOKP. Bohužel tak neučinila a nyní
pan Čáp přichází s odhalováním „tajných“
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dohod a schůzek. Blíží se volby a téma SOKP
je velmi vděčné volební téma a určitě bude
jejich středobodem, se snahou vytěžit na
něm co největší politický kapitál. RMČ má ve
svém programovém prohlášení v bodě 3.5,
že bude prosazovat a podporovat výstavbu
regionálního tranzitního okruhu kolem Prahy, avšak v případě prosazení stávající varianty SOK bude posuzovat i alternativní varianty
snížení negativních důsledků pro MČ Praha
20 a trvat na jejich minimalizaci. Výstavba
protihlukových stěn na současné komunikaci může výrazně snížit negativní zátěž,

které jsou a budou občané Horních Počernic
vystaveni bez ohledu na to, kudy nakonec
okruh povede. Navíc, nic nám nebrání dále
prosazovat a podporovat variantu regionální,
což dodnes MČ dělá. Dnes se však bohužel
nerozhodujeme mezi dvěma rovnocennými
variantami okruhu. Regionální variantu bychom chtěli v Horních Počernicích všichni,
ale v současnosti je v územním plánu Středočeského kraje zanesena jen jednoproudá
silnice 1. třídy. Proto když bude někdo nabízet, že prosadí rozumný okruh, měl by odpovědět na otázky:

Jak politicky přesvědčí ty občany, jichž by
se dotkla regionální varianta, že jim územím
tato dopravní stavba povede?
Jako dlouho bude celý proces schválení a výstavby trvat? 20 nebo 30 let?
A ocení blokování výstavby protihlukových
stěn, které mohou dnes účinně pomoci, generace těch, kteří zde za 20 let již nebudou,
nebo za stejnou dobu v tomto prostředí prožijí dětství a dospívání bez účinných protihlu-

kových stěn v provozu, který tu bude stejně?
Populismus a zjednodušené vidění světa si
takové otázky neklade. To však nic neměnní
na faktu, že jim, ať už to bude kdokoliv ve vedení obce, bude muset čelit a z něj se odpovídat především občanům Horních Počernic.

Vážení spoluobčané,
s vedením klubu podnikatelů, kde jsem členem rady, zároveň jsem i zastupitelem MČ,
jsme se rozhodli postavit za našeho viceprezidenta Ing. Smolíka, proti článku pana zastupitele Ing. Čápa, který publikoval v předchozím čísle HPZ. Jako zastupitele mě k tomu
vede snaha KPHP v čele s Ing. Smolíkem dojednat protihluková opatření na začátku D11,
kde po několik desetiletí nejsou stěny vůbec. Jednání, o kterých pan Ing. Smolík píše,
viz níže, jsem se též zúčastnil.

jasně vyplývá, že pan Ing. Čáp vůbec nepochopil, co je zastupitelská demokracie, že
opozice nemusí být za každou cenu destruktivní, ale v oblasti zájmu lidí i konstruktivní.
Že vyjednávat s ostatními stranami v zájmu
a prospěchu lidí je jeho povinnost. Chodím
na jednání zastupitelstva, pan Ing. Čáp je
dost slyšet. Vždy jsou to ale jen technické připomínky, nic podstatného. Jedno se mu musí
přiznat, zná jednací řád zastupitelstva. Jinak
jsem od něho nikdy neslyšel nějaký jasný
názor na řešení nějakého problému. Vlastně
na jeden si vzpomínám, když vehementně
trval na zajištění forenzního auditu na hospodaření fotbalového klubu Xaverov v 90.
letech, v době starostování pana Bc. Lišky.
Když jsem se ho dotázal, kolik mu v té době
bylo let, odvětil, že šest. Mávnutím proutku zpochybnil dvacetiletou práci bývalého
pana starosty. Vedle toho bych rád postavil
zásluhy pana Ing. Čápa. Také mě „pobavilo“,
jak si potichu připravuji „šolich jako víno“
výstavbou protihlukových stěn. Tady se opět
ukazuje myšlení pana zastupitele. Nedovede
si představit, že by se někdo nezištně a zadarmo angažoval v nějaké veřejné záležitosti.
K výstavbě protihlukových stěn se nechystám. Jeho zákeřnost tkví v tom, že některým
neinformovaným lidem vnukne myšlenku
„aha zase nějaký vyčůraný podnikatel“. Panu
Ing. Čápovi bych chtěl touto cestou vzkázat,
že nestačí se jen předvádět na zastupitelstvu
svými nepodstatnými pozměňovacími návr-

hy. To samé platí i pro HPZ. Přesto se s ním
počítá i v případném výboru. Pokud má dojít
ke shodě, měli by se toho zúčastnit zástupci
všech stran a hnutí, kteří jsou v zastupitelstvu. Protihlukovými opatřeními se zabýváme v Klubu podnikatelů více jak rok. Po
několika dopisech jsme 3x jednali s GŘ ŘSD.
Následně jsem vyzval ke spolupráci zástupce
samosprávy s představou zesílení tlaku na
ŘSD. To jsem asi neměl dělat, protože jsme
od GŘ slyšeli, že politici v Počernicích neví,
co chtějí. 15. 2. se sešli všichni zástupci stran
a hnutí, kteří přislíbili účast na jednání, mimo
zástupců KSČM,kteří se na poslední chvíli
omluvili z pracovních důvodů. Z jednání byl
pořízen zápis, ze kterého cituji: „Po diskusi
bylo dohodnuto následující: jednotlivé strany a hnutí navrhnou své zástupce do výboru
a předloží tento návrh k odsouhlasení zastupitelstvem dne 26. 2. 2018. Bylo navrženo, že
výbor bude zastoupen 3 zástupci Šance pro
HP, 2 zástupci ODS, 3 HOP, 1 KSČM, 1 TOP a 1
ČSSD. Bohužel 26. 2. 2018 na jednání zastupitelstva nebyl schválen program a jednání
bylo ukončeno. Musíme tedy počkat až na
další řádné zastupitelstvo.
Přeji Vám krásné jaro.

Vážení občané, zastupitelé,
obracím se na vás jako občan, ale zároveň
jako viceprezident KPHP. 1. února jsem se
zúčastnil veřejného jednání, kde proběhla
informace o tíživé dopravní situaci u nás v HP.
Byly představeny možné varianty řešení, vedoucí ke zlepšení situace v oblasti zatížení
hlukem, prachem a ostatními negativními
vlivy, které vyplývají z dopravní zatíženosti
HP. Konstatovalo se, že politická reprezentace
HP není na řešení problému jednotná. Proto
jsem navrhl, že pomohu s organizací schůzky,
včetně poskytnutí neutrálních prostor v kanceláři naší společnosti. Jednotlivé lídry stran
a hnutí jsem obvolal a všichni přislíbili svoji
účast až na pana Ing. Čápa z ČSSD. Nyní mi
dovolte, abych reagoval na jeho příspěvek
zastupitelů v předchozím vydání HPZ. Úvodem, ten místní stavitel jsem já, Miloš Smolík,
spolumajitel a jednatel firmy EKIS. Z článku

Pavel Wágner a Hana Moravcová,
Šance pro Počernice

za představenstvo viceprezident KPHP
Miloš Smolík a Richard Stára,
člen rady Klubu podnikatelů a zastupitel

8– 9

Zastupitelé

Jak získá politickou podporu státu (potažmo Středočeského kraje) k tomu, aby změnil
územní plán a tuto stavbu do něj zanesl?
Jak získá podporu „zbytku“ Prahy, kterého se
náš problém netýká (např. Spořilova), že vůbec takovou změnu potřebujeme, když mají
na dohled variantu, která pro ně je dosažitelným řešením? Magistrát přece chce vyhovět
většině obyvatel a my nejsme bohužel většina.

Pozvánka

Zveme Vás na …



Termín: 5. května 2018 od 9hodin

Místo: Praha 20 – Horní Počernice, Chvalská Tvrz
GPS: 50°6'40.509"N, 14°35'43.804"E

 Zveme vás na tradiční Veterán Párty v Praze Horních Počernicích pořádanou v
areálu Chvalské tvrze.
 Pro všechny účastníky je jako vždy připravena skvělá zábava, živá hudba,
losování vstupenek a mnoho dalších překvapení.
 Letos speciální program ke 100 letům ČR. Přehlídka mody minulého století.
 Dobové kostýmy návštěvníků vítány.
 Jízdy historickým autobusem.
 Ukázky tradičních řemesel, vystoupení dětí z DDM Horní Počernice.
 Soutěže o nejzajímavější vozidlo, kostým, nejstarší vozidlo atd.
 Letos budou soutěžit vozidla a motocykly ve třech kategoriích do r. 1945,
19461965 a 19651980. V kategorii 19651980 bude počet účastníků omezen
podle přihlášených vozidel.
 Těšíme se na vás. Tradičně prožijeme pohodový den plný veteránských zážitků.
  děti ZDARMA, dospělí 50Kč.

http://www.khv-pocernice.cz/
Hornopočernický zpravodaj – duben 2018

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823 vč. přípravné třídy s kapacitou
14 míst

• Základní škola a Mateřská škola,
Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408

10. dubna 2018
od 14.00 do 17.00 hodin

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

• Mateřská škola a Základní škola, Praha 9,
Bártlova 83

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 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

Pozvánka

10– 11

Odbory

• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700

• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

Odbory

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
10. a 11. dubna 2018
od 13.00 do 17.00 hodin

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Odbory

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 3. 4. 2018 (úterý) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je
spol. EKOM CZ, a. s. na základě smlouvy s hl. m.
Praha.
Při mobilním sběru bude obsluha sběrných
vozů na uvedených stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady
a elektrozařízení není možné v rámci svozu
odevzdat.
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
(teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská
- proti restauraci) 15.00 - 15.30 hod.

2. ul. Chodovická (roh Běluňská)
15.40 - 16.10 hod.
3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice u kamenictví) 16.20 - 16.50 hod.
4. křižovatka ul. Jeřická x Dolská
17.00 - 17.30 hod.
5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)
17.40 - 18.10 hod.
6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)
18.20 - 18.50 hod.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m.
Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním
nebezpečných odpadů při mobilním sběru
jsou občané povinni prokázat se občanským
průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané
mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý
pobyt na území příslušné městské části, kde

sběr aktuálně probíhá. V případě, že svozové
vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle
harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle: 725 562 312 nebo
725 562 318. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě
vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, na
jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte.
Nebezpečné odpady je zakázáno ukládat do
nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob
určených na jiné než nebezpečné odpady.
V případě odložení nebezpečných odpadů
do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve
výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Další mobilní sběr nebezpečného odpadu se
uskuteční 23. 6. 2018 (sobota). Celoročně je
tento odpad možno odevzdávat ve sběrném
dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.
Marie Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

OZNÁMENÍ UMÍSTĚNÍ VČELSTEV
Odbor životního prostředí a dopravy sděluje,
že pro chovatele včel byla zrušena administrativní povinnost - tj. oznámení umístění
včelstev a počtu včelstev na obecní úřady

každoročně do konce února.
Vyjádření Odboru státní správy lesů, myslivosti
a rybářství Ministerstva zemědělství naleznete
na našem ezpravodaji:

www.ezpravodaj.pocernice.cz
Magda Svojanovská,
Odbor životního prostředí a dopravy

CYKLISTICKÉ AKTUALITY

Do práce na kole
Do závěru dubna se můžete přihlásit na letošní 8. ročník této neformální soutěžní akce
- posilující nejen zdraví a týmovost účastníků,
ale i celkově zdravější prostředí PRO VŠECHNY (www.dopracenakole.cz).
For Bikes
Každoroční největší středoevropský jarní
veletrh jízdních kol a dalších prostředků nemotorové dopravy proběhne letos ve dnech
6. – 8. dubna na Výstavišti v nedalekých Letňanech. Opět zde budete mít dráhu na vy-

zkoušení různých přepravovadel
(www.forbikes.cz).
Den Země
Součástí zdejšího Dne Země 21. 4. bude bezmotorová doprava včetně elektrických kol.
Přijeďte sem na těch svých, zkuste si další,
vyměňte si zkušenosti.
Čistá bezmotorová doprava postupně posiluje, je přitom rozdíl žít tam, kde zajišťuje pouze
2 – 4 % nebo 20 – 30 % dopravní mobility.
Podmínky pro to často jsou, ale zatím je dost
těch, kteří taková opatření z různých důvodů

nepodporují. Tím vývoj pouze odkládají, bohužel celý čas si to všichni vydýcháváme.
Síla potřeby našeho kvalitnějšího žití se však
prosadí.
Bližší informace naleznete na:
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo.
Jarní duben vám přeje
Petr Uzel, cyklokoordinátor

PRŮBĚH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ROZVOJ IT SLUŽEB MČ PRAHA 20
V roce 2015 získala MČ Praha 20 dotaci z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost na projekt nového IT vybavení v hodnotě 6,3 milionů korun. Předmětem projektu
bylo pořízení vybavení na digitalizaci archivů, konsolidace serverů a zálohovacích zařízení, vytvoření portálu veřejné správy, pořízení hardwarového i softwarového vybavení,
interaktivních úředních desek a služeb implementace, záručního a pozáručního servisu.
Vzhledem k administrativní náročnosti a zkušenostem ostatních městských částí s realizací složitého projektu rozhodlo vedení města
nejprve o vyhlášení výběrového řízení na
„Zajištění komplexní administrace výběrového řízení v rámci projektu Rozvoj ICT služeb
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na MČ Praha 20”. Ve výběrovém řízení, jehož
výsledek jednohlasně schválila Rada městské
části dne 29. ledna 2015, zvítězila právní společnost VKŠ advokátní kancelář, s.r.o., která se
smluvně zavázala provést veškerou potřebnou administraci a nést za správnost zadání
i průběh veřejné zakázky odpovědnost.
Magistrát hl. města Prahy následně zkoumal
otevřené výběrové řízení této nadlimitní
veřejné zakázky a rozhodl se na konci loňského roku neuznat téměř 290 tisíc korun
z poskytnuté dotace. Důvodem má být skrytá diskriminace, protože MČ zakázku zadala
jako celek a nepřipustila její rozdělení. „V tom
vidím paradox, nejčastější kritika na veřejné zakázky bývá kvůli jejich rozdělování na

menší části tak, aby mohly proběhnout bez
výběrového řízení. Nás teď kritizují za to, že
jsme zakázku pojali jako celek a tím mohli diskriminovat malé dodavatele, ” uvedla
starostka Hana Moravcová. Podle jejích slov
připravila právní společnost VKŠ advokátní
kancelář, s.r.o. odvolání, ke kterému se nyní
magistrát musí vyjádřit. „O průběhu celé věci
jsme v lednu informovali všechny zastupitele,” dodala starostka s tím, že: „Odpovědnost
za celou zakázku nese společnost, která ji
připravovala, jsme proto připraveni na ní případnou škodu vymáhat.”
Petra Prokůpková,
mediální komunikátorka

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

PČOV Čertousy – zkapacitnění
Lokalizace: ul. U Úlů, Praha 20 - Horní Počernice
Cílem navrhované investice je dostavba chybějící čistírenské kapacity pobočné čistírny odpadních vod Čertousy, která má vyřešit potřeby
dalšího rozvoje Horních Počernic. Jako podklad
pro navýšení čistírenské kapacity v areálu stávající ČOV byla Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. zpracovaná studie proveditelnosti,
v níž byla na základě výhledového počtu obyvatel a pracovních příležitostí upřesněna výhledová kapacita čistírny na 23.000 ekvivalentních
obyvatel. Celková kapacita zahrnuje též připojení rozvojové plochy Horní Počernice - Východ,

