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MICHAL BUBÍLEK
ZÍSKAL HLAVNÍ
CENU FAIR PLAY
ČESKÉHO
OLYMPIJSKÉHO
VÝBORU

CHVALSKÝ ZÁMEK
od 14. 4. do 6. 5., kočárovna
Alena Blechová: Mé sny
od 14. 4. do 13. 5., galerie
Pestré touhy Zdeňky Holejšovské
od 14. 4. do 24. 6.,
denně od 9.00 do 17.00 hod.
EMOCE – interaktivní výstava
od 23. 5. do 31. 5., galerie a kočárovna
Talent Horních Počernic:
„Andělská láska“
(Andělé, srdce a láskyplné vztahy)
12. 5. od 13.00 do 17.00 hod., nádvoří
Festival Historického tance
19. 5. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková sobota s princem Filipem
20. 5. od 10.00do 17.00 hod.
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou
23.5. od 16.00 hod.
Vernisáž výstavy Talent Horních Počernice
27.5. od 16.00 hod.
Koncert Smyčcové kvarteto Rubio
29. 5. Veřejné fórum
10 problémů v Horních Počernicích
- Chvalský zámek
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
od 2. 5. do 30. 6. VÝSTAVA
Quintesence Barev - Lucie Bruchanova
3. 5. od 19.30 hod. KINO
S láskou Vincent
4. 5. od 19.30 hod. PREMIÉRA
Muzikál Láska mezi řádky
6. 5. od 15.00 hod. KINO
Jumanji: Vítejte v džungli!
10. 5. od 19.30 hod.
Zamilovaný sukničkář
11. 5. od 19.30 hod.
Muzikál Láska mezi řádky
13. 5. od 15.00 hod. KINO
Čertoviny
18. 5. od 17.00 hod. KONCERT
Hudební odpoledne 2018
20. 5. od 15.00 hod.
Štístko a Poupěnka
21. 5. od 19.30 hod.
Muzikál Láska mezi řádky
28. 5. od 19.30 hod. KINO
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
29. 5. od 19.30 hod.
Zelňačka
30. 5. od 19.30 hod. MUZIKÁL
Rebelové nové generace
31. 5. od 19.30 hod. MUZIKÁL
Rebelové nové generace
48. FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)
18. 5. od 21.00 hod.
Radúz a Mahulena
19. 5. od 17.00 a od 21.00 hod.
Radúz a Mahulena
20. 5. od 17.00 od 17.00 hod.
Zpátky do Afriky II
20. 5. od 21.00 hod.
Radúz a Mahulena
25. 5. od 21.00 hod.
Na koho to slovo padne
26. 5. od 21.00 hod.
Starý holky (profesionální host festivalu)
27. 5. od 17.00 hod.
Broukosvět

Hornopočernický zpravodaj – květen 2018

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY
3. 5. od 9.00 a od 10.30 hod.
(Divadlo Horní Počernice)
Příhody Včelích Medvídků
3. 5. od 9.00 a od 10.30 hod.
(Divadlo Horní Počernice)
Příhody Včelích Medvídků
9. 5. od 9.00 a od 10.30 hod.
(Divadlo Horní Počernice)
Tatínek a prázdniny
17. 5. od 10.00 hod.
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)
Radúz a Mahulena
18. 5. od 10.00 hod.
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)
Radúz a Mahulena
28. 5. od 10.00 hod.
(Divadlo Horní Počernice)
MŇAU!!!
29. 5. od 9.00 a od 10.30 hod.
(Divadlo Horní Počernice)
MŇAU!!!
30. 5. od 10.00 hod.
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)
MŇAU!!!
31. 5. od 10.00 hod.
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)
MŇAU!!!
DDM
19. 5. od 10.00 hod. do 14.30 hod.
4. ročník střeleckého turnaje ZŠ Chvaly
od 28. 5. do 1. 6.
Týden otevřených dveří
KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
3. 5. od 17.00 do 19.00 hod.
Komunikace, asertivní komunikace
– jak si porozumět – Mgr. Jana Černoušková
10. 5. od 17.00 do 19.00 hod.
Kaizen aneb Jak být efektivní v osobním
a pracovním životě – Miroslav Oupic
17. 5. od 17.00 do 19.00 hod.
4 dny po narozeninách Marie Terezie
– Dana Šimková
24. 5. od 17.00 do 19.00 hod.
Spotřebitelské právo – Jan Ilek
31. 5.od 17.00 do 19.00 hod.
Základy zdravé výživy – Mgr. Jitka Tomešová
MUM
12. 5. od 9.30 hod. do 11.30 hod.
Montessori sobota
3. 6. od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Pohádkový les: Cesta kolem světa
17. 5. od 19.00 hod. do 21.00 hod.
Vše o porodu – povídání s dulou
15. 5. od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Den rodiny – zastavte se
16. 5. od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Slavnostní otevření „létající“ herny
ZUŠ
9. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů
Kristýny Bártové - sál ZUŠ
11. 5. od 17.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Katrin
Triebeneklové - sál ZUŠ
14. 5. od 17.30 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
- Chvalský zámek
14. 5. od 18.30 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů Jiřího
Břicháče a Jana Triebenekla - sál ZUŠ

15. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírního oddělení - Galerie 14
– Černý Most
16. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Larisy Vaňkové
Filiny - sál ZUŠ
17. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové
- sál ZUŠ
18. 5. od 17.00 hod.
Festival studentských orchestrů
„Hudební odpoledne 2018“
Koncert smyčcových orchestrů a souborů
- divadlo
19. 5. od 15.00 hod.
Festival studentských orchestrů „Hudební
odpoledne 2018“ Koncert swingových a tanečních
orchestrů - areál Chvalské tvrze
21. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Martiny
Hudáčekové - sál ZUŠ
22. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie
Bachůrkové - Chvalský zámek
22. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny
- Galerie 14 – Černý Most
22. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků saxofonové třídy Terezy Novotné
- sál ZUŠ
23. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Veroniky Svystunové
- sál ZUŠ
24. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové
- sál ZUŠ
25. 5. od 17.00 hod.
Koncert žáků saxofonové třídy Matěje Trojana
- sál ZUŠ
28. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků třídy dechových nástrojů Lucie
Rapčákové - sál ZUŠ
29. 5. od 18.00 hod.
Vystoupení žáků LDO Barbory Svobodové
O nebeské válce, Švédský stůl - učebna LDO č. 34
v MŠ Ratibořická
30. 5. od 18.00 hod.
Vernisáž výstavy prací absolventů výtvarného
oboru „Galerie na chodbě“ 3. NP MŠ Ratibořická
31. 5. od 18.00 hod.
Koncert absolventů smyčcového oddělení Chvalský zámek
OSTATNÍ
5. 5. od 9.00 hod.
Veterán Párty – Chvalská tvrz
17. 5. od 12.30 do 17.00 hod.
Jarní prodejní výstava MŠ Chodovická
19. 5. od 9.00 do 11.30 hod.
Pumptrack - vedle ulice Ve Žlíbku, nad čerpací
stanicí Prospeed
20. 5.
Formanské slavnosti v SKP HoPo Křovinovo nám.
24. 5. od 13.00 hod.
Katčin charitativní blešák - Divizna
24. 5. od 15.00 hod.
Jarní výstava ZŠ Bártlova
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Hana Moravcová, vaše starostka
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Letos v Počernicích kromě stoletého výročí od vzniku naší republiky slavíme i další významné jubileum. V květnu to bude
přesně 10 let od rekonstrukce Chvalského
zámku. A ukázalo se, že předchozí radnice
projekt připravila opravdu dobře. Svůj cíl,
vytvořit důstojné centrum, které bude Počernicím nahrazovat centrální náměstí, areál Chvalského zámku plní. Jen letos se zde bude
konat minimálně šest velkých akcí naší městské části.
S květnem se přiblížily i dvě již tradiční akce. Na Veterán Párty 2018
jsme vás zvali v minulém čísle, tak jen připomenu, že se má letos sejít
snad největší přehlídka historických vozidel v historii celé akce. Druhou významnou událostí Horních Počernic je čtvrtý ročník Formanských slavností. Letos jsme tradiční řemesla, výrobu šperků a dětské
dílničky doplnili také o sbírku pro Azylový dům nebo mistry řezbáře.
Jejich díla, která budou vytvářet přímo na slavnostech, chceme umís-
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 se koná dne 25. června 2018
v obřadní síni Chvalského zámku.
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

SOKP 520
V budově Ředitelství silnic a dálnic proběhlo setkání městských částí s investorem a projektantem na téma studie Silniční okruh kolem Prahy 520 a vypořádání
našich připomínek k této stavbě.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ U KAPLIČKY
STREET ART ALBERT
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ST
Jednali jsme se zástupci magistrátu
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objektu, kde je prodejna potraPRA
H A H O vin, budeme spolupracovat na akci street
kapličky ve Svépravicích. Domluveno
bylo
nejen umístění osvětlení u kapličky, ale art. Vlastník objektu poskytne umělcům
také rozšíření veřejného osvětlení v parčí- plochu fasády.
ku a podél chodníku.

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Na zámku jsme se sešly společně s mís-

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ BÍLÝ VRCH
Proběhlo místní šetření na Bílém Vrchu,
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našich mateřských a základních škol, aby- žel na pozemcích jiného vlastníka. Hlavní
let budovu jsme prošli se zástupcem Odbochom jim předaly ocenění ve 100
výtvarné
soutěži, které se účastnili. Velké Republiky
poděko- ru majetku a Odboru výstavby, abychom
vání patří žákům a jejich učitelům. Zvláštní společně navrhli opatření k zajištění bezcenu poroty si odnesl žák ZŠ Bártlova.
pečnosti.
MĚSTSK

KOMUNIKACE SLAVĚTÍN
Proběhlo jednání s občany z ulice V Slavětíně s vybraným projektantem, aby
byl upřesněn dopravní režim v této ulici,
vjezdy na pozemky, odvod dešťových vod
a další.

Hana Moravcová,
starostka

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ FÓRUM
29. května - 10 problémů v Horních Počernicích - Chvalský zámek

2– 3

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
Co ještě nemáme? Most!
Jak je to s opravou mostu nad dálnicí D11?
O nutnosti jeho opravy se mluví již několik
let.
Postupně dáváme do pořádku evidenci majetku Městské části Praha 20 a staveb, u kterých není vlastnictví jasné. Zaměřili jsme se
proto i na most silnice Na Svěcence nad dálnicí D11, který potřebuje opravit, ale nikdo
se k němu nechtěl znát. Technická správa
komunikací (TSK) správu nad mostem odmítala, Ředitelství silnic a dálnic tvrdilo, že
most předalo Horním Počernicím, dokumentace ovšem chyběla úplně. A nyní, po pětiletém pátrání, se podařilo vedoucí Odboru
životního prostředí a dopravy, Věře Bidlové,
objevit archivní dokument, kterým v roce
1985 tehdejší Místní národní výbor Horní
Počernice převzal most do svého vlastnictví
jako „přebytečný národní majetek“. Výhra to
není, most potřebuje nákladnou opravu, na
kterou nemáme prostředky, ale protože vede
nad dálnicí, zájem na jeho opravě nemají jen
Počernice. Takže nás nyní čekají nová kola
jednání s TSK a ŘSD ohledně opravy mostu.

Xaverovský areál a jeho odkoupení do majetku Horních Počernic.
Xaverovský areál nyní vlastní klub Slavie.
Ovlivní události kolem čínského majitele
klubu i fotbal v Horních Počernicích?
Areál sice vlastní fotbalový klub Slavie, ale
hřiště s umělou trávou, kde se fotbal hraje,
patří akciové společnosti SC XAVEROV Horní
Počernice, spolek, který odtud nikdo vyhnat
nemůže. Oproti dobám, kdy areál patřil klubu
plzeňské Viktorky a děti se prakticky k fotbalu nedostaly, je situace v našem klubu velmi
dobrá. Na hřišti pravidelně sportuje přes 200
dětí a areál tak plní svůj účel na výbornou. Určitě je to i zásluhou šéftrenéra xaverovského
klubu, Davida Lukeše. Přesto jsme za městskou část po domluvě vedli několik jednání
s představiteli slávistického klubu a opakovaně jsme je informovali, že areál chceme odkoupit. To je ten nejjistější způsob, jak fotbal
v Horních Počernicích zachovat ve stávající
podobě.

Park Jizbická a investice do škol.
Stavební sezóna je v plném proudu.
Co z investičních akcí právě městská část
realizuje?
Připravuje se celá řada menších či větších
oprav v našich školách. Ve fázi výběrového
řízení na zhotovitele je např. bezbariérový
přístup k FZŠ a gymnáziu, výměna dlažby na
chodbách, oprava ležatých rozvodů ve FZŠ
Chodovická nebo nákladního výtahu a vzduchotechniky v MŠ Spojenců. S jejich realizací
se počítá většinou během letních prázdnin,
aby nenarušily běh školního roku.
Z velkých akcí připravujeme park Jizbická.
V současné době jsme ve fázi územního řízení a předpoklad zahájení je v druhé polovině
letošního roku.

Poslední překážka bránící opravě mostu přes dálnici D11, neznámý majitel stavby, právě padla
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Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

ZKLIDNĚNÍ NÁCHODSKÉ ULICE
Předmětem řešení je návrh zklidnění Náchodské ulice na území MČ Praha 20 – Horní
Počernice.
Charakteristika současného stavu:
Náchodská ulice je dle zákona 13/1997 v platném znění místní komunikací II. třídy, ve smyslu ČSN 73 6110 se jedná o místní sběrnou
komunikaci s urbanisticko – dopravní funkcí
dopravně obslužnou. Je po ní vedena trasa
silnice II/611. Komunikace je hlavní dopravní tepnou městské části, jsou po ní vedeny
četné trasy autobusových linek MHD. Podél
komunikace je oboustranně situována řada
provozoven a obchodů. To spolu s přístupy
k zastávkám MHD vyvolává četnou potřebu
přechodů pro chodce. Do ulice Náchodská
jsou zaústěny další dopravně významné komunikace, zejména ulice Bystrá, Božanovská,
Ve Žlíbku. Kromě toho je na ni napojena řada
dalších ulic, zejména z jižní strany. Rovněž
jsou do ní zaústěny vjezdy z přilehlých objektů. Komunikace je ve správě HMP.

Cíle řešení:
• Snížení intenzity dopravy.
• Omezení tranzitu.
• Snížení jízdní rychlosti.
• Zachování potřebného množství
parkovacích stání u obchodů a provozoven.
• Vytvořit podmínky pro bezpečné vjezdy
z obslužných komunikací.
• Zvýšení bezpečnosti, zejména chodců na
přechodech.
• Vytvořit podmínky pro přístup cyklistické
dopravy k přilehlým objektům.
• Zachování provozu autobusů MHD.
Podobné úpravy byly vždy přínosem pro
danou lokalitu, potlačily dominantní automobilovou dopravu a vrátily ulicím původní
městský charakter.
Hlavní důraz je kladen na zvětšení podílu zeleně, zkracování přechodů pro chodce a zlepšení rozhledových poměrů. Ulice tak získá
svůj původní charakter městské třídy, sdíleného prostoru a lidské měřítko. U všech kři-

Zklidnění Náchodské ulice např. úpravou značení, přechodů, rozhledů a novou zelení
vychází z doporučených standardních metod na zklidňování dopravy

žovatek budou zlepšeny rozhledové poměry.
Vodorovné značení zákazu stání je často porušováno, proto bude nahrazeno ostrůvky se
zelení.
Zklidnění Náchodské ulice je třeba chápat
jako součást komplexního řešení problematiky dopravního řešení Horních Počernic.
Samotné zklidnění bez dalších opatření nepřinese kýžený výsledek. Správně provedené
systémové řešení nemůže mít za následek
zhoršení propustnosti dané komunikace.
Přidání světelné křižovatky
Navrhované opatření vychází z doporučených standardních metod na zklidňování
dopravy. Správně seřízená sestava světelných signalizací nebude mít za následek zpomalení dopravy. Díky tomuto opatření bude
naopak možné regulovat rychlost dopravy.
Přesný počet a umístění nových světelných
signalizací však může být a pravděpodobně
bude předmětem dalších diskusí, především
s odborníky z oblasti dopravy.
Zeleň – bezpečnost ul. Náchodská
Navrhovaná zeleň má za úkol především celkovou kultivaci ulice. Zeleň zlepšuje celkové
mikroklima, architektonický vzhled, tlumí
hluk a poskytuje stín v letních měsících. Sníží
se tak pocitově celkové zatížení ulice motorovou dopravou.
Vzrostlé stromy a plochy zeleně mají obrovský městotvorný potenciál, Náchodská tak
získá svůj původní historický charakter. Nízká
zeleň bude vhodně zvolená tak, aby údržba
byla jednoduchá a co nejméně nákladná.
Vzrostlé stromy budou městského typu.
Podél Náchodské ulice se nacházejí dlouhé
úseky parkovacích stání. Studie počítá s nahrazením části parkovacích stání především
u přechodů pro chodce plochami zeleně. Studie řeší tuto problematiku pouze v obecné
rovině. Přesný počet a rozmístění zrušených
parkovacích míst musí být určeno s ohledem
na majetkoprávní vztahy a na potřeby provozoven a přilehlých obchodů. Konkrétní řešení
bude součástí dalšího stupně řešení zklidnění.
Hana Moravcová, starostka

DĚKUJEME ZA TIPY NA NOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Začátkem dubna dostala Městská část Praha
20 možnost požádat Magistrát hl. města Prahy o nové lampy veřejného osvětlení. „Měli
jsme osm vytipovaných míst, ale napadlo nás
oslovit i občany, kde je trápí neosvětlený prostor. Podnětů se sešlo mnoho, tipy na nové

osvětlení do seznamu pro Magistrát zařadíme všechny,“ řekla ke kampani Hana Moravcová. Seznam musel být Magistrátu poslán
do konce dubna, proto byla výzva zveřejněna na webu, facebooku i
e‑zpravodaji Horních Počernic. Vzhledem

k uzávěrce čísla zveřejníme seznam lamp,
o které Horní Počernice Magistrát požádaly,
až v červnovém čísle. Všem občanům, kteří
nám své odpovědi poslali, děkujeme!

KVĚTNOVÉ KLADENÍ VĚNCŮ NA PIETNÍCH MÍSTECH MĚSTA
Jako každý rok i letos budou děti z místních
škol přinášet věnce k pietním deskám a pomníkům na území Horním Počernic.

Kladení věnců proběhne dopoledne v pátek
4. května.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady
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Pokračujeme s prezentací další připravované dopravní stavby v Horních Počernicích

REKONSTRUKCE BUDOVY MÍSTNÍ KNIHOVNY STÁLE POKRAČUJE
Rekonstrukce Místní veřejné knihovny v Horních Počernicích byla zahájena v srpnu roku
2015. Celkové náklady komplexního projektu jsou ve výši 10.443.681 Kč bez DPH. Naší
Městské části Praha 20 Horní Počernice (dále
jen „MČ“) na ni byla v rámci snížení energetické náročnosti budov přiznána dotace z Operačního programu Životního prostředí ve
výši 1.744.599,42 Kč a dotace z Operačního
programu Praha – pól růstu na projekt
Vznik kulturně komunitního centra Horní
Počernice (dále jen „KKC HP“), které je situováno do I. nadzemního podlaží Městské
knihovny, a to ve výši 2.126.517 Kč, což představuje 80 % způsobilých výdajů. Zateplení
budovy Městské knihovny bylo dokončeno
ještě v roce 2015 a dotace byla v plné výši
proplacena.

zamítnut a následně 2. 9. 2016 obdržela MČ
od zhotovitele vyjádření, že obnoví činnost
v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo. Neoprávněný insolvenční návrh však způsobil zhotoviteli finanční problémy (nemožnost získat
úvěr), což mělo negativní vliv na dokončení
rekonstrukce naší Městské knihovny.
Ucelená část stavby v rozsahu I. až. III. nadzemního podlaží byla kolaudována 5. 6. 2017,
tedy včetně prostoru pro KKC HP.

Veřejnou zakázku na zhotovitele stavby – rekonstrukce budovy Městské knihovny – vyhrála v roce 2015 firma ORSmix, s. r. o., která dne 3. 8. 2015 rekonstrukci zahájila. Dne
20. 4. 2016 byl na společnost ORSmix, s. r. o.
podán věřitelem insolvenční návrh a tím bylo
zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel ve
svém stanovisku zaslaném Úřadu MČ k této
skutečnosti uvedl, že v úpadku není, úpadek
mu nehrozí a že se jedná o šikanózní věřitelský insolvenční návrh. Dne 31. 8. 2016 byl
insolvenční návrh Městským soudem v Praze

Uzavřená smlouva o dílo se zhotovitelem
umožňovala MČ v případě zahájení insolvenčního řízení od smlouvy odstoupit. Po
důkladném zvážení situace, zejména s ohledem na skutečnost, že zhotovitel pokračoval
v plnění díla a z důvodu zachování kontinuity vyplývající z odpovědnosti za provedené
dílo, této možnosti využito nebylo.

Pozvánka
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Projekt Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice měl být dle žádosti
o dotaci ukončen do 3. 7. 2016. Prodloužení
termínu realizace projektu bylo jedním z důvodů, proč poskytovatel dotace přistoupil
k finanční korekci ve výši 25 % z dotace na
rekonstrukci prostor pro KKC HP.

V současné době chybí k dokončení díla
dle smlouvy se společností ORSmix, s. r. o.
montáž akustických obkladů ve zkušebnách

v suterénu objektu, včetně souvisejících
kompletací rozvodů slaboproudu, silnoproudu a rozvodů topení včetně systému měření
a regulace ve výši cca 388 tis. Kč bez DPH.
MČ v zastoupení advokátní kanceláří Belha,
Vacíř a spol. vyzvala jednatele společnosti
ORSmix, s. r. o. k ukončení povinností z uzavřené smlouvy o dílo do 30. 4. 2018 s tím, že
nebude‑li dílo k tomuto dni řádně dokončeno a předáno, MČ od smlouvy k tomuto
datu odstupuje. Výzva k řádnému dokončení
a předání díla současně obsahovala i výzvu
k úhradě smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení.
Vzhledem k uzávěrce Hornopočernického
zpravodaje vás budeme o dalším vývoji tohoto projektu informovat prostřednictvím
e‑zpravodaje. K vývoji projektu se také vrátíme v dalším čísle tištěného Zpravodaje.
Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Cílem bylo vytvořit prostor pro neformální setkání, možnost pochlubit se svou prací a třeba i inspirovat k novým nápadům.
Atmosféru podpořila živá kapela a bohatá
tombola, účastníci plesu volali ještě týž
večer po dalším ročníku.
Městská část Praha 20 zorganizovala pro své
neziskovky první historický ples, který se
konal v sobotu 24. března v kulturním centru Domeček. MČ pozvala zástupce všech
neziskovek a připravila pro ně bohatou a roz-

manitou tombolu a hlavně živou kapelu. Atmosféra plesu se líbila všem zúčastněným.
Zástupci rybářů a fotbalistů provedli snad
všechny přítomné dámy v kole a hlasy, které
volaly po dalším ročníku této akce, zněly už
během samotného večera.
Mezi produkcemi hudby se promítaly fotografie, kterými zástupci organizací představili
co a jak dělají. Akce se zúčastnily místní divadelní soubory, Divizna, Azylový dům Střediska křesťanské pomoci, MUMRAJ, ZO Rybáři

a SC Xaverov. Za organizátory se zúčastnila
starostka Hana Moravcová, místostarostka
Eva Březinová, Lenka Tomsová a Karolína
Klímová. „Těší nás úspěch akce, nejen, že tak
mohla MČ neziskovkám za jejich aktivity poděkovat, ale z jejich propojení mohou vzniknout
další pěkné akce, ze kterých budou těžit především místní děti a jejich rodiče. Právě na ně
neziskovky svou činností cílí,“ řekla k prvnímu
Plesu neziskovek Hana Moravcová.