OK Třebešovská a nová retenční nádrž,
Praha 20
Lokalizace: ul. Třebešovská, Praha 20 - Horní Počernice
Navrhovaná investice řeší významné kapacitní
přetěžování stoky jednotné soustavy v ul. Třebešovská. V rámci Generelu odvodnění hlavního
města Prahy byla navržena nová oddělovací komora OK Třebešovská. Vzhledem k nesouhlasu

MČ se zaústěním dešťové výusti do Podsychrovského rybníka byl přepad z navržené oddělovací komory zaústěn do nové retenční nádrže,
která má být vybudovaná na celkový objem
přepadlých dešťových vod. Z retenční nádrže
bude zachycená voda po dešti přečerpána zpět
do kanalizačního systému a čištěna na čistírně
odpadních vod Čertousy. Oddělovací komora
odstraní nejen kapacitní přetěžovaní stoky v ul.
Třebešovská, ale také problémy s přetížením nátoku na čistírnu odpadních vod Čertousy.
Horní Počernice - retenční stoka, Praha 20
Lokalizace: v prodloužení ulice Na Staré silnici,
Praha 20 - Horní Počernice
Na kanalizaci převážně jednotné soustavy odvodňující areály je navržená rekonstrukce spojné komory. Z této spojné komory dochází k přepadům dešťových vod do provizorní zemní
retenční nádrže, umístěné na východním okraji
depozitáře Národního muzea. Zrušením tohoto
provizorního přepadu bude nutné vybudovat
dostatečnou retenční kapacitu v navržené retenční stoce, která povede v trase stávající kanalizace.
Jaroslava Čechurová,
Odbor životního prostředí a dopravy
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pro kterou se v Generelu odvodnění hlavního
města Prahy původně navrhovala nová pobočná ČOV pro cca 6.000 EO.
Pro realizaci byla vybrána varianta, která řeší
úpravu stávající technologické linky a dostavbu 2 nových biologických linek. Tato varianta
umožňuje etapizaci výstavby a postupné zprovozňování jednotlivých provozních linek dle
aktuálních rozvojů městské části. Návrh respektuje požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. při
použití nejlepší dostupné technologie v oblasti
zneškodňování odpadních vod. Součástí návrhu je řešení odpachování problematických částí
provozu.
Realizace se předpokládá ve 2 etapách:
1. etapa - výstavba nové biologické dvojlinky
a souvisejících provozních objektů,
2. etapa - úprava stávající biologické linky.
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INVESTIČNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ AKCE
Rádi bychom vás informovali o třech plánovaných investičních akcích pro období
2018 – 2022, které pro naši městskou část
připravuje v rámci obnovy vodohospodářského majetku hlavního města Prahy Pražská vodohospodářská společnost, a. s. dle
ročního a střednědobého investičního plánu
obnovy schváleného Radou hl. m. Prahy.
U akcí plánovaných na toto období bude zahájena projektová příprava a jejich následná
realizace je podmíněná schválením navazujících ročních investičních plánů obnovy včetně
schválení výše finančních zdrojů pro PVS, a. s.
Radou hl. m. Prahy.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Slavík František
Hejhal Jaroslav
Hora Antonín
Kebísek Ladislav
Řeřichová Hana
Andrlová Olga
Švejnohová Jiřina
Krejčová Květoslava
Pšádová Jiřina
Volejníková Venuše
Živcová Jarmila
Hejhalová Miloslava

Horáková Taisa
Konečný Vladimír
Jehlářová Františka
Kvasničková Vlasta
Szeniawská Marie
Tučková Marie
Váchalová Libuše
Vomáčka aroslav
Červenka Jiří
Krajňáková Drahomíra
Podr Jiří
Žebrová Irena

PROGRAM ZO
SENIOŘI
DUBEN 2018
středa 11. dubna KLUBOVNA
Přednáška Městské policie hl.m.Prahy.
Téma: Senioři v dopravě – bezpečnost
chodců, přecházení a pohyb chodců,
reflexní prvky, řidiči senioři.
Začátek ve 14.00 hod.
čtvrtek 12. dubna VYCHÁZKA
Turistický pochod pro zdraví. Kolem
hrádku Václava IV., 3 nebo 6 km, sraz ve
stanici metra Č. Most v 8.25 hod., vede
L. Frouzová.
pátek 13. dubna VYCHÁZKA
Lysá nad Labem - VÝSTAVA Narcis - výstava narcisů, tulipánů a dalších cibulovin, zahradnické trhy. Sraz na nádraží H.
Počernice v 9.30 hod., vede L. Frouzová.

Pankratzová Libuše
Smažíková Libuše
Stuchlíková Jaroslava
Šimandlová Milena
Cafourková Alena
Čtvrtníček Milan
Schovánková Miluše
Mayer Pavel
Burianová Marie
Hodač Stanislav
Nedorost Jiří
Novotný Josef

Škaldová Miroslava
Vávrů Vojtěch
Bezděk Jiří
Hermann Lubomír
Chromá Františka
Novák Vladimír
Paseka Lumír
Tichotová Eva
Víznerová Hana
Žilina Jiří
Becková Zdeňka
Benešová Jaromíra

Čermáková Olga
Lazáková Jana
Petřík Petr
Spálenka Jiří
Tomášová Jaroslava
Žáčková Jaroslava

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 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018 do 30. 5. 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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

pondělí 16. dubna VYCHÁZKA
Kyjský rybník, Dolní Počernice, Počernický rybník, sraz ve stanici metra
Českomoravská v 10.00 hod., vede K.
Janušová.

Seniorfitnes z. s. - pořadatel lekcí zdravotního cvičení po celé Praze, zve do tělocvičen
a bazénů vás všechny, kdo hledáte aktivní a
přínosnou náplň svého volného času. Více na
www.seniorfitnes.cz

úterý 17. dubna VYCHÁZKA
Z Karlštejna do Srbska, sraz ve stanici
metra Č. Most v 9.30 hod., cca 6 km,
vede L. Frouzová.

Naši cvičitelé se na vás těší!
Na Praze 20 cvičíme:
Centrum regenerace a zdraví Perla
Ratibořická 1166/12
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

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

úterý 24. dubna VYCHÁZKA
Dívčí hrady, sraz ve stanici metra Č. Most
v 9.35 hod., vede L. Frouzová.
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

Hornopočernický zpravodaj – duben 2018

Dne 7. dubna uplyne 5 let od úmrtí pana Oldřicha Hřiba.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou rodina.

PROJEKT PODANÁ RUKA
CHEMGARDEN

Spolupracujete i s naší městskou částí?
Rádi bychom jako počernická firma pracovali
přímo i pro městskou část, jelikož si za kvalitu své práce ručíme a víme, že by naše spolupráce byla pro Horní Počernice prospěšná.
Zatím se nám ale nepodařilo vyhrát žádné
výběrové řízení, což doufáme, že se změní
a budeme se snažit ukázat, že děláme opravdu kvalitní práci.
Co vše v oblasti údržby zahrad a zeleně
poskytujete?
Zaměřujeme se na komplexní starost o trávníky a další plochy zeleně, což zahrnuje
veškeré zahradnické služby. V oblasti péče
o zeleň provádíme odborné ošetření zelených porostů, sekání travních ploch včetně
svahů a pro techniku těžce přístupných míst,
prostřih a celkovou péči o stromy, bezpečné

a šetrné kácení i výsadbu nových stromů,
keřů a okrasných rostlin. Zabezpečujeme
péči o živé ploty, vyřezávání náletových dřevin, provádíme údržbu zelených ploch sportovišť jako jsou fotbalové trávníky a plochy
určené k rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel. Dále provádíme rychlé, kvalitní a šetrné
ničení náletových rostlin a plevelů z upravených částí obce, zejména z chodníků, okrajů
ulic, místních komunikací, cest a jiných zastavěných ploch.
Teď po zimě je péče o zeleň asi nejdůležitější. Jak tedy správně pečovat o trávník,
aby nám po celou sezónu dělal radost?
Záchrana trávníků po zimě je určitě na místě. Chladné a hlavně vlhké počasí způsobí na
trávníku spoustu škod jako je například plíseň. Na jaře je potřeba trávník vertikutovat,
aby došlo k odstranění plsti, plevele, odumřelých rostlin, mechu a zbytků posečené trávy.
Správnou vertikutaci je potřeba udělat nejen
na jaře, ale i na podzim. Vertikutace znamená nejen zlepšení vzhledu trávníku, dochází
k zmlazení trávníku, ale také k nakypření povrchu půdy, díky čemuž trávník lépe absorbuje vláhu a živiny. Vertikutace podporuje
hlubší zakořenění travního porostu. Trávník
díky ní v létě neprosychá. Následná péče
o trávník je ve správném hnojení a dosetí
trávníku. Profesionální vertikutaci i další péči
provádíme za příznivé ceny.
Jak by měla vypadat celoroční péče o trávníky?
Tak na jaře se jedná zejména o odstranění listí po hnojení, vertikutace do hloubky
3-5 mm, provzdušnění trávníku s následným
rovnoměrným rozházením ostrého křemičitého písku (1000 g na 1 m2), výživa travního
drnu, nejlépe aplikací plného kombinované-

ho hnojiva (30 g na 1 m2), poškozená místa
v travníku můžeme dosít vhodným travním
osivem se zahradním substrátem.
V létě se péče o zahradu točí hlavně okolo
sekání a zavlažování trávníků, zapomínat nesmíme ani na přihnojení dusíkatými hnojivy
ve 14 až 20denních intervalech.
Podzim je podobný jako na jaře a jedná se
o vertikutaci, provzdušnění, hnojení, vápnění
trávníku, výživu travního drnu, nejlépe aplikací plného kombinovaného hnojiva.
Přes zimu odstraníme stařinu (odumřelá travní hmota), jinak hrozí v průběhu zimy silná
infekce houbovými chorobami.
Mimo to vyrábíte unikátní společenské
grily, co si pod termínem společenský gril
mám představit?
Na našem grilu je unikátní nejen design, ale
hlavně způsob grilování. Nejvíce si ceníme
právě jeho společenského rozměru, kdy si
každý host může grilovat sám, navíc jsou grily kulaté, což navozuje lepší atmosféru pro
konverzaci, kdy nikdo není ten hlavní - tedy
v čele, ale všichni si jsme rovni. Na grilu je
možné grilovat maso, zeleninu, ryby, opékat
pečivo. Výhodou je, že se u něj mohou hosté i zahřát v chladnějších dnech či měsících,
jelikož se v něm topí dřevem a tak vlastně
nahrazuje klasický táborák, u kterého se lidé
rádi sdružují.
Nejen že tyto krby vyrábíte, ale dokážete
je i zapůjčit pro svatby či oslavy. Gril však
není zrovna jednoduché převážet, můžete
zajistit dovoz k zákazníkovi?
Ano, samozřejmě, grily na party, svatbu či
oslavu přivezeme i s topivem, nainstalujeme
a zákazníkovi předvedeme. Po oslavě si gril
zase odvezeme zpět. Mimo grilů jsme schopni zapůjčit i udírny.
Dalším odvětvím, které pro zákazníky nabízíte, je tvorba masivních stolových desek. Kde sháníte materiál na takové stoly
respektive spíše umělecká díla?
Pokud se nám materiál líbí, jedeme pro něj
i na druhou stranu naší republiky. Například
jasan se téměř nedá sehnat a dobrá fošna se
objeví jednou za rok. My si nejvíce ceníme
materiálu, který je pro dřevozpracující průmysl nepoužitelný. Pro výrobu používáme
jen tvrdé dřevo jako je dub, jasan a ceníme
si jeho vlastností - patina, stárnutí, přirozené
pnutí. Stejně tak oceňujeme i jeho nedokonalosti - suky, praskliny, zahnilé větve, nádory, případně i pozůstatky napadení dřevokazného hmyzu. Veškeré dřevo zpracováváme
ručně na naší dílně a opravdu je co kus, to
originál. Desky můžeme designově doplnit
různě barevnou pryskyřicí, nebo do stolu
vyfrézovat logo, zkrátka cokoliv zákazníka
napadne.
Lenka Bartáková, redaktorka

Kontakt: www.chemgarden.cz, tel.: 723 421 962
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Projekt Podaná ruka

Společnost Chemgarden tvoří mladý
a kreativní tým v podobě Daniela Kořínka
a Jana Lebedy, doplněný půbavnou Šárkou Urbanovou. Pod jejich rukama vznikají nejen udržované zahrady a veřejná
prostranství, svou energii vkládají i do
výroby společenských grilů a unikátních
masivních stolů vhodných jak na zahradu,
tak do domácnosti.
Oba pánové se potkali coby konkurence
na jedné zakázce. Sympatie a stejné nadšení a elán z nich však místo konkurence
udělaly společníky a začátkem roku 2015
tak založili firmu Chemgarden, která dnes
sídlí v Horních Počernicích. Věnují se údržbám zahrad a veřejných prostranství, realizacI zahradních prací na dětských hřištích, a jelikož zahrada není jen o práci, ale
měla by být převážně místem setkávání
a relaxace, rozhodli se pro rozšíření sortimentu o zmíněné grily a stoly.

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.

městské policie ulice, rozdávali letáčky a ptali se
majitelů pejsků, jestli po nich uklízí a využívají k
tomu určené koše a sáčky. I letos si děti spolu s
městem na občany něco přichystaly… Nechme
se překvapit, co to bude. My ostatní jim můžeme
pomoci už teď, když využijeme hornopočernickou aplikaci na hlášení nepořádku.
Aplikace s názvem Praha 20 je vydána pro systém
Android, k dispozici na Google Play, pro systémy
iOS a Windows se připravuje. Jednoduchá aplikace umožní majitelům chytrých telefonů nejen nahlížet do novinek z úřadu nebo zjišťovat aktuální
kulturní akce, ale také aktivně hlásit nepořádek
nebo závady přímo městskému úřadu. V záložce

„Hlášení nepořádku” uživatel udá svou polohu
(nebo si aplikace sama přes GPS zjistí, kde se právě nachází), vybere z kategorie hlášení (pro psí
nepořádek je kategorie „SeberTO!”), dále vyplní
předmět a do komentář popíše, co chce nahlásit.
Zpráva dojde na příslušná místa na úřadě a pomocí ikonek aplikace uživatel vidí, jestli a jak se
jeho podnět řeší. Občané tak pomohou vytipovat
místa, kde bývá nepořádek největší a na která se
má kampaň SeberTO! zaměřit především.
Za pořádkumilovné občany a slušné psí páníčky
děkujeme.