Účastníci prvního Plesu neziskovek už během akce volali po jejím opakování. Kdo chyběl, o hodně přišel

POMNÍK JOSEFA TLUSTÉHO U BERANKY BUDE DŮSTOJNĚ UPRAVEN
Chystaná stavba bytového domu Beranka,
investičního záměru Městské části Praha 20,
těsně souvisí s okolím pomníku Josefa Tlustého, který v těchto místech padl během květnových dní roku 1945. Protože s výstavbou
řadových domů Beranka II souviselo i bu-

dování nových komunikací, nachází se nyní
pomník Josefa Tlustého na travnaté ploše,
která je mírně pod úrovní okolního chodníku.
Vzhledem k připravované stavbě bytového
domu Beranka, do které patří i úprava okolí
pomníku v ulici Tlustého, na svou finální po-

dobu ve výši okolního terénu si pomník ještě
počká. V tuto chvíli připravuje Odbor místního hospodářství a stavebník bytových domů
Beranka II důstojnou úpravu zeleně v bezprostředním okolí samotného pomníku.

PRAŽSKÉ ŽIDLE & STOLKY LETOS V HORNÍCH POČERNICÍCH!
V parku u divadla a na zámku pod jabloněmi
umístí Počernice 4 stolky a 16 židlí. Získaly
je na tuto sezónu z projektu Pražské židle & stolky.
Z centra Prahy se židle a stolky už loni posunuly do sídlišť i tzv. pražských vesnic a všude slavily úspěch. Dokonce se jich ani tolik
neztratilo. Horní Počernice žádaly už v roce
2017, až letos byly úspěšné. Tvůrcem projektu je IPR, Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy. Ten dává židle a stolky do správy tzv. lokálním správcům, třeba i kavárnám,
na celou sezónu nebo jen na krátkodobou
výpůjčku při pořádání kulturní či jiné akce.
„Židle umístíme během května do parku
u divadla, naproti lavičce Václava Havla a divadelní kavárny, další dva stolky přijdou pod
okrasné jabloně u Chvalského zámku,“ řekla
Hana Moravcová, starostka Horních Počernic.
Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

V blízkosti lavičky Václava Havla a kavárny u divadla přibudou na sezónu dva pražské stolky
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PRVNÍ PLES NEZISKOVEK SLAVIL ÚSPĚCH

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
DOPRAVA NEJEN V HORNÍCH POČERNICÍCH
Doprava v Horních Počernicích je dlouhodobým a hlavně neřešeným, resp. špatně
řešeným problémem. Vzhledem k bezesporu strategické poloze mezi dvěma dálnicemi
jsme se stali rukojmími celé Prahy a Středočeského kraje. Zejména poté, co neschopní
(nebo všehoschopní?) úředníci povolili výstavbu obrovského komplexu super a hypermarketů (CČM, XXXLutz, IKEA, Makro, Sconto
a další) mezi Prahou 9 a Prahou 20 – Horními
Počernicemi, s více než 5 000 parkovacími
místy, to vše doplněno o konečnou stanici
metra trasy B s navazujícím autobusovým
terminálem a záchytným parkovištěm. To vše
bez toho, aby byly vyřešeny a vybudovány
příjezdové komunikace. Léta se ptáme, kdo
je za to zodpovědný a léta jsme se nedopátrali odpovědi. V souvislosti s nedokončeným
silničním okruhem kolem Prahy se situace
stává doslova tragickou, zejména když bude
v relativně krátké době dostavěn úsek Pražského okruhu č. 511, který spojí dálnici D1
s dálnicemi D10 (mladoboleslavská) a D11
(hradecká) bez toho, aby byl dokončen úsek,
který má navazovat na dálnici směrem na
Ústí nad Labem D8. Takže veškerá doprava,
včetně kamionové, do obchodní zóny z dál-

nic D1, D10 a D11 bude končit u vjezdu do
Horních Počernic. Tato doprava bude mohutně zahušťována automobily přijíždějícími od
Poděbrad po ul. Náchodská a z Prahy po výpadovce ul. Chlumecká. Toto mohl vymyslet
a dopustit jedině totální ignorant, popř. dobře zaplacený (že by uplacený) a bezohledný
ignorant, spíš však skupina ignorantů. Že se
přitom vůbec nebere ohled na občany Horních Počernic, je nabíledni. Aby to nebylo tak
„jednoduché“, tak přímo v Horních Počernicích a doslova za humny (u výpadovky na
Poděbrady) vyrostly desítky skladových hal,
bratru každá tak hektar a víc. Že se přitom
zabraly stovky hektarů orné půdy je jenom
dalším dokladem celé tragédie. S ohledem
na postup odpovědných orgánů (zejména
pražského magistrátu) spíše tragikomedie.
Vrcholem této tragikomedie je to, že skladové haly vesele rostou dál a dál, bez ohledu na
nevyřešenou dopravu. A teď to magistrátní
úředníci „vyšperkovali“ tím, že povolili částečnou uzavírku dálnice D11 a současně povolili
kompletní uzavírku silnice do Běchovic, takže občané Horních Počernic se ocitli doslova
v pasti. Občan Horních Počernic si tak musí
nutně položit otázku. Co s tím?! Odpověď

je bolestná. Radnice Horních
Počernic má pouze omezené kompetence, protože obcí
ve smyslu zákona je Praha
a vše je tedy v rukou Magistrátu hlavního města Prahy,
popř. odpovědných orgánů
Středočeského kraje a ČR vůbec. Naděje ale
umírá poslední. Občan Horních Počernic má
možnost dát najevo svoji nespokojenost.
A to celkem důrazně. Nemyslím teď jenom
volby, i když i tady si odpovědní určitě všimnou, že Počerničáci nejsou s něčím spokojeni. Ale máme daleko silnější argument. Stačí,
aby se sešla tak čtyřicítka, padesátka občanů
a začala přecházet ulici Náchodskou u prodejny Penny sem a tam. Mohu garantovat, že
do půl hodiny vznikne kolona až do Karlína
a na druhé straně až někde ke Kersku. Stačí
to pak několikrát s odstupem pár dní zopakovat a určitě si někdo z kompetentních všimne, že těm Počerničákům se asi stala křivda.
A to křivda veliká. A tak Počerničáci, vzhůru
na barikády, tedy na přechod na Náchodské
u Penny Marketu.
Miloslav Blahovec, zastupitel za KSČM

CHVALSKÝ ZÁMEK - A ZÁZRAK SE STAL!
Rád jsem použil titulek z útlé knížky, kterou
jsem u příležitosti otevření Chvalského zámku v roce 2008 sepsal a s pomocí jeho nadace
vydal. Z pohledu vývoje a stavu této národní
kulturní památky v druhé polovině 20. století
o opravdový zázrak šlo. Je nás ještě stále dost
pamětníků, kteří znali areál i samotný zámek
v žalostném stavu tehdejší správy Státního
statku. Zaprášený a nepřístupný dvůr, stavby v dezolátním stavu, trosky bývalých stájí
i chátrající zámecký objekt – to byl věrný obraz konce osmdesátých let minulého století.
Přišel listopad 1989 a spolu s politickými
změnami přišla i naděje pro obnovu Chvalského zámku. Ale byl to teprve začátek všeho dobrého, co stálo na cestě obnovy této
kulturní památky. Připomeňme si několik
zásadních etap či událostí, které poznamenaly osud Chvalského zámku hned na počátku
devadesátých let.
Téměř na každém jednání Rady i Zastupitelstva MČ po březnu 1990 se projednávala
možnost převzetí a záchrany Chvalského
zámku. Tehdejší Sdružení za Staré Chvaly
bylo motorem těchto snah. Vzpomínám, jak
jsem s paní Hanou Bezchlebovou, tehdejší
zastupitelkou, obíhal archivy, pátrali jsme
v pozemkových knihách, jednali s univerzitními úředníky, přesvědčovali pracovníky
Státního statku o potřebě změny jeho využití.
Šlo o to nalézt pramen vlastnictví po bývalé
Studijní nadaci, která i na katastru Horních
Počernic od středověku spravovala spoustu
pozemků, včetně Chvalského zámku. Byly ale
i takové snahy, kterak Chvalský zámek tzv. za-
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šantročit a převést do zahraničního kapitálu.
Díky našemu pevnému postoji k naplnění
těchto nekalých záměrů nedošlo.
V roce 1993 rozhodl tehdejší ministr kultury ČR Jindřich Kabát o převodu Chvalského
zámku do vlastnictví hl. m. Prahy. Následně
pak, v roce 1994 za primátora Jana Koukala,
došlo ke schválení svěření tohoto majetku do
péče naší městské části.
Dalších více než deset let postupovala obnova areálu pomalu. Pomalu, ale jistě. Inu – za
málo peněz málo muziky. Přesto se celý areál
otevřel veřejnosti, stal se zárodkem nového
městského centra, začaly se využívat některé
budovy v areálu, otevřely se první restaurace.
Ve dvoře Chvalské tvrze se objevily uliční tabule, upraveny byly komunikace, zřízena kanalizace. S pomocí Nadace Chvalského zámku a Klubu podnikatelů byly vysázeny nové
stromy, Nadace zajistila i první opravy budovy stodoly. Ta potom zažila i své chvíle slávy
v podobě krásných výstav a několika koncertů. I na veřejném prostranství se konaly tradiční i nové společenské akce – Čarodějnice,
Veteran rendez vous a Böhmerland a další.
V roce 2005 byl zpracován a podán do programu JPD fondů Evropské unie náš projekt
„Obnovy Chvalského zámku“. Dobrý záměr
i dobře zpracovaný projekt našel pochopení
u příslušných činitelů fondu a byl schválen
k realizaci. Na počátku roku 2008 byl objekt
řádně zkoulaudován a 1. dubna se v zámeckém sále konala první svatba. A pak přišel
slavný den 1. května 2008 – slavnostní otevření Chvalského zámku. Nádherná jarní

pohoda, slavnostní atmosféra,
účast vzácných hostů – pražského primátora Béma, kardinála Vlka, starostů a delegací
z obou partnerských měst,
obrovská účast počernických
občanů, prostě nezapomenutelný den. O pár měsíců později přichází
spravedlivá odměna – projekt je vyhodnocen
jako „Nejlepší investice roku 2008“ a ocenění
přebírá starosta městské části na veletrhu
v Brně z rukou předsedy Sněmovny Parlamentu ČR.
Od té doby se stal Chvalský zámek opěrnou
součástí kulturního a společenského života
Horních Počernic. A slouží tak dodnes. Jistě
i díky profesionálnímu vedení správy zámku
jako příspěvkové organizace městské části.
Především znamenité a dlouholeté práce poslední ředitelky zámku paní A. Kohoutové.
Píše se 1. května 2018 – deset let poté. Ještě se uklízí po tradičních Čarodějnicích, ale
areál znovu vzkvétá do krásné jarní pohody. Smysl projektu se plní dále – sláva může
pokračovat. Ale i otazníky zůstávají: - proč
zůstala stodola po dalších osm let pouhým
skladem bezcenných rekvizit, proč musí jižní
fasáda špejcharu žalovat za svůj neutěšený
stav jinak nádhernému chvalskému podskalí,
kam se vytratila činnost Nadace a její nemalé finanční prostředky, kam zmizelo ocenění
„Nejlepší investice roku 2008“ z foyeru zámku?
Ivan Liška, zastupitel za NHP a ODS

pro protihluková opatření, uvedená v dokumentaci k EIA MZP244, dostatečná.
Vzhledem k výše uvedenému nevidím důvod, proč by Horní Počernice měly k dané
problematice ustanovovat nový poradní orgán (nebo, chcete‑li, pracovní skupinu). Kompenzační opatření potřebují Horní Počernice
jako sůl (a to zcela nezávisle na dostavbě
SOKP). Přijměme na jednání Zastupitelstva
usnesení, které uloží Radě městské části, aby
trvale (a vytrvale) jednala s předmětnými institucemi s cílem zajistit pro Horní Počernice
dostatečná protihluková a další opatření, a to
zejména v oblastech kolem A0, D10 a D11 –
při respektování usnesení ze 14. února 2017.
V případě, že bych mohl být v této snaze jakkoli nápomocný, rád pomohu. Rada může
rovněž nechat zpracovat návrh, jak by kompenzační opatření měla vypadat a v jakém by
měla být rozsahu. O každém proběhlém jednání může Rada ihned informovat na webových stránkách městské části (např. vyvěsit
zápis). Myslím si také, že této agendě by se
měl naplno věnovat pouze jeden člen Rady
(dnes má SOKP v gesci paní Tůmová) s dostatečnými kompetencemi. Vytváření výboru,
poradního orgánu nebo pracovní skupiny,
která nebude mít právní subjektivitu nebo
politickou odpovědnost, sice bude vzbuzovat dojem, že se v dané věci „něco děje“, ale
skutečnou práci volených orgánů městské
části suplovat nebude a nemůže. Obávám
se, že bude jen ztrátou času. Vznik takového
orgánu považuji za snahu vedení městské
části přenést odpovědnost za nedostatečné
výsledky v této oblasti na někoho jiného.

Navíc si myslím, že jednání
o vzniku poradního orgánu
nebo pracovní skupiny by měl
(v případě, že je to vůle vedení městské části) vést někdo
z vedení městské části – osoba, která získala svůj mandát
ve volbách a má politickou zodpovědnost,
nikoli osoba nikým nezvolená. V případě, že
takový člověk ještě navíc moderuje jednání
politických stran a podílí se na rozhodování
o tom, jaké bude jejich proporční zastoupení
v připravovaném „orgánu“, je to pro mě velmi špatné znamení. Znamená to, že kolegům
zastupitelům zřejmě nevadí jednat o SOKP
za zavřenými dveřmi a ještě se nechat dirigovat jednatelem místní stavební firmy. Z výše
uvedených důvodů nebude ČSSD do chystaného poradního orgánu samosprávy nikoho
nominovat. Pokud zastupitelé vznik tohoto
orgánu umožní, je to jasný signál o tom, jak si
představují otevřenou politiku vůči hornopočernickým občanům.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří
v minulém HPZ reagovali na mé články s názvem „Otevřená diskuse za zavřenými dveřmi“ a „Neznám zákony, neplním usnesení, ale
kritizuji ostatní. Proč?“. Podivení se nad tím,
že v demokracii může mít každý občan jiný
názor, nevyžaduje komentář.
Květen plný sluníčka vám ze srdce přeje

mene nebo práva stavby. V takovém případě,
pokud je stavba realizována na základě práva
stavby, nestává se součástí pozemku. Pokud
tedy dojde k realizaci protihlukových opatření na základě práva stavby, stačí do katastru
nemovitostí zřídit právo stavby pro investora.
Stále přitom ale zůstáváme vlastníkem pozemků!
Daleko závažnější je však tvrzení paní starostky, že investor bude na svých požadavcích trvat. Bude trvat na tom, abychom se
svěřených pozemků vzdali. Proč bychom to
ale měli dělat? A jaký vlastně investor? Je to
ŘSD? Opravdu v nějakém dokumentu stojí:
„Vy mi dáte pozemek a já vám až poté milostivě postavím protihluky?“ Proč tedy paní
starostka dokumenty, v nichž si investor klade jako podmínku výstavby protihlukových
stěn v Horních Počernicích nutnost odsvěření pozemků, nezveřejní? Neřekne nám, lidi,
podívejte se, co po nás zase chtějí! Přečtěte
si to v těchto papírech. Zatím ale nikdo z nás
žádný takový písemný požadavek neviděl.
Protihluková opatření ale přece nejsou žádný
bonus. Není to úlitba. Je to povinnost, kterou
investorovi ukládá projektová dokumentace
a požadavek Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Znamená to, že výstavba protihlukových stěn
není pro naše občany žádný dar. Je to pro in-

vestora naprosto závazná podmínka. V žádném případě přitom nemůže po městské části
výměnou za splnění své povinnosti cokoli požadovat. Tolik za
mě k odsvěření pozemků.
Volby se nám ale blíží, proto
možná nakonec paní starostka svůj názor
v této věci může zase lehce pootočit. Možná,
že nakonec bude z paní starostky největší bojovnice proti odsvěření pozemků. Myslím, že
to brzy uvidíme.
Přeji všem krásné slunečné dny.

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

ODSVĚŘIT – ANO, NEBO NE?
Milí čtenáři, baví vás věčné reakce na reakce?
Určitě ne. Budu se proto snažit být stručná.
Téma: odsvěření pozemků a reakce paní starostky na můj článek v minulém čísle. Jinými
slovy: Proč se vzdávat svých pozemků aneb,
kdy se nám to hodí, a kdy zase ne!
Tak především je pravda, že pozemky máme
od hl. m. Prahy svěřené. Každý občan si to
může ve výpisu z katastru nemovitostí přečíst. Magistrát hl. m. Prahy nám tyto pozemky
svěřil na základě zákona o hl. m. Praze, který
říká: „Městské části vykonávají při nakládání
se svěřeným majetkem hlavního města Prahy
všechna práva a povinnosti vlastníka a rozhodují o všech majetkoprávních úkonech10)
v plném rozsahu11), není‑li v této vyhlášce
stanoveno jinak.“
K upřesnění údajů ohledně stavebního zákona doplním informaci, že před novelou
stavebního zákona, která platí od 1. 1. 2018,
muselo být již ke stavebnímu řízení doloženo
pro investora právo stavby založené smlouvou. Od ledna 2018 je to jinak. I pro stavební
řízení stačí pouze souhlas vlastníka pozemku.
Před realizací stavby musí dojít k vyřešení
majetkoprávního titulu. Stále ale není nutné
se pozemků vzdávat. Stavba může stát na
pozemku v cizím vlastnictví na základě jiného titulu. Obvykle na základě věcného bře-

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
Rozsáhlá diskuze zastupitelů Horních Počernic a občanů se zástupcem ŘSD na téma
protihlukových opatření a odsvěření pozemků proběhla na zasedání zastupitelstva
23. dubna. Záznam z jednání je k dispozici
na webu Horních Počernic v sekci Samospráva/Zastupitelstvo/Videozáznam. Vzhledem
k uzávěrce Zpravodaje se tématu budeme věnovat v dalším čísle.
pozn. redakce
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Zastupitelé

PRACOVNÍ „ORGÁN“ K SOKP
Před více než rokem, v úterý 14. února 2017,
zasedalo mimořádně hornopočernické Zastupitelstvo. Na programu mělo jediný bod Připomínky k návrhu změny územního plánu
hl. m. Prahy č. Z 2795/00 v k. ú. Horní Počernice (rozšíření Pražského okruhu, D11-SOKP).
Po cca 90 minutách přijalo Zastupitelstvo
jednohlasně usnesení, ve kterém MČ Praha
20 mj.:
1. Požaduje stanovit podmíněnost provádění
stavby, pro kterou je změna Z 2795/00 pořizována, realizací protihlukových opatření,
vedoucích k dodržení hygienických limitů
hluku pro denní a noční dobu, bez přiznání
korekce pro tzv. starou hlukovou zátěž, a to
ve všech nejbližších chráněných prostorech
venkovních staveb.
2. Požaduje zpracovat aktualizovanou rozptylovou studii, která bude zohledňovat realizaci protihlukových opatření podle připomínky č. 1.
3. Požaduje v případě realizace stavby 510
rozpracovávat variantu umístění stavby
510 do tunelu viz Usnesení RMČ Praha 20
č. 109/2.5/13.
4. Postrádá informaci, jak bude šestiproudá
komunikace (Pražský okruh, stavba 510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za
510, a to věcně i termínově. Žádáme o řešení
v návaznosti na 510.
5. Není přesvědčena, že umístění protihlukových opatření uvažovaných v EIA je v souladu s funkčními plochami podle stávajícího
územního plánu.
6. Žádá prokázání, že navrhovaná změna
funkčního využití ve změně ÚPn Z 2795/00 je

SOKP NEBO REGIONÁLNÍ VARIANTA OKRUHU?
U nás v Horních Počernicích je v poslední
době toto téma hodně žhavé a zdá se, že to
bude i pravděpodobně jedno z nejdůležitějších témat předvolební kampaně do komunálních voleb na podzim letošního roku.
Jsme zde ze tří stran obklopeni dálnicemi
D11, D10 a D0. Bohužel D11 a D0 nemají
v současné době žádná protihluková opatření, která by chránila naše občany. Ani D10
nemá žádná protihluková opatření, i tam se
s tím musí počítat. ODS Horní Počernice chápe velmi dobře důležitost modernizace stávajících dálničních úseků kolem naší městské
části a tím i vytvoření nových protihlukových
opatření. Stejně tak dokončení SOKP a to
hlavně na severní straně Prahy, z čehož dochází k vysokému a zbytečnému přetížení
dopravy na současném úseku SOKP kolem
Horních Počernic. Termíny dobudování SOKP
jsou dlouhé a jednotlivé etapy se stále prodlužují z důvodů připomínek a technických
řešení. Hnutí občanů Počernic (HOP) rozjelo
předvolební kampaň na zastavení SOKP a řešení tzv. Regionální varianty trasy okruhu kolem Prahy (východní a severní části). Dostat

z našeho území tranzitní nákladní dopravu
je jistě záslužná činnost a nikdo proti tomu
asi nebude nic namítat. Ale jak jsem zjistil,
chtějí zastánci regionální varianty přesunout
problém s kamionovou dopravou do středočeských obcí, které sousedí s tímto návrhem.
Z rozhovoru se zástupci Středočeského kraje
pro dopravu bylo jasně řečeno, že se momentálně o tzv. aglomeračním okruhu vůbec neuvažuje a všichni starostové dotčených obcí,
kterých by se regionální varianta měla dotýkat, vyslovili zamítavé stanovisko k této variantě okruhu. S dotazem co říkají na přesunutí
kamionové a nákladní dopravy do jejich kraje
sdělili, že to nepřichází vůbec v úvahu. Nehledě na to, že z technického hlediska je stavba
dálničního tělesa v trase aglomeračního
okruhu naprosto neproveditelná. HOP, které
uspořádalo již druhé setkání nad tématem
Regionální varianty, si pozvalo odborníky,
kteří mají svými argumenty občany přesvědčit o správnosti tohoto návrhu. Chtěl jsem se
zeptat, zda mají nějaký kontakt s obyvateli
dotčených středočeských obcí a měst nebo
s jejich zástupci alespoň nějakou dohodu.

Zajisté nemají, neboť kdyby
tak bylo, jistě by byl někdo k tomuto setkání pozván. Nikdo na
setkání nesdělil, jak se rozhodli
občané Suchdola, kteří dlouhodobě zamítají a brání stavbě úseku SOKP, který v tomto
úseku překonává Vltavu a nás se velmi dotýká nedokončení SOKP v této oblasti, neboť
veškerá doprava ať nákladní nebo osobní
jde přes D0 - Jižní spojka okolo Počernic. Na
toto téma mi zatím nikdo neodpověděl. Dokončení SOKP je důležité i z hlediska osobní
dopravy, která také neustále narůstá. Ale kdo
z nás nejezdí autem a částečně tak nepřispívá
k danému problému?
Nekritizuji hledání nové trasy pro odvedení
tranzitní nákladní dopravy z blízkosti naší
městské části, ale systémovost, jakou se tato
trasa prezentuje. Bohužel i současná rada
je v názorech na toto téma roztříštěná a tak
není jasné, co kdo vlastně hájí.
Přeji hezké a slunečné počasí
Richard Stára, zastupitel ODS

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SJEZD OD IKEA NA HRADECKOU DÁLNICI D11 UZAVŘEN
V souvislosti se stavebními úpravami 0 až 8 km
dálnice D11 musel být uzavřen i sjezd na tuto
dálnici směrem od obchodního domu IKEA.
Omezení a stavební úpravy znemožňují bez-

pečný nájezd na dálnici, proto bude otevřen až
po ukončení prací, které v tomto úseku potrvají do října 2018.