SETKÁNÍ OBČANŮ S RADNÍMI V RÁMCI PROJEKTU MÍSTNÍ AGENDA 21
Diskutovalo se především o protihlukových
opatřeních, o koncepci sportu a přípravách
druhého ročníku participativního rozpočtování Investice na přání II.
V rámci pravidelného setkávání radních s občany se v úterý 13. března na Chvalském zámku
debatovalo především o přípravách stavby protihlukových stěn při silnicích 510 a D11. Starostka
městské části, Hana Moravcová, představila kroky,
které se vedení MČ podařilo prosadit. Nejvýznamnější je oddělení projektu stavebních úprav silnic
510 a D11 a stavby protihlukových opatření na

dvě samostatné části. Stavba stěn je tak k realizaci
blíže vzhledem k tomu, že řeší aktuální problém
s hlukem, zároveň se už ale nemusí vztahovat k
diskusi o stavebních úpravách silnic a velkého
okruhu Prahy. Protihlukové stěny budou na podnět MČ Praha 20 realizovány v moderní lomené
podobě s kapacitou maximální vzhledem k plánovaným úpravám obou silnic.
Dalším tématem byla sportovní koncepce, její
obsah a schválení radou městské části. Koncepce
je vedením města chápána jako startovací dokument v rozvoji sportovního života v Horních

Počernicích. Dokument má být nyní předložen
ke schválení zastupitelům na jejich dubnovém
jednání.
Jako poslední představila Lenka Tomsová, koordinátorka pro Místní Agendu 21, projekt Investice
na přání, který zapojuje občany do rozhodování o
městských projektech. K realizaci akce nyní zbývá
jen schválit její rozpočet, aby mohla být představena občanům.
Petra Prokůpková,
mediální komunikátorka

Pozvánka
Zdravá městská část Horní Počernice
zve občany na osvětovou akci
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SEBERTO! SE BLÍŽÍ! A MÁ I SVOU MOBILNÍ APLIKACI
SeberTO! Rozkaz nepořádnému dítěti? Nikoliv! Úspěšná a unikátní hornopočernická
kampaň za čisté chodníky a slušné psí páníčky. Letos s novinkou - nahlášením nepořádku
jednoduchou mobilní aplikací Praha 20 přímo
na úřad.
Letos nás již počtvrté čeká kampaň, jejiž vznik iniciovala komise pro projekt Zdravá městská část a
Místní agenda 21 a která cílí na majitele psů. Zábavnou formou je má motivovat a i připomínat
jejich povinnost po svém čtyřnohém kamarádovi
uklízet. Není totiž nic horšího než ve vyleštěných
botách uklouznout po psím… nepořádku.
Předešlé roky procházeli školáci v doprovodu
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21. 4. 2018
od 14.00 hod.
před ZŠ Ratibořická

9 SOUTĚŽNÍCH STANOVIŠŤ

/připraví ZŠ Ratibořická, Stoliňská a FZŠ Chodovická/

Doprovodný program:
MUMRAJ a ZŠ Ratibořická připravují
informace o tom jak děti chodí/jezdí do školy

let poznáváme svět

14.–15. 4. 2018
Poznejte vy nás!
O víkendu od 10 do 16 hodin mimořádně otevíráme depozitáře
a pracoviště Národního muzea v Horních Počernicích. Poznejte
vědecké zázemí Přírodovědeckého a Náprstkova muzea.
Můžete se těšit na
•
•
•
•
•

komentované prohlídky / rezervace: www.nm.cz/200let
venkovní stanoviště tematicky zaměřená podle jednotlivých
oddělení, doplněná i exponáty určenými k dotýkání
otevření depozitáře Náprstkova muzea
ukázky metod preparace, paleontologických a mineralogicých
pomůcek, minerálů, práce na analytickém přístroji
prezentace projektu City Nature Challenge na podporu
pozorování přírodního dědictví na území Prahy

Vstupné zdarma

a o možnostech ekologické dopravy.
•Seniorky ze SKP HoPo a Neposeda připravují
dílničky – možnost vyrábět z přírodních materiálů.
Možnost vyzkoušet si jízdu na elektrokolech.

Adresa: Cirkusová 1740, 193 00 Praha 20-Horní Počernice
www.nm.cz/200let

AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝSTAVBĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
BOD č. 1

P3 Prague Horní Počernice
- IV. etapa logistického parku

V současné
době probíhá výstavba
(prozatím)
poslední –
IV.
etapy
logistického parku
společnosti
P3 (původně byla vlastníkem společnost VGP). Jedná
se o území vymezené z jižní strany železniční tratí, ze západní a severní strany Pražským
okruhem a z východní strany bývalou silnicí
na Satalice. Územní rozhodnutí na tuto etapu
bylo vydáno 14. 11. 2011. Následně proběhly dvě změny tohoto rozhodnutí, a to v roce
2014, kdy původní čtyři výrobní a skladovací
haly byly doplněny objektem datového centra, a dále v roce 2017, kdy byly mírně změněny podmínky pro umístění dvou jižních hal
označených jako IX a X, u nichž např. došlo ke
zrušení přístaveb energocenter, dále k drobnému zvýšení úrovně podlah 1. NP, k rozdělení hal na dvě nájemní jednotky místo původní jedné, ke změně počtu administrativních
vestaveb a parkovacích stání a taktéž např. ke
změně řešení vsakovacích objektů. V současné době jsou haly IX a X před dokončením
a bylo požádáno o jejich kolaudaci. Stavební práce na zbylých dvou halách, které jsou
označeny VII a VIII a mají být realizovány severně od hal IX a X, dosud nebyly zahájeny.

BOD č. 2

je označována jako A5. Pro tuto změnu bylo
27. 1. 2012 vydáno dodatečné povolení stavby. Tyto stavby byly po ucelených částech
zkolaudovány v období 2012 - 2013. Severně
od haly A3 byla v roce 2011 povolena a realizována nad rámec původního územního
rozhodnutí stavba „Office hala A2“, která
slouží provozně - administrativním účelům
konkrétního nájemníka. Na haly L, M, N bylo
dne 28. 3. 2011 vydáno stavební povolení,
ale tyto, vyjma části stavby haly L provozně
spojené s objektem č. p. 2621, nejsou dosud
zrealizovány.

BOD č. 3

D & D IV. E
etapa - výstavba komerčních areálů, komunikací a IS. Investor D & D REALITY NORD, s. r. o.
Původní územní rozhodnutí bylo vydáno
24. 7. 2008 a jeho platnost byla prodloužena. Podle původního územního rozhodnutí
měla komerční zóna obsahovat 14 samostatných areálů (komerční zóna se 14 halami pro
skladování, servis a montáž výrobků a dvě
administrativní budovy). Součástí záměru je
dále vybudování inženýrských sítí, venkovních parkovacích stání, jedné páteřní a jedné obslužné komunikace. V rámci výstavby
došlo k rozdělení některých areálů na menší
celky. V průběhu výstavby došlo ke změnám
a povoleno je celkem 17 hal (některé byly
zmenšeny a např. místo jedné velké haly jsou
postaveny 3 menší, zastavěná plocha zůstala
zachována. K dnešnímu dni bylo zrealizováno a zkolaudováno 11 hal. V současné době
probíhá výstavba haly 07 při ul. K Bílému vrchu. Zbývá tak zrealizovat ještě 5 hal – označ.
č. 10 - 14.

Industrie Park Sever - dostavba I. Etapy hala A3. Investor VGP CZ I., a. s.
(nyní P3 Park Horní Počernice)
Stavba podle
původního
územního
rozhodnutí
zedne24.9.2010
o b s a h ova l a
objekty A3,
A4, A5, A6 - nájemní areály pro logistickou
a prodejní činnost s větším podílem administrativy a obchodních ploch a objekty hal
L, M, N - navržené k využití pro recyklaci odpadu a technické vybavení. Investor následně záměr pozměnil, kdy spojil dohromady
haly původně označené A3 a A4 do jedné
(nově označené A3), přičemž původní hala
A5 nese nově označení A4 a původní hala A6
Seznam:

1.P3 Park - IV. etapy logistického parku
2. P3 Park - haly pro recyklaci L,M,N
3. D & D IV. Etapa - výstavba komerčních areálů
4. Výstavba RD Bílý vrch - 153 RD
5. Zkapacitnění ČOV Čertousy
6. Rezidence Čertousy -132 bytů
7. Byty Beranka I - 520 bytů
8. Byty Beranka II 95 RD
9. Ukončený záměr Obytný a sportovní soubor
Tři Věže ( nové záměry)

10. a Rozvojová lokalita nad dálnicí D11
10. b Rozvojová lokalita u Klánovic
11. Park Jizbická
12. Zástavba lokality Nad Palečkem - Ekospol, s.r.o.
13. Sportovní areál MČ Praha 20
14. Obytná zóna Xaverovský háj
15. Tělocvična Jívanská
16. RD Slatiňanská a Na Chvalce
17. BD Na Chvalce 4BD
18. Bytový dům Hartenberská
19. Dostavba komunitního centra LRS

Karla
Polydorová,
Jiří Beneda

20. rozvojová plocha lokality Robotnice
21. Novostavba Polyfunkčního areálu
22. Prodejna potravin BILLA
23. Domov seniorů
24. Rozvojová lokalita Horní Počernice východ
BD - Bytový dům, RD - Rodinný dům

16– 17

Vystavba

Aktualizace informací o výstavbě v Horních Počernicích.
V roce 2015 jsme vás prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje informovali
o rozvojových plochách a taktéž o plánovaných a projednávaných stavbách. Rádi
bychom vás po třech letech znovu informovali a aktualizovali údaje, které se výstavby
v Horních Počernicích týkají. Na úvod ještě
připomeneme, a to z Hornopočernického
zpravodaje čísla 06/2015, důležité informace. V uplynulých letech (1998 - 2001), kdy se
měnil stávající územní plán Horních Počernic,
tehdejší vedení naší městské části, jmenovitě
např. Bc. Liška, Ing. Jukl, p. Kádner, p. Douša
a další, kteří byli za rozvoj v Horních Počernicích odpovědní, prosadilo velice výrazné
změny územního plánu Horních Počernic,
na jejichž základě byly rozsáhlé plochy orné
půdy změněny na pozemky určené k zastavění. V dané souvislosti je nutné zdůraznit, že
dotčené změny byly realizovány bez jakékoli
návaznosti na stávající kapacitu infrastruktury.
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rozšíření 2 x 3 pruhy
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Vážení diváci,
vzduch již začíná vonět jarem a všechny
nás to pomalu táhne
do přírody, večery
jsou ale stále chladné, a proto dovolte,
abych vás pozvala
na naše dubnová
představení.
V úterý 10. dubna budete mít možnost
zhlédnout neobyčejně silné komorní představení Gedeonův uzel. Dialog matky a učitelky,
záležitost běžná, avšak často velice komplikovaná, obzvláště když se stane něco, co nikdo
nečeká. Režie se ujal Petr Strnad, který se
u nás v divadle s velkým úspěchem představil
již v minulosti inscenací Jak uvařit žábu. Ne-

DUBEN 2018
úterý 3. dubna v 19.30 hod.		
středa 4. dubna v 19.30 hod.		
pátek 7. dubna v 19.30 hod.		
neděle 8. dubna v 15.00 hod.		
úterý 10. dubna v 19.30 hod.		
čtvrtek 12. dubna v 18.00 hod.
sobota 14. dubna v 15.00 hod.		
neděle 15. dubna v 16.00 hod.		
čtvrtek 19. dubna v 19.30 hod.
pátek 20. dubna v 19.30 hod.		
sobota 21. dubna v 19.30 hod.		
neděle 22. dubna v 15.00 hod.		
pondělí 23. dubna v 19.30 hod.
úterý 24. dubna v 19.30 hod.		
středa 25. dubna v 17.00 hod.		
čtvrtek 26. dubna v 19.30 hod.
neděle 29. dubna v 15.00 hod.		

sporným kladem inscenace Gedeonův uzel je
také herecké obsazení, role učitelky se ujala
Vilma Cibulková, matku hraje Kateřina Kaira Hrachovcová.
V dubnu uděláme radost i dětem. Připravili jsme pro ně krásnou výpravnou pohádku
Příhody vodníka Česílka. Hraje divadlo D5,
které je mezi počernickým dětským obecenstvem velice oblíbené. Vezměte děti do divadla, nudit se rozhodně nebudou. Pohádku
hrajeme v sobotu 14. dubna.
Velmi výjimečný a neopakovatelný večer připravujeme na pátek 20. dubna. Tento den
by oslavil své 85. narozeniny režisér Vladimír
„Dáda“ Stoklasa, který nás bohužel v říjnu
minulého roku navždy opustil. Chceme Dádovi vzdát čest a ještě jednou si na něj všichni
společně s úsměvem zavzpomínat, proto jsme

Tchýně na zabití
Vladimír Mišík a Etc. (KONCERT)
Válka s mloky
Příhody včelích medvídků
Gedeonův uzel
Dechový orchestr (KONCERT)
Příhody vodníka Česílka
Šakalí léta
Po strništi bos (KINO)
Dáda Stoklasa 85
Všehochuť (KONCERT)
Zpátky do Afriky II
Špindl (KINO)
Hvězdné manýry
VI. zuškový koktejl
Protentokrát Chvaly aneb Praha ve čtyřicátých
Paddington 2 (KINO)

se rozhodli v den jeho narozenin uvést v divadle premiéru dokumentárního filmu, který
s Dádou po dlouhých deset let natáčela režisérka Světlana Lazarová a který právě v těchto dnech dokončuje. Srdečně zveme všechny
Dádovy přátele, příznivce i věrné diváky, kteří
by na něj chtěli zavzpomínat s námi. Vzpomínkový večer s názvem „Dáda Stoklasa 85“
začíná v 19.30 hod. a je zdarma, z kapacitních
důvodů je však nutná vstupenka, kterou si
můžete rezervovat a vyzvednout on‑line nebo
v divadelní pokladně. V dubnu vás rádi přivítáme i na dalších krásných pořadech, které chystáme. Vyberte si z našeho programu a přijďte
si užít příjemný večer či odpoledne, těšíme se
na vás.
Barbora Jelínková, ředitelka divadla

Pokladna divadla je otevřená od pondělí
do pátku od 16.00 do 19.00 hod. a vždy ho
dinu před každým představením.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezer
vovat kdykoliv na našich webových strán
kách www.divadlopocernice.cz. Věnujte
pozornost omezené délce rezervace, vstu
penky je nutné do týdne vyzvednout v po
kladně divadla. Tři dny před představením
již není možné vstupenky rezervovat. Nej
později 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). Te
lefon do pokladny: 281 860 174.
Délka všech představení je uváděná včetně
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez
přestávky, pokud není uvedeno jinak.

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY
středa 4. dubna			
pátek 6. dubna			
pondělí 9. dubna			
středa 11. dubna			
úterý 17. dubna			
středa 18. dubna			
pondělí 23. dubna			
úterý 24. dubna			
středa 25. dubna			
pátek 27. dubna			

Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej
Kryštůfek a lesní bytosti
Pověsti České
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je
Příhody včelích medvídků
Příhody včelích medvídků
Větrná pohádka
Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej
Princezna Koloběžka
Protentokrát Chvaly aneb Praha ve čtyřicátých

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

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 již u nás
v divadle viděli.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 10. dubna v 19.30 hod.
Johnna Adams

Sobota 21. dubna v 19.30 hod.

GEDEONŮV UZEL

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 Sonata 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

VŠEHOCHUŤ

SpoluHra
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

Neděle 22. dubna v 15.00 hod.
J. Dvořák / E. Čechová

ZPÁTKY DO AFRIKY II
– obnovená premiéra

ŠAKALÍ LÉTA

Čtvrtek 12. dubna v 18.00 hod.