Dagmar Jeníková, referentka dopravy
Odbor životního prostředí a dopravy

Nemožnost bezpečného rozhledu a přímé ohrožení účastníků provozu na dálnici stojí za uzavírkou sjezdu od obchodního domu IKEA
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Řezníčková Jarmila
Böhm Vladimír
Langerová Ladislava
Mudra Oldřich
Šober Ivan
Zouzalová Marta
Dolečková Věra
Hlaváčková Jaroslava
Peterka Václav
Králová Eva
Němcová Zdeňka
Pavlíková Hortenzia
Podlahová Helena

PROGRAM ZO
SENIOŘI
KVĚTEN 2018
středa 9. května KLUBOVNA
Pan B. Bisinger „Čas Šumavy“, začátek ve
14.00 hod.
středa 16. května VÝLET
Hrad Český Šternberk a zámek Vrchotovy Janovice, sraz před nádražím Horní
Počernice v 8.30 hod., vede L. Frouzová.
pondělí 21. května VYCHÁZKA
Čimice, Čimické údolí kolem Vltavy k
ZOO, sraz ve stanici metra Českomoravská, v 10.00 hod., vede K. Janušová.
středa 23. května KLUBOVNA
* náhradní termín *
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.
úterý 29. května VYCHÁZKA
Stromovka, sraz ve stanici metra Č. Most
v 9.45 hod., vede L. Frouzová.
čtvrtek 31. května PRAŽSKÉ
SPORTOVNÍ HRY
Sraz ve stanici metra Č. Most v 8.30 hod.,
vede J. Foltýnová.

Řehořová Marie
Studená Josefa
Aronová Helena
Haušildová Květa
Topinka Jiří
Brachtlová Marie
Koudelová Alena
Krejsa Václav
Němec Vladimír
Skovajsa Jaroslav
Škalda Jiří
Jandová Alena
Jelínková Jarmila

Riegertová Stanislava
Romová Jana
Strakošová Irina
Šoberová Květa
Šrytrová Alena
Tvrdíková Blanka
Vojáček Karel
Zajíčková Alena
Novák Květoslav
Paldusová Olga
Adámek Antonín
Kalaš Zdeněk
Matoušek Zdeněk

Měšťák Kamil
Poláchová Anna
Průša Antonín
Šaman Josef
Šrámková Barbora
Ullmannová Marie
Zimáček Milan

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně.
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky. V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 2. 2018 - 30. 4. 2018 do 30. 6. 2018. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na: http://www.pocernice.cz/poradnaobcana/vitaniobcanku/ 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, email: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,
tel.: 271 071 657, email: vitani@pocernice.cz.
Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM

PŘIJĎTE SI OTESTOVAT SVŮJ ZRAK ZA ŠERA, MLHY, DEŠTĚ A OSLNĚNÍ!

Úterý 5. června od 10.00 – 17.00 hod.
Speciální oční vyšetření pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu odhalí kromě standardně měřených hodnot (dalekozrakost, periferie, barvocit) i to, jak návštěvníkům reaguje
zrak za šera, mlhy a deště nebo při oslnění protijedoucím vozidlem. Na základě výsledků pak
optometristé z Mezinárodního sdružení optiků případně doporučí podrobnější vyšetření a zároveň poradí s řešením korekce zraku při řízení motorového vozidla nebo při práci v kanceláři.
Místo konání bude upřesněno v červnovém Zpravodaji a na webu městské části.

SENIORFITNES
Přijďte s námi cvičit zdravotní tělesnou výchovu! Školení cvičitelé SENIORFITNES vám
pomohou s bolestmi zad a kloubů. Jako bonus získáte i nový okruh přátel.
Více na www.seniorfitnes.cz
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 hod. (50 Kč)
Je třeba se přihlásit u cvičitelky. Martina Jíchová, tel.: 723 031 678,
e-mail: martina@martinajichova.cz

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
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Odbory

Rybníček František
Konrádová Květuše
Procházka Radovan
Malec Vladislav
Synecká Jarmila
Kubrychtová Věra
Macurek Emil
Radová Jana
Fremunt Stanislav
Opatrná Zdenka
Paulík Lubomír
Jelínek Stanislav
Kubecová Marie

Odbory

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝSTAVBĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
BOD č. 4

Výstavba Bílý vrch
- Investor Konhefr Počernice, s. r. o.

Záměrem investora je výstavba obytného souboru. Návrh řeší výstavbu souboru
rodinných domů, navrhuje výstavbu 153
rodinných domů, včetně jednoho rodinného domu s obchodem, část z domů bude
podzemních, včetně inženýrských sítí, trafostanice, obslužné komunikace, občanské
vybavenosti (školka, obchod s potravinami).
Zdrojem vytápění budou samostatná tepelná čerpadla pro každý rodinný dům. Budou
vybudovány retenční nádrže na zadržení
a regulování odvádění dešťových vod. Areál
bude doplněn izolačním valem podél západní hranice, parkovou plochou, jedním hřištěm pro menší děti a plochou pro sport pro
„náctileté“. V rámci navrženého areálu bude
i novostavba čistírny odpadních vod, sloužící
však dočasně pro daný záměr do doby zintenzivnění stávající čistírny odpadních vod
Čertousy. Přečištěné vody budou svedeny
do Jirenského potoka. Předpokládaný počet
obyvatel je 550. Výstavba bude rozdělena do
sedmi etap s předpokládaným dokončením
v roce 2028. Funkční využití území je v souladu s platným územním plánem hlavního
města Prahy. Záměr byl posuzován dle zákona EIA. Na záměr bylo vydáno územní rozhodnutí v listopadu 2017, proti územnímu
rozhodnutí bylo podáno odvolání.

Doprava

BOD č. 5

ČOV Čertousy - Investor PVS, a. s.

V červenci 2015 došlo k realizaci akce stavební a montážní práce na zastřešení čistírny
(ČOV Čertousy) pro eliminaci zápachu v okolí.
V současné době se upravuje dokumentace
pro řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) na
zkapacitnění čistírny. Záměr představuje
rekonstrukci a intenzifikaci provozu a zvýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod
(dále jen „ČOV“) Horní Počernice Čertousy,
která se nachází na východním okraji městské části Praha 20 – Horní Počernice a svojí
stávající kapacitou 9 983 ekvivalentních obyvatel (EO) i funkcemi již neodpovídá stávajícím potřebám a nárokům platné legislativy
a předpisům Evropské unie. I přes nedávno
provedené rekonstrukce je stávající ČOV již
na hranici svých kapacitních možností a pro-
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to již není od roku 2009 možné připojovat
novou výstavbu na rozvojových plochách
Horních Počernic. Z tohoto důvodu je navrženo rozšíření kapacity PČOV na výhledovou
cílovou kapacitu 23 000 EO, a to zejména
rozšířením biologické linky. Posuzovaná ČOV
byla původně postavena jako biofiltrová,
v osmdesátých letech minulého století byla
nahrazena mechanicko - biologickou ČOV.

BOD č. 6

Rezidence Čertousy - bytové domy
- Investor Čertousy, a. s. (ulice Bártlova)

kdy naposledy bylo požádáno o prodloužení
dne 28. 6. 2013. Poslední řízení o prodloužení platnosti toho rozhodnutí bylo z důvodů
nedoplnění podkladů požadovaných stavebním úřadem, usnesením ze dne 29. 1. 2015,
zastaveno. V září 2017 schválilo zastupitelstvo pořízení územní studie Horní Počernice
východ. Cílem územní studie je navrhnout
v řešeném území koncepci veřejných prostranství včetně parků, zástavbu stavebních
bloků a pozemků a podrobnější řešení infrastruktury. Z rozhodnutí Městského soudu
v Praze ze dne 22. 8. 2018, č. j. 8 A 65/2013
- 47 vyplývá, že shora uvedené rozhodnutí
z roku 2006 pozbylo platnosti.

BOD č. 8

Jedná se o stavbu
bytových domů
(objekt A se třemi sekcemi, objekt B se dvěma
sekcemi,
objekt
C se čtyřmi sekcemi, bytové domy s jedním podzemním, dvěma nadzemními
podlažími a podkrovím, celkem 132 bytů,
8 ubytovacích jednotek a dva nebytové prostory). Součástí stavby jsou také komunikace,
inženýrské sítě a čistírna lokálních odpadních
vod (ČOV). Do roku 2013 bylo odkanalizování
splaškových vod navrženo napojením na stávající čistírnu ČOV Čertousy. V projektové dokumentaci došlo později ke změně řešení odvádění splaškových vod, záměr byl upraven
a měl by mít svoji individuální ČOV. Vzhledem
ke schválené Deklaraci podmínek rozvoje MČ
Praha 20, které další umístění soukromých
čistíren odpadních vod (vyjma pro rodinné
domky a drobné provozovny) nepodporuje,
nedala Rada MČ Praha 20 k této změně souhlas. V současné době stále probíhá územní
řízení na umístění stavby, které je přerušeno
právě kvůli nesouhlasu městské části s další
čistírnou odpadních vod na svém území.

BOD č. 7

Beranka I (ulice K Odpočinku, Tlustého)
- Investor Magistrát hl. m. Prahy
Územní rozhodnutí o umístění stavby z roku
2006 umístilo 18 bytových domů (520 bytů),
komunikace a inženýrské sítě. Platnost územního rozhodnutí byla neustále prodlužována,

Beranka II (Tlustého, K Odpočinku)
- Investor BloomenDevelopment, s. r. o.
Na záměr bylo dne 11. 1. 2006 vydáno územní rozhodnutí, které je pravomocné.Původním územním rozhodnutím bylo v prostoru
mezi komunikacemi K Berance, K Odpočinku
a Tlustého umístěno 8 bytových domů s celkem 276 byty. Součástí záměru je i nová severojižní komunikace nazvaná jako Rajhradská,
napojená na ul. Tlustého. Společnost BloomanDevelopment má záměr místo bytových
domů realizovat řadové rodinné domy – původně navrženo celkem 105 domů, následně
došlo i díky intervenci MČ k mírnému rozvolnění zástavby a ke snížení počtu na 95
domů – změna územního rozhodnutí v tomto smyslu byla vydána dne 7. 5. 2012. V roce
2016 byla vydána další změna územního rozhodnutí, v rámci které došlo především k dalšímu snížení kapacity záměru, a to na pouze
87 rodinných domů. Aktuálně již proběhla
kolaudace prvních 13 domů, části úseků nových komunikací a inženýrských sítí.
www.youtube.com/watch?v=cXztz1j5qWQ

BOD č. 9 - Obytný a sportovní soubor Tři
věže (K Berance, U Věže). Územní rozhodnutí
o umístění stavby z 2011 umístilo 3 propojené objekty s obytnou - ubytovací funkcí (ubytování s pečovatelskou službou), sportovně
rehabilitační funkcí (fitness, bazén atd.) a mateřskou školou a dále komunikace a inženýrské sítě. Stavební úřad MČ Praha 20 vydal
dne 24. 2. 2015 sdělení o pozbytí platnosti
územního rozhodnutí. V této věci proběhla
soudní řízení, která byla ukončena rozhodnutím Městského soudu v Praze, na jehož
základě pozbylo předmětné územní rozhodnutí platnosti, a to z důvodu uplynutí doby
stanovené v § 93 odst. 1 stavebního zákona,
kdy současně nebyl naplněn žádný z důvodů
uvedených v § 93 odst. 4, stavebního zákona.
Karla Polydorová, radní
a Jiří Beneda, místostarosta

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ MÁ SVÉ VÍTĚZE
3. místo – Martina Halászová,
gymnázium, sekunda A
Zvláštní cena:
Petr Kaňa, 6. třída ZŠ Bártlova

Velké poděkování patří všem učitelům
a pedagogickým pracovníkům, kteří se na
přípravách a realizaci akce podíleli. Bez jejich přispění by se výtvarná soutěž nemohla
uskutečnit.