CVČ Leonardo
Režie: Doris Foffová
Hrají: děti dramatických souborů
Dividlo & Kejlíři, Leonardo Dolní Měcholupy
Jak k nám přišel rockn 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

DECHOVÝ ORCHESTR KONCERT

Čtvrtek 19. dubna v 19.30 hod.

Sobota 14. dubna v 15.00 hod.
Václav Čtvrtek

PŘÍHODY VODNÍKA ČESÍLKA

Divadlo D5
V každém rybníku, tůni a tůňce přebývá nějaký vodník. A kousek od Jičína, v jednom malém rybníčku, žije se svým kaprem osmikiláčem Česílko. Právě o kapra osmikiláče půjde
v naší pohádce především. Knížepán z jičínského zámku na něj dostane zálusk, a tak se
ho pokusí všemožně získat. Nakonec se mu
to nečestným způsobem podaří. Jestli Česílko s pomocí rusalky Andulky a ztřeštěného
loupežníka z knížecího talíře kapra zachrání,
tak na to se přijďte podívat do divadla.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

PO STRNIŠTI BOS

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

KIN

O
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
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

KINO

Režie: Jan Svěrák
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková,
Jan Tříska a další
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však
v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy
donucena vystěhovat se z Prahy na venkov
k příbuzným.
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, nutná vstupenka

Úterý 24. dubna v 19.30 hod.
Michael McKever

HVĚZDNÉ MANÝRY

Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

20 – 21

Divadlo

Neděle 15. dubna v 16.00 hod.
P. Šabach, J. Hřebejk, P. Jarchovský,
D. Foffová

Koncert žáků ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: zdarma, nutná vstupenka

KONCERT

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
ANEB PRAHA VE ČTYŘICÁTÝCH

Divadelní spolek TisíciHran
Režie: Tereza Durdilová, Eva Čechová,
Tereza Vohryzková
Vystupují: Ilse Dolanská, Eva Warausová
Dokumentární představení o proměnách
Prahy a Horních Počernic za protektorátu.
Scénicky ztvárněné skutečné osudy interpretek, které byly ve 40. letech dětmi. Živé
vyprávění a dobové dokumenty, které zobrazují příběhy 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
Středa 2. května v 18.00 hod.

QUINTESENCE BAREV VERNISÁŽ
- LUCIE BRUCHANOVÁ

Vernisáž je příležitostí vidět jako první výstavu, tentokrát připravenou přímo pro naše divadlo, seznámit se s malířkou, poslechnout si
duo Celloboys a swingovou kapelu.
Vernisáž je ideální příležitostí užít si pěkný
večer.
Vstup je možný i bez pozvánky.
Čtvrtek 3. května v 19.30 hod.

S LÁSKOU VINCENT

Velká Británie / Polsko / USA – animovaný/
životopisný/krimi
Režie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van

Hornopočernický zpravodaj – duben 2018

Goghovi S láskou Vincent navazuje na slova
samotného génia, který jednou pronesl, že
„může komunikovat pouze skrze své malby“.
Snímek byl natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb a je
jedinečnou podívanou, která vynikne pouze
na velkém plátně.
Délka představení: 94 minut
Vstupné: 80 Kč

sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají.
Délka představení: 101 minut
Vstupné: 80 Kč

Pátek 4. května v 19.30 hod.

MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY

Režie: Filip Malý
PREMIÉRA
Hrají: Roman Macháček,
Marie Soldátová, Lukáš
Veřtát, Hajk Kočaryan a další
Nový původní muzikál plný známých písní,
zábavy a záhad.
Hlavní postavy příběhu jsou zamotané láskou samy do sebe. Přátelé, kteří je příběhem
provázejí, jim pomáhají situaci řešit. Nebude
to však jednoduché. Alice potká někoho třetího. Kdo to bude? Jaké tajemství skrývá?
Do představení jsou zapojeni i diváci a mohou sami rozhodnout, jak příběh dopadne.
Z představení si kromě zážitku můžete odnést také výhru, která je připravena vždy pro
jednoho z diváků.
Délka představení: 108 minut
Vstupné: 200 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
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

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.

Čtvrtek 10. května v 19.30 hod.
Michael Parker

Sobota 26. května ve 21.00 hod.
PROFESIONÁLNÍ HOST FESTIVALU
DIVADLO V PŘÍRODĚ
Markéta Bidlasová

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

STARÝ HOLKY

DS Háta
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Pátek 11. května v 19.30 hod.

MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Více informací u představení 4. května.
Neděle 13. května v 15.00 hod.

ČERTOVINY

KINO

Česko / pohádky
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt,
Karel Dobrý, Oldřich Navrátil, Jaromír
Nosek, David Gránský a další
Po čertech pěkná pohádka o lásce. Hlavními
hrdiny pohádky jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli
každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim
však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi

Režie: Martin Vokoun
Hrají: Natálie Drabiščáková, Veronika
Rašťáková, Kateřina Fixová, Michal
Kuboušek / Jan Pichler

Dvě letité kamarádky Drahu a Mili se vydávají
na dobrodružný výlet do přírody. Co na své
výpravě do hvozdů vlastně hledají a co nakonec najdou? Dvě starý holky on the road!
Délka představení 75 minut
Vstupné: 200 Kč
Představení se odehraje v Divadle v přírodě.
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 31. května v 19.30 hod.

REBELOVÉ nové generace

Režie: Matěj Čumpelík
Hrají: studenti Gymnázia Chodovická
Studenti hudebně dramatického oddělení
školního klubu Gymnázia Chodovická vytvořili vlastní úpravu muzikálu Rebelové.
Cílem je připojit se k oslavám 25 let od založení tohoto gymnázia v Horních Počernicích.
Obsah muzikálu je vázán na školní prostředí,
maturitu, první lásky. Zároveň zmiňuje vstup
vojsk na naše území 21. 8. 1968 – letos je
tomu právě 50 let.
Délka představení: 90 minut
(hraje se s přestávkou)
Vstupné: 80 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)

ČERVEN

(vstupenky budou v prodeji od 10. dubna)
Pondělí 18. června v 19.30 hod.

MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Více informací u představení 4. května.
Úterý 19. června v 19.30 hod.
Michael Engler

ZNOVU A LÍP

Režie: Martina Krátká
Hrají: Marek Daniel, Kristyna Frejová,
Vašek Vašák / Luboš Veselý, Marcela
Holubcová / Klára Cibulková, Jana
Kozubková / Klára Cibulková
Komedie o lásce, manželství a přehodnocování.

Úterý 29. května v 19.30 hod.
René Fallet

ZELŇAČKA

Divadlo

Režie: Oldřich Vízner
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml.
/ Jan Szymik, Vojtěch Záveský, Barbora
Jánová / Barbora Hrušková, Jan Szymik
Chytrá komedie o velikém přátelství, lásce,
ufonovi, polívce a nebi plném hvězd.
K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo
již dávno vymyšleno? Příběh se odehrává na
společném dvorku dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod
nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě
tam někde v nekonečnu potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč
Marek je populární spisovatel, má rád drahé
pití, mladší ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost. Tedy rozvodového
řízení, dělení majetku, právnické bitky a praní
špinavého prádla! Co by se ale stalo, kdyby ti
dva smazali dvacet let manželství a byli zase
na začátku - mladí, zamilovaní a plní ideálů?
Délka představení: 100 minut
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
Změna programu vyhrazena.

22– 23

CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
v sobotu 14. dubna
se výstavní prostory
Chvalského zámku
zaskví novými barvami a to doslova.
Nová výstava Emoce nabídne exkurzi
do hlubin lidského
prožívání prostřednictvím barev a množství interaktivních exponátů.
Zažít radost, překvapení, smutek i strach všemi smysly zvládnou na naší výstavě „hravě“
děti i dospělí. Den otevření výstavy navíc

přinese i další překvapení. V rámci Autobusového dne k nám můžete na výstavu přijet
historickým autobusem z Letňan, nechat si
vykouzlit emoci na obličej zámeckými malířkami a s dětmi objevit poklad v zámeckém
sklepení.
A u emocí ještě zůstaneme: v předvečer prvního květnového dne, kdy si připomínáme 10
let od otevření zámku, vás zveme na největší
počernickou akci Čarodějnice 2018, kterou
pro vás pořádá naše Městská část. Letošní
ročník má navíc připomenout a oslavit vše,
co se na Chvalském zámku během deseti let
života podařilo. Těšit se můžete na bohatý
program, který vyvrcholí koncertem zpěvačky Ewy Farne a kapely Děda Mládek Illegal
Band.

Blíží se nejkrásnější měsíc roku květen a s ním
i uzávěrky našich dvou soutěží – fotografické
a básnické. Vítězné fotografie Vám představíme na stránkách červnového zpravodaje. Ve
stejném čísle zpravodaje se budete moci začíst do nejzajímavějších veršů, které v rámci
soutěže vyberou básníci Gabriela Štrynclová
a Petr Kukal.
Těšíme se na vaše příspěvky do soutěží a na
vaše emoce, které vám přinesou nové dubnové akce a výstavy.
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

POZOR, od 2. do 13. 4. je Chvalský zámek PROVOZNĚ UZAVŘEN
(deinstalace/instalace výstav). Od 14. 4. opět otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hod.
VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 14. 4. do 24. 6. 2018, denně od 9.00 do
17.00 hod.

EMOCE – interaktivní
výstava pro děti i dospělé
k výročí 10 let otevření
Chvalského zámku pro
veřejnost

Překvapení. Smutek. Strach a úzkosti. Hněv.
Radost. Co myslíte, dá se na emoce sáhnout?
Lze je vyjádřit obrazy, předměty a barvami?
Ambicí nové interaktivní výstavy EMOCE je
provést malé i velké návštěvníky labyrintem
pocitů a emocí. Porozumět vlastním pocitům
je nejlepší cestou, jak je zvládnout a prožít naplno.
Výstava je připravena ve spolupráci s Mezinárodním domem umění pro děti Bibiana
v Bratislavě. Mohlo by se zdát, že emoce jsou
výsostně jen „dospělácké“ téma. Omyl. I děti
mají své emoce, se kterými si neví rady. Není
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. Zábavné a naučné prvky jsou
sestaveny z „testů“ používaných při psycho-

Chvalský zámek 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e‑mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly
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Po 30. 4. od 14 do 22 hod.

logickém testování a výzkumech. Biologické
minimum je včleněno do úvodní části.
Výstava je koncipována do pěti kapitol, z nichž
každá je věnována jedné emoci zobrazené
v odstínech jedné barvy. Najdete zde altánek dobrého jídla s kuchyňským vybavením,
oblak smutku a smutné hračky, doplňovačku
„Poznej emoci“, boxovacího hada, pro okamžiky, kdy s námi lomcuje hněv a zuřivost, a též
klíče, jak je ovládnout. Pro radost maličkých
návštěvníků je tu pampeliškový kolotoč, tři
stísněné budky pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet
fobie, a mnoho dalších netradičních exponátů, kterých dotýkati se je dovoleno každému
návštěvníkovi.
Doprovodné akce:
• 14. 4. od 10 do 18 hod.
Autobusový den – historickým autobusem
z Letňan až na Chvalský zámek a otevření nové
výstavy Emoce
• 29. 4. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle na zámku s čarodějnicí

VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ
od 14. 4. do 6. 5. 2018, kočárovna

ALENA BLECHOVÁ: MÉ SNY

V obrazech z kolekce Aleny Blechové nalezneme témata od abstrakce po naturalismus. Malířka je absolventkou Vysoké zemědělské školy
v Praze – Suchdole. Maluje technikou olej na
plátně. Malování a práci s hlínou se začala věnovat před čtyřmi lety.
od 14. 4. do 13. 5. 2018, galerie

BAREVNÉ TOUHY ZDEŇKY
HOLEJŠOVSKÉ

Výstava obrazů malířky Zdeňky Holejšovské
je určena všem, kteří mají rádi jasné a svěží

barvy. Autorka se ve své tvorbě ráda inspiruje
přímořskými městy, vlnícím se mořem a loděmi, jež brázdí jeho hladiny. Zveme vás také na
vernisáž, která proběhne ve středu 18. dubna od 18 hodin, kde se s autorkou můžete
osobně potkat.

AKCE PRO VŠECHNY
So 14. 4. od 10 do 18 hod.

AUTOBUSOVÝ DEN
– HISTORICKÝM AUTOBUSEM
Z LETŇAN AŽ NA CHVALSKÝ
ZÁMEK

Skvělá podívaná čeká na návštěvníky Autobusového dne v Letňanech v sobotu 14. dubna,
který pořádá Pražská integrovaná doprava
(PID). Můžete se těšit například na přehlídku
současných typů autobusů, prohlídku koordinačního dispečinku ROPID a také na jízdu
historickými autobusy na několika speciálních linkách. Historickým autobusem se můžete svézt až před Chvalský zámek a navštívit
naši novou výstavu Emoce hned v den jejího
otevření. Zámek bude otevřen do 18. hodiny. K zakoupené vstupence na výstavu v den
otevření získáte jako bonus malování na obličej zdarma a pro děti navíc i malé překvapení
v zámeckém sklepení.
Ne 29. 4. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
NA ZÁMKU S ČARODĚJNICÍ

Pohádková 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.

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 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.
Moderátorem hlavního programu bude oblíbený Václav Žmolík. Po celé odpoledne až do
večera se můžete občerstvit u stánků a užít si
kolotoče a jiné pouťové atrakce.
Nebude chybět malý i velký oheň, opékání
buřtů a krásný závěrečný ohňostroj. Hlavním
partnerem akce je společnost D & D REALITY
NORD, s. r. o.
Vstupné 60 Kč. Děti v maskách čarodějnic
a čarodějů a do 120 cm výšky zdarma. Zákaz
vstupu se psy.

PŘIPRAVUJEME NA KVÉTEN
1. května
Den otevřených dveří při příležitosti 10. výročí
od otevření zámku pro veřejnost
12. května
Festival historického tance na nádvoří zámku
19. května
Pohádková sobota s princem Filipem
20. května
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou

24– 25
24

Zámek

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

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.

MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH:
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2019
Zapojte se do soutěže. Finále se blíží a my se
těšíme na vaše foto úlovky!
Nezapomeňte, že uzávěrka pro příjem fotografií je již 13. května.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec
Horních Počernic od 13 do 100 let.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě
odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.
cz, leteckaposta.cz apod.) na adresu:
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz nebo
přineste na CD/DVD na recepci Chvalského

zámku. Formát fotografií: např. jpeg, jpg, tif,
raw. Velikost fotografií: min. 1 MB, max. 5 MB,
v minimálním rozlišení 300 Dpi.
K fotografiím, prosím, uveďte: - odkaz ke stažení fotografie – název fotografie – jméno
a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e‑mail. Jeden autor může zaslat maximálně 15 fotografií.
Více na www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za únor
Milé děti,
v únoru jste k nám na zámek přicházely, abyste si prohlédly výstavu o známém českém kreslíři Jiřím Brdečkovi,
který uměl spoustu věcí, které se týkaly filmů a knížek. Mohly jste obdivovat i kostýmy, které nosili herci ze slavných
filmů a také jeden velký dalekohled. Ten se mi obzvláště líbil. Dozvěděla jsem se, že tímto dalekohledem pozoroval
král Já I., co se děje v jeho království v pohádkovém filmu Byl jednou jeden král. A vy jste na to přišly také. Stačilo
si přečíst popisek. Vy, kteří chodíte na výstavy pravidelně, víte, že u vystavených věcí na výstavách bývají malé cedulky, na kterých je vysvětleno, co si právě prohlížíte. A tak se můžete dozvědět spoustu zajímavého! Ze správných
odpovědí jsem tentokrát vylosovala šestiletou Johanku Frišovou z Prahy 9. Johanko, blahopřeji! A na vás ostatní
se těším zase někdy příště.
Vaše víla Ohnivka

Hornopočernický zpravodaj – duben 2018

Zámek

Pozvánka

26– 27

Hana Moravcová

Danaknihovna
Mojžíšová
Karla Polydorová
Místní veřejná
Horní
Počernice

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

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

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
všichni jsme netrpělivě čekali, kdy už
povolí mrazy a jarní
sluníčko oživí nejen
přírodu kolem nás,
ale i v nás se to „zazelená“.
Božena Beňová

Mgr. Jiří Beneda

Dovolte mi citovat z knihy Ptačí zpěv, autor
Antony de Mello:
„Jistý člověk, který si velmi zakládal na svém
trávníku, jednoho dne shledal, že se mu na
něm rozrostly pampelišky. Použil všechny dostupné metody, aby je vyhubil. Avšak ne a ne
se jich zbavit. Nakonec tedy napsal na Ministerstvo zemědělství. Vyjmenoval všechno, co
vyzkoušel a svůj dopis uzavřel otázkou:

Eva Tůmová

Ing. Milan Herian

KNIŽNÍ NOVINKY

Bourdin, F.:
Clařino tajemství (Motto)

Jedné noci v červenci
1945 probudí Claru Morvanovou výstřel, který má
za následek smrt jejího
staršího syna Édouarda.
Mgr. Iva Rosová Clara tuší, co Ilona
se tuJuklová
stalo,
ale rozhodne se, že důležitější než pravda, je
chránit živé, svá vnoučata a především mladšího syna Charlese, a tak
se rozhodne mlčet a prohlásit Édouardovu
smrt za sebevraždu. Charles bojoval ve válce
a po návratu zjistil, že jeho milovaná žena Judith a jejich dcerka zemřely v koncentračním
táboře. Od té doby je z něj jen stín bývalého
veselého a pohledného muže. Clara se rozhodne zachovat strašné tajemství, ale netuší, že to je teprve začátek velkého dramatu.
Mgr. Josef Beránek

Josef Ptáček

Klevisová,
M.:
Prosíme,
přijďte
Dům na samotě (Motto)

Bc. Hana Čížková

Minier, B.: Noc (x-y-z)

„Co mám tedy dělat?“
V řádné lhůtě přišla odpověď: „Doporučujeme,
abyste se naučil mít je rád.“
Přejeme vám krásné jarní dny.
Za knihovnu
Božena Beňová

MVDr. Klára Bonková

provedené vraždy se nedávno staly v Praze,
a tak není divu, že dosud poklidnou středočeskou vesnicí začne obcházet strach. Přesunul se sem z hlavního města sériový vrah?

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

páchá ve jménu vědy… Každý z nich má své
bolesti a děsy. Každý z nich se musí porvat
s osudem o budoucnost a prostou naději.

Silva, D.:
Dům špionů (Harper Collins)

Během vyšetřování vraždy
Již sedmnáctý špionážplošině v SeverJiří Špaček
MUDr. Jarmila
Blažková
ní thriller
s legendárním
ním moři narazí norská inšpionem Gabrielem Allospektorka Kirsten Nigaarnem, teď už šéfem izradová na sérii fotografií. O
elské tajné služby! Hon
pár dní později už sedí v
na tajemného Saladina,
toulouské kanceláři kriminového krále terorismu,
nalisty Martina Servaze,
pokračuje! Jenže štvanec
který si snímky se zájmem
se odmítá smířit se svým
prohlíží. Je na nich on sám zachycený teleob- osudem a mění se z loveného v lovce. A nechájektivem nepolapitelného sériového vraha vá za sebou desítky a desítky nevinných obětí.
Juliana Hirtmanna. To ale není vše. Na dalším Své síly musejí spojit ti nejlepší z nejlepších,
snímku je malé dítě, Gustav. Pro Kirsten a Mar- nám už dobře známí agenti americké CIA, brittina začíná děsivá výprava s ještě děsivějším ských tajných služeb MI5 a MI6, skupiny Alfa
Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
nepřítelemBlanka
na jejím
konci.
francouzského DGSE, především pak ale Ústavu, izraelské tajné služby v čele s Gabrielem
Liviero, G.:
Allonem, pro kterého se dopadení Saladina
stává otázkou osobní cti – a osobní pomsty.
Zlomení andělé (Knižní klub)
Příběh tří lidí, tří ztrápe- Cesta za islamistickým vrahem vede přes celou
ných duší v nacistické Evropu až do severní Afriky, kde se v „Domě
Nové Evropě. Dívka v lo- špionů“ síly dobra chystají na poslední střet…
džském ghettu se snaží
přežít a získat šanci i pro
svou rodinu. Mladá Rumunka je umístěna do
Říše pro své modré oči
18.8.2014 14:50:14
a blonďaté vlasy, aby si
na ní všichni vyzkoušeli arizaci v praxi. A jeden nacistický doktor zjišťuje, co všechno se
ropné
Mgr. Josef na
Černý

nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČNela
Praha
Výtvarnice
po roz- 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.

chodu s přítelem zůstala
sama ve starém mlýně,
který původně s partnerem chtěli zrekonstruovat. V téže době bylo v
nedalekém lese nalezeno
tělo mladé dívky, uchánzerce.indd 1
zející se o práci v místních dostihových stájích. Při vyšetřování vyjde najevo, že oběť byla naposledy spatřena
s bývalým Neliným přítelem. Dvě podobně

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Milí přátelé,
nabízíme
vám
příležitost účastnit se bezplatných
besed, seminářů a
společných akcí.
Zveme vás i na
pravidelná čtvr
teční
setkání,
kde se můžete
potkat se zajíma-

vými hosty.
I v roce 2018 máte možnost využívat služby bezplatně, a to právní nebo psycho
logické 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

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.

PROGRAM NA DUBEN

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

PROGRAM NA KVĚTEN

• 3. května od 17.00 do 19.00 hod.
– Komunikace, asertivní komunikace
– jak si porozumět
– Mgr. Jana Černoušková
• 10. května od 17.00 do 19.00 hod.
– Kaizen aneb Jak být efektivní v osobním a pracovním životě – Miroslav Oupic

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.
Podstata pojmu KAIZEN jednoduše znamená malé, ale nepřetržité postupné zlepšování, kterým se dá dosahovat velkých výsledků.
• 17. května od 17.00 do 19.00 hod.
– 4 dny po narozeninách Marie Terezie
– Dana Šimková
Vtipně vážné představení o životě princezny
v 18. stolení, o jejích každodenních hygienických a společenských útrapách, domluvených sňatcích a na každém rohu číhajících
nemocech a samozřejmě o samotné panovnici Marii Terezii.
• 24. května od 17.00 do 19.00 hod.
– Spotřebitelské právo – Jan Ilek
• 31. května od 17.00 do 19.00 hod.
– Základy zdravé výživy
– Mgr. Jitka Tomešová

knihovna

Placená inzerce

inz pozvanka eku 180x128.indd 1
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DDM PRAHA 20

DÍLNA TIFFANY - SVÍCEN, ZÁPICH DO
KVĚTINÁČE

Neděle 15. 4. od 13.30 do 19.30 hod.E
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 10. 4.

5. HORNOPOČERNICKÝ ATLETICKÝ
VÍCEBOJ 2018

V sobotu 21. 4. zveme všechny děti na 5. ročník HORNOPOČERNICKÉHO ATLETICKÉHO VÍCEBOJE. Závody jsou vypsány pro ročníky
2003 – 2011 a dětská atletika 2012 a mladší. Registrace a výdej čísel
v DDM od 8.30 hod. Zahájení závodů v 9.30 hod. na hřišti u FZŠ Chodovická. Závodit se bude v běhu, skoku a hodu a dále bude závod
štafet – oddílové týmy (3 chlapci nebo 3 dívky ve věku 7 – 15 let). Každý oddíl může vyslat i několik trojic. Vyhlášeny budou pouze víceboje
a štafetový běh (ne jednotlivé disciplíny). Startovné je 50 Kč za dítě
(na všechny disciplíny).

LŠ REBE‑LS

Pro letošek jsme zazimovali lyže a snowboardy, ale již na prosinec
vám slibujeme, že opět začneme s výcvikem dětí od 6 let (1. třída).
V letošním školním roce s námi pravidelně každou sobotu odjelo lyžovat do Vysokého nad Jizerou 45 - 50 dětí. LŠ REBE‑LS tak nabyla
oproti minulému škol. roku větších rozměrů.
O některé soboty byl tak velký zájem, že nebylo v našich možnostech
uspokojit všechny děti, proto sledujte náš facebook a webové stránky
již od září.
Tímto bych chtěla poděkovat lyžařským a snowboardovým instruktorům Beatricii Bártové, Dominikovi Bártovi, Lucce Zadákové a Radku
Holubovi za vynikající práci s dětmi na svahu. Díky vám se z nelyžařů
stali lyžaři.
Renata Fejtková, pedagog volného času

BAMBULENÍ V DDM

Pátek 27. 4. od 15.00 do 17.00 hod.
Zveme děti od 6 let na vyrábění dekorací z bambulí. Cena dílničky je
50 Kč.
Vede Hanka Volfová a Hanka Farkašová.
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.

NOCOVÁNÍ S HANKOU A LENKOU

Z pátku na sobotu 27.–28. 4.
27. 4. od 18.00 hod. bychom rádi pozvali děti na další nocování
v DDM. Pro děti bude připraven výtvarný program s překvapením.
28. 4. končíme v 9.00 hod. ráno.
Akce je určena pro holky a kluky od 6 let. S sebou si nezapomeňte
vzít spacák, karimatku, přezůvky, svačinu na večer a snídani na ráno.
Můžete přibalit i nějaký pamlsek.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 25. 4.
Počet míst je omezen!
Cena: 150 Kč
Těší se na vás Hana Farkašová a Lenka Kocourková.
Účast je možná pouze po předchozím přihlášení v kanceláři DDM.
Informace na tel.: 281 925 264, 605 700 772 nebo na e‑mailu:
arkasova@ddm‑hp.cz
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Více informací naleznete na:

30– 31

Volný čas

BRAMBOROVÁ MEDAILE PRO AZYLOVÝ DŮM
V únoru proběhla celostátní soutěž ve všech
obchodních domech IKEA s názvem Spolu
s vámi.

pory si velmi vážíme a děkujeme za ni. Výtěžek využijeme na vybavení pokojů a kuchyně
pro naše rodiny s dětmi.

Po měsíčním hlasování členů IKEA FAMILY
jsme skončili na krásném 4. místě s celkovým
počtem 144 hlasů. Díky tomuto výsledku
jsme získali možnost nákupu nábytku a doplňků v hodnotě 50 000 Kč.
Zároveň k této částce jsme obdrželi ještě
56 204 Kč, na které se podíleli ti členové, kteří
v únoru v IKEA aktivně nakupovali. Vaší pod-

Více o projektu a využití těchto financí naleznete na našich webových stránkách:
www.skphopo.cz
Gabriela Selinger, SKP HoPo

Neziskovky

SVĚTLUŠKY A SKAUTKY NA SPOLEČNÉ VÍKENDOVCE!
Ve dnech 23.–25. 2. proběhl již tradiční společný víkend skautek a světlušek. Touto akcí
si my, dívčí skautské oddíly, připomínáme
založení dívčí větve skautingu Olaf Baden Powellovou a Agnes Powellovou.
Vyrazily jsme tentokrát do krásné skautské
základny v Havlíčkově Brodě, jejíž součástí
je velký sál s divadelním jevištěm a zákulisím
skýtajícím mnohá tajemství. Cesta nebyla
nijak zvlášť náročná, a tak jsme brzo dorazily na místo. Následovala večeře a pak už jen
drobná aktivita na rozdělení holek do skupin.
Je ale jasné, že si jí všechny náramně užívaly,
protože v ní šlo o to, co nejlépe (a přitom co
možná nejhlasitěji) napodobit zvuk nějakého
zvířete. 15 minut čiré dětské radosti! A protože se celý víkend nesl v duchu příběhu ani-

mované rodinné pohádky V hlavě, ještě ten
večer jsme velkou část filmu zhlédly. Pak už
jsme si jen zazpívaly večerku a šly na kutě.
Druhý den však nezačal tak, jak by asi každý
předpokládal! Místo ranního veselého budíčku a rozcvičky se všechny vedoucí jen plahočily budovou a byly tuze otrávené a smutné.
Co se to s nimi přes noc stalo? Nakonec vše
vysvětlilo Štěstí, které se schovávalo v koutku. Špatná nálada a smutek je všechny ovládla a oni teď vypadají takhle! Stejně jako hlavní
hrdinka filmu si jednotlivé družiny hned po
snídani nejdříve vytvořily svého průvodce,
a pak se vydaly na cestu za emocemi a pocity, které ztratily a jejich úkolem bylo znovu je
vrátit do hlavy. Po obědě měly holky za úkol
nakreslit na papír a zvěčnit tak všechny spo-

lečné zážitky, které
za ta léta ve skautu
nabraly. A po stopách filmu se holky nakonec svých
vzpomínek musely
vzdát, aby měly místo na další. Po strastiplné
cestě do zamrzlého města na holky čekala
večeře a zbytek filmu. Ráno jsme vyrazily do
nedalekého kostela na mši. Pak jen uklidit
a hurá domů!
za vedoucí skautek
Eliška Korandová

EKUMENA A JEDNO POZVÁNÍ
Ekumena řecky: οκουμένη „oikúmené“ –
znamená v překladu „obydlená“, „obydlená
země“ nebo „celý známý“ svět.
V křesťanském smyslu označuje slovo ekumena společenství všech křesťanských církví
a jejich spolupráci. Ekumenismus je hnutí,
které se snaží o sblížení a spolupráci různých
křesťanských církví.

slet přitom na to, že nemusíme mít společné
názory a přesto si můžeme rozumět, nebo
si je zkusit vzájemně objasnit. Téma, které
přinášíme a najdete je v pozvánce pod tímto textem: „Lze se slušností dokázat více než
s hrubostí?“
Sami jsme o tom při našem lednovém setkání
vedli dlouhou diskusi a budeme rádi, když se

nás v dubnu v Komunitním centru sejde nad
tímto tématem co nejvíce.
kazatelé křesťanských církví:
Eva Cudlínová, Lenka Palčovičová,
Daniel Smetana, Petr Firbas,
Richard Novák a Pavel Mošner