Výtvarná soutěž

Už známe výsledky VI. ročníku soutěže pro
nejmenší výtvarníky naší městské části. Tématem v listopadu vyhlašované výtvarné
soutěže volnou technikou byly Vánoce, zimní
krajina a zimní motivy. Všem zúčastněným
soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme! Od Úřadu městské části Praha 20 dostali
při vyhlášení vítězů dárky, jejich obrázky totiž bude úřad rozesílat jako svá předvánoční
PFka.
Kategorie mateřské školy
1. místo – Michal Brada, MŠ Spojenců
2. místo – Vanesa Březinová, MŠ Spojenců
3. místo – Nella Břízová, MŠ Spojenců
Kategorie I. stupeň ZŠ
1. místo – Ema Vrbová, FZŠ Chodovická
2. místo – Karolína Foučková, ZŠ Stoliňská
3. místo – Elvína Tůmová, ZŠ Spojenců
Kategorie II. stupeň ZŠ
1. místo – Natálie Přindová, gymnázium,
prima A
2. místo – Viktoria Kuboleková, Ellen
Molatová, ZŠ Bártlova

Minulý měsíc převzali vítězové výtvarné soutěže svá ocenění z rukou vedení Městské části
Praha 20

Vrbová Ema - FZŠ Chodovická 1. místo, kategorie
I. stupeň ZŠ

Brada Michal - MŠ Spojenců 1. místo, kategorie MŠ

Přindová Natálie - gymnázium 1. místo, kategorie
II. stupeň ZŠ

Kaňa Petr - ZŠ Bártlova, zvláštní cena, kategorie
II. stupeň ZŠ

Březinová Vaneska - MŠ Spojenců 2. místo,
kategorie MŠ

Halászová Martina - gymnázium 3. místo,
kategorie II. stupeň ZŠ

Kunz David - ZŠ Bártlova 3. místo, kategorie
II. stupeň ZŠ

Břízová Nella - MŠ Spojenců
3. místo, kategorie MŠ

Foučková Karolína - ZŠ Stoliňská
2. místo, kategorie I. stupeň ZŠ

Tůmová Elvína - ZŠ Spojenců
2. místo, kategorie I. stupeň ZŠ
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Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá MČ

Zdravá městská část Horní Počernice
vás srdečně zve na V. veřejné fórum UR - 10 problémů

Přijďte diskutovat a hledat řešení spolu
s vedením MČ Praha 20

29. 5. 2018 OD 17.00 HOD.
NA CHVALSKÝ ZÁMEK

K připomínkování a dalším návrhům bude i připravený
AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MČ
NA OBDOBÍ 2018-2020
Navrhované projekty v rámci participativního
rozpočtování - INVESTICE NA PŘÁNÍ II budou moci
prezentovat své návrhy v přilehlých prostorách

Jen aktivita přináší změnu - navrhněte si MČ, ve které stojí za to žít.
CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Cyklovlaky a cyklobusy
Do okolí Prahy se mimo řádné spoje letos dostanete opět snadněji - tradičním dětským Cyklohráčkem na Slaný, cyklovlaky na Kokořínsko
a do Českého ráje. Cyklovozy má i Posázavský
Pacifik. Na Brdy dobře dojedete cyklovlakem
z pražského Hlavního nádraží a cyklobusy
z Dobřichovic, Příbrami a Plzně.
Projížď ka okolo Prahy 14
Ve čtvrtek 10. května vás zvu na zajímavou informační projížďku okolo Prahy 14, dlouhou
necelých 20 km. Začátek je v 17.00 hodin u budovy Úřadu městské části Praha 14, případně
se cca v 17.45 hod. můžeme setkat u Xaverovských rybníků.
Xaverovská projížď ka
Výstavba cyklostezky podle silnice od Běchovic obnažuje některé dlouhodobé nedostatky
zdejších navazujících cest. Proto vás zvu na
bližší seznámení s tímto územím, vyjíždíme
v úterý 15. května v 17.00 hodin od vrátnice
xaverovského areálu Big Box.
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Káranský vodovodník
V sobotu 19. května vám doporučuji Káranského vodvodníka. Můžete se zde projet na kole,
proběhnout, seznámit se zajímavou Úpravnou
vody Káraný či využít doprovodný program
o bezpečnosti v dopravě. Stačí se informovat
a zaregistrovat na: www.pvk.cz
Nové cyklomapy
Praha má od dubna novou cyklomapu v měřítku 1 : 35 000, která je k dispozici na recepci
zámku Chvaly. H. Počernice mají cyklomapu
z r. 2016 na velkém panelu v Čertousích, připravuje se nová.
Bližší informace naleznete na:
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo
Květen bez mrazíků vám přeje
Petr Uzel,
cyklokoordinátor

Placená inzerce
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VÍTĚZSLAV KALIBA: RÁD BYCH ZDE ZÚROČIL SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI
Vítězslav Kaliba nastoupil do funkce tajemníka městského úřadu po bohatých zkušenostech ze Středočeského kraje, kde působil deset let.
Nedávno jste nastoupil do pozice tajemníka na náš úřad. Kde jste pracoval před tím?
Deset let jsem pracoval na Krajském úřadu
Středočeského kraje. V prosinci 2007 jsem nastoupil na úřad jako projektový manažer Odboru evropské integrace. Mojí hlavní pracovní
náplní byla příprava a realizace projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU.
V roce 2010 jsem byl jmenován vedoucím oddělení přípravy a realizace projektů EU Odboru
regionálního rozvoje. V březnu 2015 jsem pak
byl jmenován vedoucím Odboru regionálního
rozvoje. V té době měl odbor 100 zaměstnanců.
Jak se vám těch deset let na Kraji líbilo?
Přestože kraje vznikly už v roce 2000, resp.
2001 a já jsem se stal zaměstnancem Krajského úřadu až na konci roku 2007, zažil jsem dosud všechny hejtmany a hejtmanky, což beru
jako obrovskou zkušenost. Díky poměrně rozmanité agendě Odboru regionálního rozvoje –
regionální rozvoj, strategie, evropské projekty
investiční, ale i neinvestiční, územní plánování, stavební řád, cestovní ruch, cyklodoprava,
podpora podnikání a mnoho dalšího, jsem
získal široký rozhled. V roce 2015 jsme také
zakládali Středočeské inovační centrum, spolek, kde jsem byl do konce svého angažmá na
Krajském úřadě členem představenstva spolku. Podílel jsem se také na vzniku nejmladší
příspěvkové organizace Středočeského kraje,
kterou je Středočeská centrála cestovního ruchu.
Za těch deset let jsem měl možnost potkat se
a jednat s řadou více či méně známých a zajímavých lidí, ať už to byli hejtmani, poslanci, senátoři, ministři Vlády ČR, primátoři, starostové,
ale také s některými osobnostmi uměleckého
světa a podobně. Měl jsem možnost podílet
se na přípravě posledních programových ob-

dobí EU (2007 – 2013, 2014 – 2020, ale také
částečně na budoucím období 2021+). A takto
bych mohl ještě dlouho pokračovat. Abych to
zkrátil, ano, těch deset let na Kraji se mi líbilo,
a to i přesto, že ne vždy to bylo samozřejmě
jen idylické…
Proč jste se rozhodl na Kraji skončit?
…řekněme, že po vzájemné dohodě se současným vedením Kraje a Krajského úřadu.
Nyní jste v pozici tajemníka, proč jste si vybral tuto pozici?
Pozice ve vedení úřadu obecně mne již dlouho lákala. Vývoj událostí a uvolněnou pozici
tajemníka Úřadu městské části Praha 20 jsem
bral jako výzvu. Jsem velice rád, že jsem tuto
možnost získal.
Rád bych zde zúročil své znalosti a zkušenosti,
a to ať už praktické, tak i teoretické, které jsem
získal při studiu managementu veřejné správy.
Proč jste si vybral právě Horní Počernice?
Máte k nim vztah?
Přestože nejsem místní, tak k Horním Počernicím mám velmi pozitivní vztah. V Horních Počernicích bydlela moje babička a maminka zde
vyrůstala a chodila do školy. Díky tomu jsem
tu podstatnou část dětství strávil i já. Jinak já
pocházím z Černého Mostu, čili ze sousedství.
Posledních devět let ale bydlím na jihu severní
části Středočeského kraje - kousek od Čakovic.
S jakou vizí jste vstupoval do funkce?
Moje vize je úřad, který je profesionální podporou samosprávě, který je nápomocen občanům daného území při jejich životních událostech a potřebách a který se řídí nejen zákony,
ale i zdravým rozumem.
Bylo něco, co Vás na práci překvapilo?
Nevím, jestli přímo překvapilo, ale mrzí mě
obtížnost obsazení některých klíčových pozic v rámci našeho úřadu městské části. Je to
jistý handicap, se kterým se musím v krátké
době poprat. Kdo sleduje naše webové strán-

ky www.pocernice.cz, tak tuší, že mluvím zejména o neobsazených pozicích na Odboru
ekonomickém. Současně ale děkuji stávajícím
pracovnicím odboru, že se statečně drží a že
v rámci možností situaci dosud zvládají.
Velmi pozitivně mě ale překvapil přístup prakticky všech zaměstnanců úřadu a všem i touto
cestou děkuji za milé přijetí a dosud vstřícný
přístup k avizovaným změnám v řízení úřadu.
I když na zmíněné pozici nejste dlouho,
můžete už teď říct, co Vás na této práci baví
a zda jste si ji takto představoval?
Baví mne lidi, se kterými na úřadě pracuji. Ano,
ta práce mne baví. Časově je možná náročnější, než jsem si původně myslel a ne zřídka musím otevřít pracovní notebook i doma, ale to
nevidím nijak tragicky. K této pozici to patří. Už
jsem měl také čest předávat občanství novým
občanům našeho státu. To pro mne byla zcela
nová zkušenost a musím říct, že když jsem viděl to nadšení v jejich očích, tak jsem z toho
měl radost. Na Kraji jsem pracoval deset let,
budu rád, když i zde budu mít minimálně stejnou příležitost.
Můžeme nahlédnout i mimo pracovní náplň? Čemu se rád věnujete ve volném čase?
Tak určitě svému ročnímu synovi. Ale jsem
také instruktorem sebeobranného systému
Krav Maga a vedu kurzy pro děti a pro dospělé. Otevíral jsem také kurzy speciálně pro ženy.
Celý ten systém je něco, co mě baví a svým
způsobem naplňuje. Zahájil jsem ale také profesní studium práva. Mám licenci pro přístrojové potápění, baví mě jachting, i když na ten
poslední roky zbývá jen minimum času, baví
mě i kolo. Přiznávám ale, že mě také baví jen
tak ležet a nic nedělat. Na tento koníček se ale
poslední dobou času opravdu moc nedostává.
Lenka Bartáková, redaktorka

Ve volném čase vede nový tajemník úřadu, Vítězslav Kaliba, kurzy v sebeobranném
systému Krav Maga pro děti i pro dospělé
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PROJEKT PODANÁ RUKA
ROKACENTRUM