Církev

V Horních Počernicích se ekumeně daří a tak
se zde skoro pravidelně potkávají kazatelé
církví, kteří zde působí.
Scházíme se na tzv. „farářské snídaně“, na
jedno dopoledne, střídáme se ve sborech
a při těchto setkáních diskutujeme o různých
tématech. Naše hovory se netýkají jen naší
práce, ale mají široký záběr, samozřejmostí
jsou i modlitby za naši obec, kde žijeme a působíme.
Na našem posledním setkání v lednu jsme
se dostali do zajímavé diskuse o stavu naší
společnosti, nejen o zemi, kde žijeme, ale
i o době, která nás ovlivňuje a to nás přivedlo
k myšlence zkusit zorganizovat jakýsi „kulatý
stůl“. Chceme se sejít v dialogu a zamyslet se
nad tématy, která jsou aktuální a která žijeme
v této době. Chtěli bychom diskutovat a my-
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se stala návštěva prezidenta Československé republiky Václava Havla, která se na pozvání místního OF uskutečnila odpoledne 22. května. Při
návštěvě mimo krátké prohlídky rozestavěných
patrových garáží a jednoho z bytů na sídlišti ve
Chvalech navštívil prezident Havel plemenářský
závod chovu koní na Xaverově a krátce zhlédnul
blízké obalovny štěrku s jejich negativním dopadem na sousedící chráněné lesní území. Poté
s osobními vzpomínkami navštívil uzavřený sál
bývalého kulturního domu (restaurace U Čelikovských), kdy byl v roce 1975 přítomen uvedení své divadelní hry „Žebrácká opera“. Odtud se
odebral na setkání s občany, kteří už jej čekali na
nedalekém hřišti TJ Sokol. Setkání bylo ukončeno neformální besedou se zástupci OF a občanů
k problémům, které znepříjemňují život v obci.
O registraci a povolení soukromé činnosti se
službami občanů si k 31. květnu požádalo celkem 238 našich občanů. Z nich bylo například
24 na šití, pletení a háčkování, 53 na stavební
činnosti a související profese, 14 na opravy motorových vozidel, 13 na fotografování a opravy
a práce s počítačem, 6 na opravy obuvi a brašnářských výrobků, 6 na zahradnické práce a na
další opravy a údržby či služby. Od 1. června
bylo povolování a registrace převedeno na úroveň ONV Prahy 9. V prvních červnových dnech
byl u autobusové zastávky a památníku na Chvalech otevřen panem Poklopem první soukromý obchod - cukrárna s dalšími lahůdkářskými
specialitami.
Ve dnech 8. a 9. června se konaly volby do zákonodárných sborů Sněmovny lidu, Sněmovny
Á ČV Horních Počernárodů a ČeskéMnárodní
Ě S T S Krady.
ÁS
nicích 85881 8zapsaných voličů odevzdalo
celT
0
kem 8254 platných hlasů. Nejvíc hlasů 57,15 %
dostali kandidáti Občanského fóra, z dalších
Republiky
stran 17,85 % KSČ, 5,90 % KDU‑ČSL, 4,69 % Sociální demokraté, 4,31 % Čs. strana socialistická
a 3,3 % Strana zelených.
O dalších událostech opět v pokračování.

H

V roce 1989 podle přehledu bylo na území Hor- strany. Na svém jednání dne 12. 12. 1989 členoních Počernic spácháno celkem 281 trestných vé Rady včetně předsedy Výboru lidové kontroly
činů, z nichž bylo objasněno 206 a 97 přečinů, podali demisi s doporučením svolat na 21. 12.
ze kterých bylo objasněno 54. Z trestných činů mimořádné plenární zasedání k zvolení nové
bylo nejvíc hospodářského charakteru (86), Rady MNV v počtu 13 členů tajnou volbou. Mivloupání do bytů (34), opilství (12), krádeží mo- mořádné plenární zasedání po velké diskuzi vzatorových vozidel (6), ostatní (68). U přečinu bylo lo na vědomí odstoupení Rady a pověření po18 drobných krádeží, 9 vloupání do veřejných slanců dočasným vedením MNV. Přijalo abdikaci
telefonních aparátů a 27 ostatních. Mladiství se tajemnice MNV Věry Baudyšové s poděkováním
dopustili 26 trestných činů a 14 přečinu. Mimo a za tajemníka zvolilo RNDr. Květoslava Vlka.
to Komise veřejného pořádku, spolu s dalšími Z řad poslanců byla ještě ustavena Komise pro
komisemi, řešila dalších celkem 38 přestupků, přípravu rekonstrukce poslaneckého sboru
z nichž nejvíce (27) bylo pro porušení soužití a následně pro navržení nové Rady MNV. Další
a sousedských vztahů a 11 případů záškoláctví. dění se tak přesunulo již do roku 1990.
Ve 23 případech byla uložena pokuta v celkové V období od 15. do 27. ledna se konaly v obvovýši 7550 korun, v dalších případech napome- dech veřejné schůze občanů, kde občané hodnutí a v 8 případech bylo řízení zastaveno. Opro- notili své poslance a vyslovovali buď souhlas
ti předchozím rokům se trestná činnost tento s jejich pokračováním ve funkci, nebo navrhovarok opět nepatrně zvýšila. Ještě méně potěšitel- li a schvalovali své nové zástupce do MNV i do
né je však zjištění, že stoupá brutalita páchaných ONV. Od prosince pak probíhala řada jednání
trestných činů a počet jejich páchání skupinami. jak zřízených komisí, tak pověřených poslanců
U mladistvých je pachatelství konáno nejčastěji vedením MNV s vedením ustaveného místního
pod vlivem alkoholu nebo jiných toxických lá- Občanského fóra (koordinační skupiny) včetně
tek.
uspořádání „kulatých stolů“.
Už v první polovině roku bylo možné pozorovat Do aktivu poslanců ONV byl nově zvolen
vzrůst rozdílnosti názorů a smýšlení občanů na Ing. Petr Bechyňák a Ing. Jaromír Linhart. Při
hospodářské a další změny ve společnosti a ze- rekonstrukci orgánu ONV 15. 2. byl Ing. P. Bejména na budoucnost. Zvyšující se napětí vyús- chyňák zvolen do Rady ONV a uvolněným místotilo do událostí 17. listopadu a následných shro- předsedou ONV Praha 9 pro úsek finanční, plámáždění lidí, jednání parlamentu, demise vlády novací a výstavbu byl zvolen Ing. Lubor Maršák
a dalšího sledu událostí.
mluvčí OF Horní Počernice.
Pod tímto vlivem závěr roku v Horních Počer- Po nevydařeném pokusu o rekonstrukci ponicích proběhl ve stručnosti následovně: z ini- slaneckého aktivu na mimořádném plenárním
ciativy mladých pracovníků místních závodů zasedání MNV dne 1. února se nově plenární
a organizací podporujících vznikající hnutí ob- zasedání konalo 13. března. Zrekonstruovaný
čanů „Občanské fórum“ se 27. 11. odpoledne, poslanecký aktiv měl opět 60 členů. Nové plév parku před kinem, uskutečnilo shromáždění
num pak ČÁST
zvolilo: PRAHA 20
MĚSTSKÁ
na podporu požadavku studentů. Podle pově- Za předsedu MNV Ivana Lišku, za místopředsedu
ření schůze zaměstnanců MNV se s podporou
Miroslava
Zachovala a za tajemníka MNV Jana
HORNÍ
POČERNICE
základních požadavků studentů zúčastnilo i ve- Girla.
dení Národního výboru. Následující den na mi- Do Rady MNV byly dále zvoleni: Koníčková Remořádném jednání se seznámila se situací Rada nata, Wágner Jan, Antes Hubert Ing., Podroužek
MNV bez přijetí opatření dalšího postupu. Na Jaromír, Pavlík Jiří Ing., Silverio Ivan Ing., Ciboch
plánovaném plenárním zasedání poslanců MNV Hynek, Červenka Jiří dipl. tech., Beneš Bedřich,
dne 5. 12. nebyl přijat návrh na odstoupení Rady Petrák Oto Ing., Kosařová Yvona, současně s jea schváleno bylo jen její doplnění poslancem jich pověřením vedení zřízených komisí.
RNDr. Květoslavem Vlkem, členem Socialistické Mezi dalšími událostmi - jako zcela mimořádná -
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V minulém čísle bylo chybně uvedeno jméno pana Ing. Karla Tomáše, československého
konstruktéra sportovních letadel, za což se velice omlouváme.
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Nejlepší návrhy budou oceněny, tak na sebe
nezapomeňte uvést kontakt.

01

PR

Své návrhy pište na email: komunikace@pocernice.cz, posílejte na adresu: Úřad městské
části Praha 20,
Jívanská 647, 193 21 Praha 9,
nebo napiště zprávu na web:
www.počernice.cz.
Heslo: Horní Počernice 1918-2018.

H

Sázení květin v národních barvách, chodníky
pomalované červenomodrobíle, výstava historických fotografií Horních Počernic… Takto
i jinak je možné si připomenout stoleté výročí od vzniku první Československé demokratické republiky, které letos 28. října. Uplyne.
Oslavy výročí budou probíhat celostátně,
nás ale zajímá, jak si je v Horních Počernicích představujete právě vy? Oslavovat totiž
nemusíme jen 28. října, výročí si můžeme
připomínat každý den malými drobnostmi.

2

NAVRHNĚTE, JAK BY MĚLY HORNÍ POČERNICE SLAVIT STOLETÉ VÝROČÍ OD
VZNIKU REPUBLIKY!
ĚSTSKÁ

Í POČERN
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ŠKOLY A ŠKOLKY

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY
Přebor Prahy v plavání
V úterý 27. února se pět sportovců z Bártlovky
zúčastnilo celopražských plaveckých závodů
na Slavii. Neměli jsme velká očekávání - jednalo se o přebor Prahy a s našimi žáky trénujeme plavání jen sporadicky. Výsledky nás
velmi mile překvapily - všichni naši závodníci se umístili do 5. místa. Velkou pochvalu si
zaslouží Petr Hradecký, který získal dvě první
místa (50 m prsa a 50 m volný způsob), Kateřina Kopecká za 1. místo (50 m volný způsob)
a 3. místo (50 m prsa) a Vendula Válková za 3.
místo (50 m volný způsob). Plavcům k jejich
úspěchům gratulujeme.
Celoškolní soutěž
Pro celý leden a únor vyhlásilo vedení školy
třídní soutěž s názvem „Zimní sporty, olympiáda“. Způsob ztvárnění byl na jednotlivých
třídách a jejich učitelích, většina malovala
nebo vyráběla jednotlivé sportovní disciplíny. Zapojily se všechny ročníky, výsledné práce jsme vystavili na chodbě u šaten. Vyhráli
osmáci, kteří z kartonu vyrobili stolní hokej,
včetně jednotlivých hokejistů. I když už je
dávno po olympiádě, hra je o přestávkách
hojně využívaná.
Daniela Dvořanová, učitelka, foto: Lucie Borová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY CHODOVICKÉ
Během února a března proběhl Dětský fotbalový pohár 2018. Část našeho školního
reprezentačního týmu tvořili malí svěřenci FC
Xaverov, které doplnili jejich neméně fotbalově zdatní spolužáci z 1. a 2. tříd. A jejich cesta
pražským turnajem byla přímo zázračná. Letos
se přihlásilo rekordních 101 týmů. Základní
kolo ve sportovní hale na Chodově jsme až
překvapivě suverénně ovládli. Stejně tak si
přivezly děti pohár za první místo z kola semifinálového, které proběhlo v hale na Radlické.
Finálového kola se zúčastnilo již jen 8 nejlepších škol. V této obrovské konkurenci se našim
malým bojovníkům podařilo uhájit „pouze“ 7.
místo. I tak jde o obrovský úspěch. Děti byly
úžasné, hrály naplno a s obrovským nadšením, těšily se na každý zápas. Přejeme jim
další úspěchy, ze kterých budou mít podobnou radost. Jednotlivá kola turnaje postupně
navštívili prvoligoví fotbalisté. Děti si popovídaly s Michalem Sáčkem ze Sparty, Antonínem
Vaníčkem z Bohemians a na finále se přišel
podívat současný trenér reprezentace U19
Luboš Kozel. V poslední únorový den vyrazila
naše družstva na soutěž ve šplhu. Zatímco si
starší chlapci zahřívali tlapky na laně, ostatní se
pokoušeli o zlepšení svých časů na tyči. Ve výsledcích tak figuruje mladší žactvo na 1. místě
a starší na 2. místě. Florbalový turnaj byl 6. 3.
zahájen remízou našeho týmu s favoritem, ve
druhém zápase jsme získali znovu bod a díky
příznivému výsledku dalšího zápasu jsme postoupili do semifinále. Ve vyrovnaném zápase
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jsme zvítězili 6:3. Ve finále nám chyběly síly na
Kunratickou školu a skončili jsme na hezkém
druhém místě. Všem účastníkům sportovních
akcí děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Sedmičky Josefa Lady
Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se páté třídy vypravily na
výstavu Sedmičky Josefa Lady. V rámci čtyř
pater Tančícího domu se žáci mohli seznámit
s tvorbou tohoto umělce i s jeho osobním
životem. Byly zde vystaveny Ladovy obrazy,
jeho rodokmen, model malířovy pracovny či
filmové kostýmy, které sám Josef Lada navrhl.
Připraveno bylo i promítání pohádek. Celý kulturní zážitek jsme umocnili návštěvou vyhlídky, nacházející se na střeše Tančícího domu,
odkud se nám naskytl jedinečný výhled na
metropoli. Julča
z 5. A zhodnotila akci slovy: „Ty
obrazy,
které
pan Josef Lada
vytvořil,
byly
nádherné. Socha Josefa Lady
byla tak dobře
zpracovaná, že
se mi ani nechtělo věřit, že
je to socha.“
S raškovkou do
Pchongjangu

Legendární
raškovka provedla žáky 5. B
zimní olympiádou od
prvního dne až do závěrečného ceremoniálu. A že bylo o čem si
povídat: historie a symbolika ZOH, Jižní Korea
a její specifika, Ota Pavel a „Pohádka o Raškovi“, sporty a disciplíny, ohlédnutí za Naganem,
letošní kolekce oblečení, olympijské festivaly
v Brně a Ostravě. S narůstajícím počtem našich
úspěchů dostali svůj prostor také všichni medailisté. Nezapomněli jsme ani na následující
hry paralympijské. Drželi jsme palce a fandili
všem.
pedagogové a žáci FZŠ Chodovická

POZVÁNKA NA KONCERTY V DUBNU 2018
Koncert žáků violoncellové třídy
Michaely Cibulkové
út 3. 4. - sál ZUŠ – 18.00 hod.
Koncert žáků hobojové a flétnové třídy
Jany Kopicové
út 10. 4. - sál ZUŠ – 19.00 hod.
Koncert Dechového orchestru Lucie Rapčákové a Big Bandu ZUŠ Horní Počernice
čt 12. 4. - Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Kristiana
Vacka
čt 12. 4. - sál ZUŠ – 18.00 hod.
VI. hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ.
po 16. 4. - sál ZUŠ – 18.00 hod.
Koncert žáků klarinetové třídy
Romana Kudly
út 17. 4. - sál ZUŠ – 18.30 hod.