Jste od začátku tady v Horních Počernicích?
Manžel pochází z Horních Počernic, ale firmu
jsme měli nejdříve na Žižkově v Jagellonské ulici. Následně jsme firmu přestěhovali
do Horních Počernic, ale původně na jiné
místo. Tuto budovu na rohu ulice Ve Žlíbku
a Náchodská jsme měli nejprve v pronájmu
a asi před čtyřmi lety nám majitel dům prodal a tak jsme dnes již ve svém. Mezitím jsme
měli pobočku i v Nymburku, ale od roku 2012
jsme již jen zde v Horních Počernicích.
Z názvu firmy je patrné, že se specializujete na okna. To však není jediný sortiment,
v nabídce máte i podlahy, dveře a kování.
Kdy jste rozšířili sortiment?
Rozšíření nabídky vyplynulo postupně a vycházelo z poptávky našich zákazníků. Nejdříve jsme do našeho sortimentu přidali
podlahy, následně interiérové dveře. K tomu
samozřejmě patří i příslušenství jako jsou žaluzie, rolety, parapety, kliky a další.
Kromě interiérů děláte i kompletní rekonstrukce bytů, domů, komerčních prostor či
stavby domů na klíč.
Hlavní důvod pro toto další rozšíření byl
ten, že jsme často naráželi na ne příliš dobře
provedené stavební úpravy při rekonstrukcích, které nám ztěžovaly práci. Proto jsme
si zajistili kvalitní odborníky na další práce
a začali dělat kompletní rekonstrukce. Spolu-

pracujeme s designéry, kteří v případě zájmu
navrhnou pro klienty optimální řešení. Nyní
tedy zajistíme stavebně vše od dodávky a instalace podlah, dveří, oken přes fasády až po
kompletní stavby. Pro klienty můžeme zajistit
komplexní servis od návrhu, financování, architektonickou přípravu, projektování, právní
servis a další služby. Celá dodávka tak bude
ucelená, práce na sebe budou plynule navazovat a záruku bude mít klient od jedné společnosti na celé dílo. Nedílnou součástí ucelené nabídky je i odborná montáž a záruční
i pozáruční servis. Více informací naleznete
na: www.rokacentrum.cz
Když se vrátíme zpět k interiérům, jaké
jsou dnes trendy, co se týče například
oken, dveří a podlah?
Trendy se neustále mění a málokdo má peníze, ale hlavně i chuť měnit interiér dle momentálních trendů, takže stále vítězí klasika
a různorodý vkus jednotlivých zákazníků.
Hodně záleží na tom, kolik jim je let, jak žijí,
jaké mají zájmy. Máme takovou škálu dveří
a podlah, že dokážeme uspokojit každého
zákazníka.
Například z podlah je teď moderní vinyl ve
všech svých provedeních.
U oken je to trojsklo, které má lepší termoregulační vlastnosti. Nejvíce vedou plastová,
u zákazníků jsou to samozřejmě i dřevěná či
hliníková okna, ty si však kvůli vyšší ceně nepořizují tak často a dávají přednost například
plastovým s antracitovým vzhledem, která
jsou kompromisem k dražším hliníkovým
oknům. U dveří jsou dnes trendy bezfalcové,
posuvné do stavebních pouzder či celoskleněné.

riérový trh nabízí. Pokud se tedy dostaneme
k zákazníkovi v době plánování, je možné mu
navrhnout lepší dispozici. Upozorníme například na to, aby se do fasády nainstalovaly
rovnou kapsy na předokenní rolety a byly tak
zapuštěné.
Proč jste se zapojili do projektu Podaná
ruka?
Akceptujeme, že jsou mezi námi senioři, samoživitelky, či početnější rodiny, kterým je
potřeba pomoci a jsme rádi, že i oni mají chuť
řešit, jak žijí a případně to změnit.

Kdy je ideální, aby Vás zákazník navštívil,
pokud rekonstruuje interiér?
Nejlepší je, pokud nás navštíví dříve, než se
zahájí rekonstrukce, ideálně již při plánování.
Stavaři neví o všech možnostech, které inte-

www.rokacentrum.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
PO - ČT 8.30 – 17.30 hod.
PÁTEK 8.30 – 14.30 hod.
SOBOTA 9.00 – 11.30 hod.
Lenka Bartáková,
redaktorka
Od prodeje oken rozšířila firma Rokacentrum své služby o rekonstrukce interiérů, bytů,
domů a firem vč. staveb domů na klíč
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Projekt Podaná ruka

Na rohu ulice Ve Žlíbku a Náchodská sídlí
firma ROKA okna s.r.o., kde však nenajdete pouze prodejnu oken, ale dá se říci, že
vše od podlahy až po střechu. Firma, která vznikla již v roce 2001, se totiž zabývá
kompletními interiérovými i exteriérovými rekonstrukcemi, či stavbou domů na
klíč. O tom, co vše zde můžete pořídit jsem
si povídala s majitelkou Klárou Pazderkovou.

Vážení diváci,
v květnu se, jako
každý rok, na téměř
dva měsíce otevřou
brány
přírodního
divadla a vypukne
Festival
Divadlo
v přírodě. Letošní
festival bude výjimečný ze dvou důvodů, tím prvním je skutečnost, že divadlo
změnilo název. Od letošního roku se jmenuje
Přírodní divadlo Dády Stoklasy. Dáda se
zasloužil o jeho vybudování a o dlouholetou tradici ochotnického divadla v Horních
Počernicích, a tak jsme se tímto krokem rozhodli vzdát mu hold, aby bylo jeho jméno
stále připomínáno současným i budoucím
generacím herců a příznivců amatérského
divadla. Zároveň bychom rádi Dádovi odhalili pamětní desku v divadle kamenném,
kterou bychom rádi financovali z dobrovolných příspěvků lidí, kteří měli Dádu a jeho
divadelní tvorbu rádi. Pokud byste chtěli na
tuto pamětní desku také přispět, bude to
možné prostřednictvím veřejné sbírky, která bude spuštěna 11. května, více informací

se dozvíte na webových stránkách divadla či
ochotnického sdružení. Za jakýkoli příspěvek
předem děkujeme.
Druhou výjimečností letošního festivalu je
profesionální host. Dosud jsme na festival
zvali pouze amatérské soubory, myslíme
si ale, že setkávání amatérských divadelníků s profesionálními je nesmírně přínosné
a krásné prostředí přírodního divadla k tomu
přímo vybízí. Naše pozvání přijalo pražské
divadlo 3D company s inscenací Starý holky. Jedná se o komedii o dvou ženách v těch
nejlepších letech, které se rozhodnou vyrazit
na čundr na vrch Mužský. Dámy však nejsou
zrovna sportovní typy a navíc si s sebou nesou všemožné fobie a předsudky, vzniká tak
řada komických situací a nečekaných zvratů,
které diváky zaručeně pobaví. Areál přírodního divadla je pro tuto inscenaci tou nejlepší
kulisou, těšíme se tedy, jak se s ním herečky
„poperou“. V jedné z hlavních rolí uvidíte
skvělou Natálii Drabiščákovou, herečku
pražského Divadla Na zábradlí. Starý holky
uvedeme v sobotu 26. května od 21.00 hodin. Vstupenky koupíte přímo před představením.
Ačkoli se naše pozornost v květnu upíná

hlavně na přírodní divadlo, zahálet nebudeme ani na kamenné scéně. Připravili jsme
pro vás například skvělou komedii Zelňačka,
v hlavní roli s Oldřichem Víznerem a Otakarem Brouskem. Kladem této inscenace
je kombinace skvěle napsaného textu a mistrovského herectví obou pánů herců. Přijďte
se o tom přesvědčit v úterý 29. května.
Nadále budeme také promítat v našem divadelním kině, pro děti jsme si připravili na neděli 6. května dobrodružný příběh Jumanji:
vítejte v džungli nebo v neděli 13. května
úspěšnou pohádku Čertoviny. Pro dospělé
promítáme 3. května unikátní animovaný
film o životě malíře van Gogha s názvem Vincent a 28. května komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
Ať už se rozhodnete navštívit nás v přírodním
či v kamenném divadle, budeme se na vás
moc těšit.
Vyhlašujeme veřejnou sbírku na pamětní
desku věnovanou režisérovi Dádovi Stoklasovi, která bude probíhat od 11. 5. do 31. 8.
2018. Více info na webu divadla.

Pokladna divadla je otevřená od pondělí
do pátku od 16.00 do 19.00 hod. a vždy ho
dinu před každým představením.

Neděle 6. května v 15.00 hod.

Nový původní muzikál plný známých písní.
Délka představení: 108 minut
Vstupné: 200 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)

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).
Telefon do pokladny: 281 860 174.
Délka všech představení je uváděná včetně
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez
přestávky, pokud není uvedeno jinak.
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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.
Film je vhodný pro děti od 9 let.
Délka představení: 119 minut
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 10. května v 19.30 hod.
Michael Parker

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta
Režie: Petr Strnad
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Pátek 11. května v 19.30 hod.

MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Režie: Filip Malý

MUZIKÁL

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

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 Po-

Pátek 18. května v 17.00 hod.

HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2017

Festival studentských orchest- KO
NCERT
rů pořádaný ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: zdarma, nutná vstupenka

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

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.

Nový původní muzikál.
MUZIKÁL
Vstupné: 200 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
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
Úterý 29. května v 19.30 hod.
René Fallet

ZELŇAČKA

Režie: Oldřich Vízner
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml,
Vojtěch Záveský, Barbora Jánová/ Barbora
Hrušková, Jan Szymik

KONCERT

CARMINA BURANA

REBELOVÉ
nové generace

MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY

Režie: Jiří Šindara
PROMÍTÁNÍ
Prostřednictvím
dokumentárních
záběrů, hraných scén a filmových archivů
sledujeme neuvěřitelný příběh Herberta Absolona, který při pátrání po osudech rodiny
postupně rozkrývá dosud neznámé momenty z protifašistického odboje a současně objevuje nezveřejněné praktiky komunistů po
roce 1945. Po skončení dokumentu promítneme záznam diskuse s Herbertem Absolonem, Jiřím Šindarou, Eduardem Stehlíkem
a Radkem Schovánkem, který byl pořízen
v Divadle Horní Počernice 21. března 2018.
Délka představení: 150 minut
(včetně přestávky)
Vstupné: 50 Kč
Neděle 10. června v 18.00 hod.
Carl Orff

Středa 30. května v 19.30 hod.
MgA. Olga Francová Velická MUZ

Pondělí 21. května v 19.30 hod.

Čtvrtek 7. června v 19.30 hod.

PĚŠÁCI TAJNÉ FRONTY

IKÁL

PREMIÉRA

Režie: Matěj Čumpelík
Hrají: studenti gymnázia Horní Počernice
Studenti hudebně dramatického oddělení
školního klubu Gymnázia Chodovická vytvořili vlastní úpravu muzikálu Rebelové.
Realizace představení je zaštítěna pedagogickým sborem Gymnázia Chodovická.
Délka představení: 90 minut (hraje se s přestávkou)
Vstupné: 80 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Čtvrtek 31. května v 19.30 hod.

REBELOVÉ nové generace

Režie: Matěj Čumpelík
Více informací u premiéry 30. května.
(pronájem přístupný veřejnosti)

Slavná hudební bouře skladatele a pedagoga Carla Orffa na bujaré texty mnichů
z Burany, která se stala vzorem pro veškerou
současnou filmovou hudbu!
Zpívá a hraje: dětský sbor Paleček - sbormistryně Šárka Mistrová, sbor Pražští pěvci a sólisté, Středočeský pěvecký sbor, Černošická
komorní filharmonie -dirigent Stanislav Mistr
Vstupné: 190 Kč, studenti a senioři 140 Kč
Čtvrtek 14. června v 19.30 hod.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

KINO
Romantická komedie / ČR
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková,
Saša Rašilov, Filip Blažek a další
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou
věčnost, ale jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta
Marta, která má šílený plán, jak krachující
manželství zachránit - musí se přistihnout in
flagranti…
Délka představení: 92 minut
Vstupné: 80 Kč

ČERVEN
Sobota 2. června v 14:30 hod.

7. AKADEMIE LEONARDA

Centrum volného času Leonardo
Tradiční každoroční vystoupení, na kterém
malí i velcí umělci prezentují, co se během
roku naučili.
Vstupné: 100 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Středa 6. června v 18.00 hod.

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT ZUŠ

KONCERT

Koncert letošních absolventů ZUŠ
Ratibořická.
Vstupné: vstup zdarma
(nutná vstupenka)

18– 19

Divadlo

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

Sobota 16. června v 16.00 hod.