GRATULUJEME K ÚSPĚCHU!!!
Dne 24. 2. 2018 se konalo celopražské kolo 23.
ročníku celostátní soutěže v sólovém zpěvu
„Karlovarský skřivánek 2018“. Žáci z pěvecké
třídy Mgr. Šárky Mistrové získali tato ocenění:
Josef Zeman – 1. cena s postupem v kategorii

A2, Amálie Motošická – 2. cena s postupem
v kategorii A2, Kateřina Chmelová – 2. cena
s postupem v kategorii C2 a Zita Králová – 3.
cena v kategorii C2. Blahopřejeme soutěžícím
k úspěchu a přejeme jim hodně štěstí v celo-

ZUŠkový koktejl
Společné odpoledne žáků a učitelů ZUŠ Praha
9, Ratibořická 30 a ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9, Čakovice. Koncert hudebních oborů a literárně dramatických oborů. St 25. 4. - Divadlo
Horní Počernice – 16.30 hod.
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarných oborů
– galerie na chodbě – budova MŠ – 19.00 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů
Jiřího Břicháče a Jana Triebenekla
po 30. 4. - sál ZUŠ – 18.00 hod.
státním kole soutěže, které se koná ve dnech
26. a 27. března 2018 v Karlových Varech.
Děkujeme paní učitelce Šárce Mistrové za
skvělou přípravu a Danielovi Kallmünzerovi za
výborný klavírní doprovod.

SPOLUPRÁCE ZUŠ A DITHMARSCHER MUSIKSCHULE
Díky partnerství měst Horní Počernice a Brunsbüttel spolupracuje místní ZUŠ již 8 let aktivně s německou krajskou hudební školou
Dithmarscher Musikschule. Za tuto dobu bylo
zrealizováno mnoho společných koncertů
v Praze i v Německu.
Ve dnech 13. až 19. února 2018 se uskutečnil
další z řady zajímavých společných projektů.
Několik skladeb společně nastudovali tři orchestry – orchestr ZUŠ Horní Počernice, orche-

str Dithmarscher Musikschule a orchestr z hudební školy z polského Namyslówa. Taktovky
se ujal ředitel německé hudební školy pan
Richard Ferret. Vrcholem byl úspěšný koncert
s názvem „Pop meets Classic“, který se odehrál
18. února ve velkém sále Kulturního domu „Elbeforum“ v Brunsbüttelu. Sál pro cca 450 diváků byl zcela zaplněn.
Součástí výjezdu našich žáků bylo samozřejmě také několik výletů po kraji. Navštívili

hlavní město Šlesvicka – Holštýnska Kiel, ve
kterém vodní kanál vedoucí z Brunsbüttelu
ústí do Baltského moře, dále navštívili hansovní město Lübeck a jeho proslulou výrobnu
marcipánu a také velmi zajímavé muzeum zelí
„Kohlosseum“ ve městě Wesselburen.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

PO ROCE OPĚT V LUCERNĚ

Školy

Poslední únorovou neděli měli zejména maturanti a studenti prvních ročníků zapsanou
v diáři červeným písmem. V Lucerně se totiž
konal maturitní a imatrikulační ples SOŠ pro
administrativu EU.
Nejprve zaplnili parket naši „prvňáčci“. Během
imatrikulace jim třídní učitelé připnuli stužky
jako památku na tento významný den, společně se vyfotili a zatančili si sólo se svými rodiči.
Pak už přišel na řadu nejdůležitější bod večera.
Na parket elegantně vpluli letošní maturantky a maturanti, někteří změněni k nepoznání.
Nádherné róby, krásné líčení i slavnostní účesy
akcentovaly tento slavnostní okamžik. Po šerpování se parket rozzářil barevnými plachtami
a v souladu s tradicí studenti chytali peníze,
které jim házeli rodiče a známí z ochozů. Ceremoniál pak zakončilo sólo pro učitele a rodiče.
Každoročně jsou zpestřením programu půlnoční překvapení maturitních tříd. Letos si své
vystoupení připravili také vyučující a zaměstnanci školy a jako Piráti z Karibiku sklidili veliké
ovace.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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WORKSHOPY V SOŠ
V rámci zdravotní výchovy a prevence závažných onemocnění se na konci února studenti
třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili dvou zajímavých a pro život velmi důležitých workshopů - #prsakoule a #zijessrdcem. Z úst mladých
lékařů se během první besedy dozvěděli infor-

mace o prevenci onkologických onemocnění,
zejména prsu a varlat, ale také gynekologické
oblasti, prostaty, střev a kůže.
Druhý workshop byl věnován prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Účastníci se naučili,
jak je možné včas odhalit infarkt a mozkovou

mrtvici, jak těmto onemocněním předcházet a
hlavně jak poskytnout první pomoc v případě,
že se s takovou situací setkají. Díky praktickým
pomůckám si všichni mohli vše vyzkoušet , a
hodnotili tak dopolední setkání jako velmi přínosné a přitom také zábavné.

konference Vzdělání pro život, jejímž letošním
tématem byly Xenofobie a odlišnost – tváří
v tvář.
Hosté si prohlédli školu, setkali se s vedením,
seznámili se se vzdělávacím systémem v ČR a

besedovali se studenty. Oboustranně byla návštěva hodnocena velmi pozitivně, proto se již
nyní těšíme na další podobná setkání.

nici?“ Takové a mnohé podobné otázky se pravidelně nesly po třídě. V listopadu jsme navíc
začali s nacvičováním našeho (skoro)půlnočního překvapení. Čas letěl dál a náhle tu byl den
D. Naplánovat přípravy tak, aby se stihla také
generálka nástupu a překvapení přímo v Kongresovém centru, mohl být pro některé taky oříšek. Zkoušky proběhly bez větších problémů,
balónky i šerpy byly na svých místech, kapela
připravena začít hrát. Tak už nám tu chybí jedi-

ně hosté!
Zástupy
rodičů,
prarodičů
i kamarádů začaly sál zaplňovat od 18. hodiny.
Po úvodních notách a úvodním slovu přišlo na
řadu stužkování prim a následně jejich překvapení, při kterém pan moderátor málem zapomněl, že na naše gymnázium chodí primy dvě.
Překvapení bych nazvala také minisoubojem
mez paralelními třídami. Určit vítěze by však letos bylo obtížné, neboť se tance vydařily všem.
Poté už přišli na scénu hrdinové daného večera, maturanti! Každý si užil svou chvíli slávy,
když kráčel v páru po červeném koberci, na
oblíbenou píseň, s fotografií v zádech, směrem
k třídním učitelům a paní ředitelce pro šerpu.
Následoval zlatý déšť, sólo s profesory i s rodiči.
Po taneční přestávce se již všichni těšili, co si na
závěr plesu připravily jednotlivé oktávy. Jako
účastník mohu jedině říct, že překvapení proběhlo bez problémů přesně podle naplánovaného scénáře a že u jeho přípravy i předvádění
jsme si užili spoustu zábavy. Hodnocení z pohledu diváka nechám na vás.
Kolem půlnoci se sál začal vyprazdňovat, někteří směřovali domů, jiní na afterparty do P. M.
Clubu. Z pohledu spoluorganizátora bych hodnotila ples jako zdařený. I když se mi zdálo, že
utekl mnohem rychleji než v případech, kdy
jsem na něm byla pouze v roli diváka.

NÁVŠTĚVA Z DALEKÉ ASIE
Ve čtvrtek 8. března navštívila naši školu delegace indických a tureckých učitelů, kteří přijeli
do České republiky na pozvání organizace
AFS, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Přijeli především jako účastníci mezinárodní

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

MATURITNÍ PLES
Co předcházelo jednomu večeru?
Maturitní ples utekl jako voda, ale přípravy probíhaly mnohem déle.
Ještě před prázdninami bylo nutné vybrat termín a zarezervovat sál, což ač zní jednoduše,
vůbec nebylo snadné. Poté se téma plesu přesunulo na pár měsíců do pozadí. S příchodem
nového školního roku se však tato otázka dostala opět mezi nejvíce řešené problémy.
„Máš fotku svých šatů?“ „ Kam půjdeš ke kadeř-

Kateřina Nováková, oktáva B
Placená inzerce

www.gymnacel.cz
info@gymnacel.cz
Tel.: 326 929 011

PIANA PRAHA
www.pianapraha.cz

607 150 279

Bystrá 761/10, Praha 9 - Horní Počernice

Právě probíhá zápis do kurzu Přípravy na přijímací
zkoušky pro žáky současných čtvrtých a osmých
tříd.
Kurz probíhá od května 2018 do dubna 2019, vždy
v pondělí 15-16.30 hod.
Přátelský a profesionální přístup v malých
skupinách. Těšíme se na Vás!

SPORT

ZIMNÍ LIGA ŽÁKŮ
6. kolo
Xaverov 2006 - 2005 1:1
Ročníkový souboj měl náboj od prvních minut, hrálo se na velkém hřišti a i když zápas
skončil remízou a nepadlo moc branek, v zápase nebyla nouze o šance, tyčky a dokonce
o neproměněnou penaltu.
Kluci zaslouží pochvalu za férový souboj
a hezké fotbalové momenty na obou stranách.
Branky: Buato a Wertheim.
Sestava 2006: Trepera, Jandus, Machatý, Šemík, Veselý, Liška, Kaucký, Kocour, Čepela,
Row, Richter, Buato.

Sestava: Jandus, Vojta, Šemík, Veselý, Liška,
Machatý, Kocour, Čepela, Row, Richter, Buato,
Kaucký.
8. kolo
Xaverov 2005 - Čelákovice 6:1
V dnešním utkání kluci potvrdili svoji formu
v turnaji, soupeř sice nedal kůži zadarmo,
ale kluci postupem času měli více ze hry.
Těžili z dobré práce s míčem ve středu hřiště
a z kvalitní hry po křídlech. Řada branek padla po hezkých akcích, ale hlavně byla vidět
chuť do hry.
Branky: Šerák 3, Neufus, Monari, Jandus.

Sestava 2005: Švancara, Vojta, Nízký, Wachtl,
Chytrý, Elkán, Hrbáč, Husenský, Březina, Wertheim, Kvasnička.

Sestava: Švancara, Vojta, Chytrý, Wachtl, Veber, Elkán, Hrbáč, Neufus, Šerák, Husenský,
Monari, Wertheim, Kocour, Pecka.

7. kolo
Xaverov 2005 - Straky 8:1
Soupeř dorazil v malém počtu, hrálo se tedy
na polovině hřiště, i tak neměl hráče na střídání, a to se postupem času projevilo. Kluci
se rozstříleli ve druhém poločase. Byla k vidění řada krásných akcí a opět kluci potěšili
svým přístupem a nasazením. Nezbývá než
doufat, že v tomto trendu nepoleví.

A‑TÝM
výhru 2:1

Branky: Elkán 3, Hrbáč 2, Wertheim 2, Husenský.

SC Xaverov - TJ Praga
Praha 2:1
„Spokojenost s výsledkem i výkonem. Utkání
to bylo zajímavé, soupeř kvalitní a prověřil nás. Na to, v jaké jsme
situaci a fázi přípravy, tak utkání splnilo svůj
účel. Máme samozřejmě na čem pracovat,
ale máme ještě čas vše vyladit, hlavně aby
se zlepšil zdravotní stav některých kluků a na
jarní část sezóny byli správně nažhavení,“
zhodnotil trenér David Lukeš.
Sestava: Ferstl, Kruml, Matějček, Lebeda, Jakl,
Mihok, Vaníček, Štefan, Ulrych, Brotánek, Fialka.
Střídali: Surmař, Lukeš, Donát.
Svatopluk Malina, sportovní manažér

ROZLOSOVANÍ MUŽI JARO 2018
DATUM

DEN HOD. KOLO

DOMÁCÍ

HOSTÉ

VÝSL.

POZNÁMKA

A3B 15 M - I.B/B
25. 03

NE

10,15

14

SC XAVEROV

SK ĎÁBLICE

UMT/T

02. 03

PO

16,30

15

FC HÁJE JIŽNÍ MĚSTO "B"

SC XAVEROV

Háje UMT

07. 04

SO

16,30

16

SC XAVEROV

TJ KYJE

UMT/T

15. 04

NE

17,00

17

SK TŘEBORADICE "B"

SC XAVEROV

Třeboradice T

Sestava: Švancara, Březina, Chytrý, Wachtl,
Elkán, Veber, Hrbáč, Monari, Husenský, Šerák,
Kvasnička, Wertheim.

21. 04

SO

10,15

18

SC XAVEROV

SK UNION VRŠOVICE

UMT/T

29. 04

NE

17,00

19

SPARTAK HRDLOŘEZY

SC XAVEROV

Hrdlořezy T

05. 05

SO

10,15

20

SC XAVEROV

ČAFC PRAHA "B"

UMT/T

Xaverov 2006 - Čelákovice 1:1
V zápase se projevila fyzická vyspělost soupeře, byl silnější hlavně v zakončení, naši kluci byli lepší na míči, ale nebyli tak nebezpeční
jako předchozí zápasy. Statečně bojovali až
do konce utkání, ale další branky už nepřidali.
Branky: Machatý.

13. 05

NE

17,00

21

ČZU PRAHA

SC XAVEROV

Kamýcká T

19. 05

SO

10,15

22

SC XAVEROV

JIŽNÍ MĚSTO CHODOV

UMT/T

26. 05

SO

10,15

23

SC XAVEROV

SOKOL DOLNÍ POČERNICE

UMT/T

03. 06

NE

17,00

24

ABC BRANÍK "B"

SC XAVEROV

Braník T

09. 06

SO

10,15

25

SC XAVEROV

FC TEMPO PRAHA "B"

UMT/T

16. 06

SO

17,00

26

TJ SPARTAK KBELY "B"

SC XAVEROV

Kbely T

TENISOVÝ KLUB HORNÍ POČERNICE V ROCE 2018
až do finále a Natálii Novákové, která získala
2. místo ve čtyřhře.
Máme radost, že náš klub pravidelně navštěvují i „netenisté“, kteří svá těla harmonizují na
lekcích jógy a formují při fitness lekcích TRX
a Flowinu. Se začátkem dubna jsme opět pro
vás plně obnovili možnost občerstvení v příjemném prostředí naší klubovny, kam jsou
zváni všichni, kdo si chtějí zpříjemnit chvíle
odpočinku dobrou kávou, čajem, domácí limonádou či něčím k zakousnutí. Klidné prostředí klubovny a vstřícnou obsluhu můžete
využít i pro oslavy a soukromé akce.
Máte zájem o aktivní odpočinek, chcete se
pravidelně věnovat pohybové aktivitě ve
společnosti stejně naladěných lidí? Využijte

možnost seznámit se s prostředím a trenéry
našeho tenisového klubu na Dnech otevřených dveří. Pro zájemce o tenis se uskuteční 3. 4. od 18.00 hod. v Zelenči (tenisová
hala Bezručova 515), 5. 4. od 17.00 hod.
v Horních Počernicích (tenisový klub Otovická 2865/109) a 9. 4. od 17.00 hod. v Horních Počernicích (tenisový klub Otovická
2865/109).
Hledáte sportovní vyžití pro vaše děti? Zvažujete podle čeho si z nabídky sportovních
klubů vybrat vhodný právě pro vás? Mohu‑li
vám poradit – vyberte si ten náš! Proč? Nejsme zaměřeni „jen“ na pohyb a trénink svalů. Naší specialitou je i rozvíjení psychických
a mentálních schopností hráčů. Každou středu od 17.00 do 18.00 hodin se děti od 6 let

36– 37

Sport

Sluneční paprsky prozařují dny a my se již těšíme na tenis pod širým nebem. A jak se nám
daří naplňovat a šířit naši lásku ke sportu?
S podporou hráčů nám letos pomohla také
dotace od Pražského tenisového svazu – děkujeme. A tak možná i díky ní se nyní můžeme pochlubit některými úspěchy našich
hráčů na zimních celostátních turnajích – například trenérka Vendula Černohlávková vyhrála turnaj v Pardubicích – ve dvouhře i ve
čtyřhře a Barbora Bidzilia vybojovala 2. místo
na celostátním turnaji babytenisu ve Dvoře
Královém. Lukáš Havrland s Matějem Luhanem opět zazářili ve čtyřhře a přivezli 1. místo z celostátního turnaje v Horních Měcholupech. Několik turnajů jsme pořádali i my. Na
domácí půdě se nejlépe dařilo Vendule Černohlávkové, která došla v turnaji dospělých

scházejí na sportterapii, kde se prostřednictvím skupinových rozhovorů, terapeutických
her, technik a s využitím sportu (tenis, fotbal,
florbal, koordinační hry…) učí lépe zacházet
s emocemi, myšlením a chováním, upevňují
svůj morální a hodnotový systém. Tříbí komunikaci a vztahy v kolektivu, řešení konfliktních situací, zlepšují se ve vyjadřování svých
potřeb, poznávají svůj skrytý potenciál a jedinečnost vlastní osobnosti. Součástí je i terapeutická pomoc se zvládáním silných emocí
(negativních i pozitivních), se zapojením se
do kolektivu, zvládání školního prostředí, či
vyrovnávání se s krizovými a traumatickými
událostmi…
Nově otevíráme skupinu také v úterky od
17.30 hod. a pro dospělé zážitkovou skupinu v úterky 19.00–20.30 hod. Pro všechny,
kdo chtějí vědět více o sportterapii budeme k dispozici 11. 4. od 17.00 hod. (děti do

10 let) a od 18.00 hod. (děti 11 let a starší)
v Horních Počernicích (Otovická 2865/109).
Srdečně zveme hráče, fanoušky a příznivce
tenisu na letošní mistráky a budeme opravdu rádi, když přijdete fandit a podpoříte
sportovní atmosféru také při soutěžích – letos v kategoriích babytenis 8–9 let, mladší
a starší žáci 10–14 let, dorost 15–18 let a dospělí.
Aktuální informace naleznete na
www.tenishornipocernice.eu
V případě dotazů nás kontaktujte
na tel.: 733 174 924 nebo e‑mailu:
tenisovaskola@tenishornipocernice.eu
Těšíme se na setkání s vámi.
za tenisový klub Daniella Sladká

KARLOVARSKÁ ČÍŠE
Devět našich děvčat s trenérkami RNDr. Zdenou Kopeckou, Evou Kopeckou a Mgr. Zuzanou Hubáčkovou a rozhodčí Mgr. Michaelou
Rudovou se 3. března zúčastnilo tohoto tradičního závodu a obsadilo přední místa.

V náboru vyhrála Elen Strculová před
Eliškou Kurfürstovou a Jessica Wandruszka
byla pátá.
V kategorii starších žákyň zvítězila Emílie
Zervanová před Eliškou Linkovou a třetí

Nikol Kurfürstovou. Na pěkném 4. místě byla
Adélka Kalinová a pátá Lenka Tikmanová.
V juniorkách si na nejvyšší stupínek vyskočila
Julie Ohanková.

43. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA HAMPLA V PARDUBICÍCH
Tentýž den se dvě naše trenérky Ing. Lenka Šotolová a Dita Zahradníčková a jejich
dvě svěřenkyně Laura Bohatová a Lucie
Zahradníčková rozjely do Pardubic, kde se

závodilo ve cvičení na kladině a na bradlech.
Obě děvčata vyhrála svou kategorii a reprezentovala tak úžasně náš oddíl.

POZVÁNKA

- VALNÁ HROMADA TJ
Čtvrtek 26. dubna 2018 od 18.30 hod. v klubovně tělocvičny.
Přijďte nás navštívit, ti známí i ti neznámí, rádi vás uvítáme, a můžeme se vzájemně i inspirovat – k prospěchu sportu a spolkového
života v Horních Počernicích.
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Všem děvčatům i jejich trenérkám gratulujeme a děkujeme za krásné výsledky.
za vedení oddílu SG + AE: Lenka Barešová

BASKETBALOVÝ ODDÍL SOKOL HORNÍ POČERNICE - DÍVKY U13
Z KALENDÁŘE SEZÓNY 2017/2018

Turnaj Finsko
Zúčastnili jsme se 24. - 30. 8. 2017 velkého
mezinárodního turnaje ve Finsku, konaného v Helsinkách - Espoo v úžasném sportovním areálu, umístěném uprostřed zastavěné části s 26 multifunkčními hřišti na
basketbal, volejbal, házenou, tenis, gymnastiku
(v jedné z těchto hal, která byla dvoupatrová,
byl i atletický ovál 400 m), velkým zábavním
parkem pro malé děti, jídelnou atd. a mnoha venkovními hřišti na fotbal. Holky byly
jak Alenky v říši divů a my také. Turnaje se
zúčastnilo kolem 180 družstev v 5 věkových
kategoriích (děvčata a kluci). Celkem se na
tomto prostoru pohybovalo cca 2000 dětí,
samozřejmě s dalším doprovodem. Z 19
účastníků naší kategorie 13 let jsme se umístili na krásném 3. místě (1. Lotyšky, 2. Nokia
Espoo). Každý den se hrálo, ve volném čase
jsme stihli výlet, projížďku lodí v okolí Helsinek, byly to nádherné zážitky. Na zpáteční
cestě v letadle měly holky na krku bronzové
medaile, posádka nám blahopřála k umístění
a všichni tleskali. Myslím, že jsme důstojně reprezentovali naši republiku i Horní Počernice.
Děkujeme mnohokrát za příspěvek od městské části. S organizací bylo mnoho práce, ale
stálo to za to - děkujeme všem, kteří se o to
zasloužili.

Vánoční trénink
Vánočního tréninku 19. 12. 2017 se zúčastnili,
jako každým rokem, rodinní příslušníci (cca
80 lidí). Připravili jsme program plný různých
dovednostních soutěží s cenami. Na závěr byl
odehrán zápas mezi rodiči a dětmi.

ČR, které se hraje začátkem května v Ostravě. Zatím jsme na druhém postupovém místě, ale závěr Pražského přeboru bude ještě
velmi náročný, protože v posledním turnaji
21. – 22. 4. se utkají 4 nejlepší pražská družstva a rozhodne se.

Přebor Prahy
Hlavní část další přípravy byla příprava na
sezónu 2017/18. Stanovili jsme si, tak jako
již třetím rokem, postup na Národní finále

Držte nám palce! Basket je nej!
za trenéry Jiří Ammer
a Lucie Husáková

1.

Basketbalová škola Praha

12

10

2

738:471

22

2.

Sokol Horní Počernice

12

9

3

634:497

21

3.

BA Sparta

12

8

4

589:548

20

4.

Basket Slovanka

12

7

5

541:506

19

5.

HB Basket Praha

12

5

7

493:522

17

6.

NOBILES Nusle

12

2

10

444:605

14

7.

USK Praha

12

1

11

405:695

13

Sport

Letní přípravný camp Sušice
Camp probíhal 13. - 19. 8. 2017 na okraji města Sušice, poblíž krásného údolí řeky Otavy.
Ubytování bylo v SOU s přilehlými sportovišti, halou, posilovnou a venkovním hřištěm na
basket, fotbal, tenis, volejbal atd. (vše nové).
Navštívili jsme hrad Rabí, krásné koupaliště
v Sušici (mají ve městě dvě), rýžovali jsme
v řece Otavě zlato. Hlavní však byla příprava
na sezónu. Sportovní plán campu jsme vzhledem k ideálním podmínkám překročili.
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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

PRVNÍ POMOC
PŘI ŠPINAVÉM KOBERCI
Čistím koberce,
sedačky, sedací
soupravy, židle, křesla
a matrace extrakční
metodou.

KONTAKT
PETR KALINA
NEHVIZDY
MOBIL: 606 961 682
EMAIL:
kapope@seznam.cz

Ratibořická 1166/12, Praha 9
Horní Počernice (150m od konečné bus 223)

www.masaze-perla.cz
masáže, terapie, kurzy, přístroje,
fyzioterapie, psychoterapie, jóga,
jogalates, pilates, cvičení senioři,
břišní tance a další...
Tel.: 605 289 420, 281 923 531, masaze-perla@seznam.cz
Hornopočernický zpravodaj – duben 2018

Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18
čt
9–19
pá
9–18
so
9–12
ne
zavřeno

Placená inzerce

ÚČETNICTVÍ

Informace o programu na e-mailu:

Software
pro Windows
“již 30 let”

10,- Kč

na 1 čtvrtletí

zaneta.sulcova@volny.cz

KOLA
LYŽE -

PRODEJ
SERVIS

PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR

NáchodskáNáchodská
708/79, Praha708/79
9 - Horní Počernice
Praha
9
Horní
Počernice
Po–Pá 9–18, So 9–12
Po - Pá 9.00 - 18.00

tel.: 281 928 897,
www.cyklopocernice.cz
So 9.00
- 12.00

Tel. 281 928 897
VELKÉ
SLEVY KOL
www.cyklopocernice.cz
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Finanční účetnictví, Závěrky, Výkazy
Pohledávky-závazky, Saldo, Zápočty
Evidence DPH, Kontrolní hlášení
Majetek, Účetní a daňové odpisy
Sklady, Komplety, Fakturace, Služby
Pokladna, Banka, Interní doklady
Mzdy, Docházka, Simulace mzdy
Vedení více firem, auditováno

Placená inzerce

Deti ve víru umení.
Takový byl festival Struny detem
Během jednoho z posledních březnových víkendů, týden před Velikonocemi, proběhl hravý festival Struny dětem.
Oblíbená akce, která otevírá svět umění především dětem, ale i starším návštěvníkům, přilákala i letos velkou spoustu
malých i velkých zájemců.
Koncerty, workshopy, dílničky, hravé
zóny a program v ulicích města – to vše
letos přinesl festival Struny dětem,
který už osmým rokem přibližuje dětem
hravou a interaktivní formou umělecký
svět v celé jeho šíři. Na rozmanitosti
programu se podílejí nejen organizátoři
z řad umělců a známých tváří, ale i
partneři, mezi které už po několikáté v
řadě patří i P3.
A pod záštitou partnerství P3 se
odehrával i program v hravých zónách.
Těch si děti užívaly po celý víkend, bez
nutnosti rezervace nebo placení vstupného. Mladým návštěvníkům se otevřely prostory Novoměstské radnice a
divadla Minor, kde na ně čekal pestrý
program v podobě Bystřiště mozkových závitů, Internetového hřiště nebo
Knížek, které si chtějí hrát. Kromě toho
děti objevovaly svůj talent a bavily se i na
multižánrových koncertech, výtvarných,
hudebních a pohybových workshopech

Hornopočernický zpravodaj – duben 2018

a kreativně vyřádit se mohly
i v dílničkách, odkud si s nadšením odnášely svá umělecká díla.
Všechny tyto aktivity měly za cíl
zážitkovou poznávací formou
dětem přiblížit umělecké prostředí tak, aby
jej přijaly za své,
považovaly za přirozenou součást života,
a hlavně se do něj rády
vracely. Organizátorům i
partnerům akce se podařilo v ýběrem her, zážitků
a tvůrčích představení dětem i jejich
rodičům ukázat, že zapojit se mohou
nejen jako posluchači a diváci, ale také
jako tvůrci. Oblibu akce dokazuje i
podzimní pokračování pro odrostlejší
návštěvníky – Struny Teens, umístěné
do industriálního a mezi veřejností
populárního prostředí La Fabriky.

Placená inzerce
HODINOVÝ MANŽEL PROFESIONÁLNÍ
ÚDRŽBÁŘSKÉ A STAVEBNÍ SLUŽBY.
MOBIL: 608 254 054

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. B
+ KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL:LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
TEL: 603 418 333, 281 920 137

PRODEJNA TABÁK - DÁRKY V H. POČERNICÍCH PŘIJME PRODAVAČKU, ŘP SK B A
ZÁKL. PC PODMÍNKOU. TEL: 605 388 388
INFO@TABAK-DARKY.CZ

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ,
POZŮSTALOSTÍ A DALŠÍ. ROZUMNÁ CENA,
NALOŽÍME, ODVEZEME. STĚHOVÁNÍ.
TEL: 773 484 056

PŘIJMEME ASISTENTKU NA PC, BRIGÁDA,
MOŽNO I TRVALE. GREENLION@C-MAIL.CZ
606 436 076 HORNÍ POČERNICE

VYMĚNÍM BYT 2+1 PRAHA 7 + DOPLATEK
ZA STARŠÍ DŮM NEBO PARCELU V H.P.
T: 777 263 261

KDO PROVEDE DEMOLICI RD V HP
1+1 . CIHLA. 602 860 468
ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA,
TEL: 602 970 835, 281 924 588.

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.
TEL: 286 891 400
KLEMPÍŘ, HROMOSVODY, MONTÁŽE.
P. OUŠKO, TEL.: 603 876 488

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

VIETNAMSKÁ RODINA S DVĚMA DĚTMI
6+1 HLEDÁ UČITELKU ČESKÉHO JAZYKA
U NÁS DOMA NÁCHODSKÁ 776 643 999

FIRMA V H. POČERNICÍCH PŘIJME
EXPEDIENTY/KY I CIZINCE NA TŘÍDĚNÍ
TISKU. SMĚNY RANNÍ NEBO ODPOLEDNÍ,
NÁSTUP DLE DOHODY. DOBRÉ PLATOVÉ
I PRACOVNÍ PODMÍNKY.
T: 602 480 851, 267 009 211. MAIL:
VACLAV.CIHAK@MEDIAPRINTKAPA.CZ,
MILADA.CIHAKOVA@MEDIAPRINTKAPA.CZ
FIRMA V H.POČERNICÍCH ZABÝVAJÍCÍ SE
DISTRIBUCÍ TISKU HLEDÁ REFERENTKU DO
OBCHODNÍHO I ODBYTOVÉHO ODDĚLENÍ.
NÁSTUP DLE DOHODY. DOBRÉ PLATOVÉ
I PRACOVNÍ PODMÍNKY. PŘÁTELSKÝ
KOLEKTIV OCHOTNÝ NEJEN V ZAČÁTKU
POMOCI. PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA.
DALŠÍ INFORMACE PERS. ODD.
T: 267 009 211. MAIL:
VACLAV.CIHAK@MEDIAPRINTKAPA.CZ,
MILADA.CIHAKOVA@MEDIAPRINTKAPA.CZ
MALÍŘSTVÍ ŽEBERA PROVÁDÍ SPOLEHLIVĚ
ODBORNÉ MALOVÁNÍ BYTŮ, SCHODIŠŤ
A RD. MOB: 602 837 057

REST. V H.P. PŘIJME SAMOSTATNOU
SERVÍRKU KR.-DL. TÝDEN A OBĚDOVOU
SERVÍRKU PO-PÁ. TEL: 728 607 652

SETKÁNÍ
BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ
ORGANIZACE

V HORNÍCH POČERNICÍCH
A JEJICH PŘÁTEL

SETKÁNÍ SE KONÁ V SOBOTU
21. 4. 2018 OD 14:00 V KC DOMEČKU
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 66, DUBEN 2018
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného celku
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