20 LET TAEKWON
- DO SONKAL PRAHA

Výtěžek večera bude věnován na dobročinné
účely.
Vstupné: 100 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Pondělí 18. června v 19.30 hod.
Filip Malý

MUZIKÁL
LÁSKA MEZI ŘÁDKY

Režie: Filip Malý
Více informací u představení 11. května.
Vstupné: 200 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Úterý 19. června v 19.30 hod.
Michael Engler

ZNOVU A LÍP

Divadlo Palace
Režie: Martina Krátká
Hrají: Marek Daniel, Kristyna Frejová,
Klára Cibulková a další
Svižná situační komedie o lásce, manželství
a přehodnocování.
Marek je populární spisovatel, má rád drahé
pití, mladší ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost. Co přijde? Rozvodové
řízení, dělení majetku, právnická bitka 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: 120 minut
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

Režie: Eva Bartoňová
Hrají: Eliška Králová, Lukáš Kumst,
Michal Král, Eva Bartoňová, Jana Sůvová,
Šárka Hanušová, Monika Ulwer, Václav
Procházka, David Urban, Michal Klich,
Viktor Jablonský, Jana Procházková,
Barbora Zitová, Roman Chlup, David
Kalbáč, Mario Procházka
Poetická pohádková hra o nenávisti a zlé
klatbě, kterou přemůže jedině láska. V dramatické básni Julia Zeyera se snoubí pohádkové motivy, mytologické odkazy a barvitý
jazyk. Mladý kralevic Radúz se ocitne v moci
královny nepřátelské země, nenávistí spalované Runy. Ale i ve světě zloby a záště vyklíčí vroucí láska mezi Radúzem a princeznou
Mahulenou. Láska, která odemkne čarovná
pouta a zlomí strašlivé prokletí.
Neděle 20. května v 17.00 hod.
Jiří Dvořák / Eva Čechová

ZPÁTKY DO AFRIKY II

Rodinné divadlo Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Jůlie Čechová, Veronika Čechová,
Klára Eisenhammerová, Mája Klímová,
Bára Tůmová, Anička Kulhavá, Anička
Staňková, Lucie Schovancová, Tim Zuščík
a Zdenička Staňková
Napínavý příběh s veselými písničkami
a mnoha cirkusovými čísly. Zvířata z pražské
ZOO Trója využila osudové náhody a vydávají se na dobrodružnou cestu z Prahy až do Afriky. Ale tím příběh nekončí. Co bylo dál, když
zvířata konečně dorazila domů? Zdá se, že už
je v Africe někdo čeká!
Pátek 25. května ve 21.00 hod.
Martin Drahovzal

NA KOHO TO SLOVO PADNE

Mrsťa Prsťa, Dram /a tak / - Kouřim
Režie: Martin Drahovzal
Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola
ven! Každý z nás zná to na první pohled nevinné rozpočítadlo, které určuje běh mnoha
dětských her. Když se ale vyloučení ze hry na
život stane bolestivě definitivním, mění se
naivní veršovánka ve smrtonosnou zbraň.
Sobota 26. května ve 21.00 hod.
Markéta Bidlasová

STARÝ HOLKY
Změna programu vyhrazena.

48. FESTIVAL
DIVADLO V PŘÍRODĚ
Pátek 18. května ve 21.00 hod.
Sobota 19. května v 17.00 a ve 21.00 hod.
Neděle 20. května ve 21.00 hod.
Julius Zeyer

RADÚZ A MAHULENA
DS Právě začínáme
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PROFESION
ÁLNÍ
HOST
FESTIVALU

3D Company
Režie: Martin
Vokoun
Hrají: Natália Drabiščáková, Veronika Rašťáková, Kateřina Fixová, Michal Kuboušek
Ačkoliv Karkulce
už táhne na padesát, lesy jsou pořád plné babiček a vlků.
Dvě letité kamarádky Drahu a Mili se vydávají na dobrodružný výlet do přírody. Co na své
výpravě do hvozdů vlastně hledají a co na-

konec najdou? Dvě starý holky on the road!
Groteskní tragikomedie, která je jako stvořená pro prostředí našeho divadla v přírodě.
Vstupné: 200 Kč

Neděle 27. května v 17.00 hod.
Petr Nedvěd

BROUKOSVĚT ANEB JAK
ŠKOLNÍK ZMIZÍ DO ŘÍŠE HMYZÍ

Nedvíďata
Režie: Nora Nedvědová
Muzikál o tom, že ne každý školník a uklízečka mají rádi děti. Ty je „nedopatřením“ zmenší na velikost mravenců a ti dva se ocitnou
uprostřed mraveniště. A ejhle, protivný školník a ukřičená uklízečka pochopí, jak je důležité se starat o přírodu a všechny živé tvory,
kteří v ní žijí.
Pátek 1. června ve 21.00 hod.
Sobota 2. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
Neděle 3. června v 17.00 hod.
Ivanka Vadlejchová

MŇAU!!!

DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Hrají: Jan Kopecký, Lukáš Tichý, Kristýna Těšíková, Kryštof Závodský, Ella
Burocková, Petra Tichá, Laura Fotrová, Kamila Fotrová, Eliška Lésková, Anna Elizabeth Páralová, Anna Moravcová, Michala
Kozáková
Pohádkový muzikál pro nejmenší.
Malé opuštěné koťátko, které se snaží přežít v partě ostřílených toulavých koček na
jednom starém náměstíčku, potká šťastnou
náhodou malého chlapce, který si ze všeho
nejvíc přeje vlastní kočku. Vzájemná láska
a přátelství změní oběma život k lepšímu.
Pohádka je plná veselých písniček.
Vyhlašujeme veřejnou sbírku na
pamětní desku věnovanou režisérovi
Dádovi Stoklasovi, která bude probí
hat od 11. 5. do 31. 8. 2018.
Více informací na webu divadla.

48. Festival Divadlo v přírodě
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Lístky stojí 60 - děti jen 40 korun . Nebo si koupím permici?
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CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
rok 2018 přináší
mnohá kulatá výročí, jedním z nich je
také 10 let od otevření
Chvalského
zámku pro veřejnost. Výstavy i akce
v tomto roce jsou

naším narozeninovým dárkem pro Vás. Navíc v květnu a červnu připravujeme speciální
narozeninové akce. Budeme rádi, když toto
kulaté výročí oslavíte s námi!
Kromě výstavy EMOCE, která baví děti i dospělé, se můžete těšit na Festival historického
tance, tři nedělní narozeninové koncerty na
zámeckém nádvoří i další hezké akce určené
především dětem: Pohádkový víkend, Svatojánský bál či Narozeninovou hru o zámecké
překvapení paní recepční :-).

V zámecké recepci si můžete zakoupit novinky vydané k 10. výročí: novou pohlednici
a vystřihovánku Chvalského zámku.
Připomínám, že 13. května je uzávěrka našich
dvou soutěží. A to se naopak těšíme zase my,
čím nás překvapíte!
Vše nejlepší, milý zámku,

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

POZOR, v pondělí 21. 5. je Chvalský zámek PROVOZNĚ UZAVŘEN!
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 psychologickém 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
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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„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.

od 23. 5. do 31. 5. , galerie a kočárovna

TALENT HORNÍCH POČERNIC:
„Andělská láska“ (Andělé, srdce
a láskyplné vztahy)

Andělská láska (Andělé, srdce a láskyplné
vztahy) je tématem letošního 11. ročníku výtvarné soutěže Talent Horních Počernic, kterou vyhlásila ZŠ Stoliňská. Slavnostní zahájení
s oceněním nejlepších prací se koná ve středu
23. května v 16 hodin. Srdečně zveme.

de zámkem i interaktivní výstavou EMOCE.
Navštívíte zámecké salonky, vystoupáte i na
zámeckou půdu a vyzkoušíte si, jak se budí
princezny! Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy
v celou hodinu, rezervace na tel. 281 860 130.
Po skončení prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete.

AKCE PRO VŠECHNY
So 12. 5. od 13 do 17 hod., nádvoří

FESTIVAL HISTORICKÉHO TANCE

Srdečně zveme na 15. ročník festivalu historického tance, který proběhne v sobotu 12. května od 13 do 17 hod. na zámeckém nádvoří.
Akci pořádá Dům dětí a mládeže z Prahy 7.
Čekají vás působivá taneční vystoupení, rytíři
v plechu i bez něj, historická hudba a skupiny
historického tance z celé republiky. Máte možnost pokochat se historickým tancem od gotiky až po 30. léta 20. století. Vstup na nádvoří
zdarma.
So 19. 5. od 10 do 17 hod.

Doprovodné akce:
• 19. 5. od 10 do 17 hod.
Pohádková sobota s princem Filipem
• 20. 5. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou

Sympatický princ Filip vás provede zámkem
i interaktivní výstavou EMOCE. Navštívíte zámecké salonky i tajné schodiště, vyzkoušíte
naučné i zábavné exponáty na výstavě a projdete školením mladých šlechticů. Prohlídka
trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky
můžete zůstat, jak dlouho chcete.

• 2. 5.–31. 5.
Narozeninová hra pro děti o zámecké překvapení paní recepční – během května na výstavě Emoce čeká na děti hra s překvapením.

NAROZENINOVÉ KONCERTY NA
ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ

K desetiletému výročí jsme připravili tři nedělní narozeninové koncerty na zámeckém
nádvoří. Přijďte si vychutnat slavnostní atmosféru na nádvoří na prahu léta. Vstup zdarma.
• neděle 27. května od 16 hodin:
Smyčcové kvarteto RUBIO
• neděle 3. června od 16 hodin:
Saxofonové kvarteto Ty.Tety
• neděle 10. června od 16 hodin:
Kytarový koncert – studenti Prague British
School a JH band

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

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

od 14. 4. do 13. 5. , galerie

PESTRÉ 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.

Ne 20. 5. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU
RŮŽENKOU

Milá princezna Šípková Růženka vás prove-

17. června od 15 hodin
Svatojánský bál princezen a rytířů na
zámeckém nádvoří
30. 6.–26. 8.
Zámek, nůžky, papír! S příběhem papíru
na cestu kolem světa (interaktivní výstava)

22– 23
22

Zámek

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU
S PRINCEM FILIPEM

SOUTĚŽ BÁSNÍKŮ: ZÁMECKÉ RÝMOBRANÍ
– UZÁVĚRKA 13. KVĚTNA
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.

• 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 – UZÁVĚRKA 13. KVĚTNA
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 březen
Milé děti,
březen byl poslední měsíc, který patřil výstavě o Jiřím Brdečkovi. Ve své otázce jsem se vás ptala, který
den v roce se pan Brdečka narodil. Správně jste odpověděly, že na Štědrý den. Vy, co už umíte počítat, jste
navíc zjistily, že v minulém roce na Štědrý den to bylo přesně 100 let od jeho narození.
Všem počtářům blahopřeji ke správnému výsledku a největší gratulace patří osmiletému Alexi Kmentovi z Horoušan, kterého jsem vylosovala jako výherce za měsíc březen.
Na zámku teď máme krásně barevnou – naučnou i zábavnou výstavu Emoce. Tak určitě
přijďte na návštěvu! Těším se na vás.
Vaše víla Ohnivka

Hornopočernický zpravodaj – květen 2018

Placená inzerce

Formanské slavnosti letos
s partnerstvím P3 a nove
i zastrešeným pódiem

V neděli 20. května proběhne v pořadí již čtvrtý ročník Formanských slavností. Ty letos zaštítí partnerství s P3, která
se také zapojí do příprav už tradičně pestrého programu.
Část programu, kterým letos P3
Formanské slavnosti také obohatí, bude
přesunuta mimo areál Křovinova
náměstí a to rovnou do parku P3, kam
zájemce bude v pravidelných intervalech svážet mikrobus. Návštěvníci tak
budou moci nahlédnout do zákulisí
fungování parku a prostor vybraných
nájemců, z nichž k některým mohou
kdykoliv zavítat na nákupy.

Horní Počernice čeká další ročník
oblíbených Formanských slavností.
V prosluněnou květnovou neděli
návštěvníci budou moci zhlédnout
ukázky tradičních řemesel, případně si
některé z nich i sami vyzkoušet. Připraven je pestrý program pro děti, které
přijede bavit i jeden z workshopů skupiny Kašpárek v rohlíku. Slavnosti proběhnou za hudebního doprovodu kapel
místní ZUŠ a jejich hostů.
Partnerem akce a zároveň i spoluautorem programu je letos nově společnost
P3. Ta, kromě jiného, postaví mobilní
zastřešené pódium a účinkující z místní
ZUŠ tak budou poprvé v historii
Formanských slavností připraveni i na
mokrou variantu počasí.

Tak na viděnou v neděli 20. května!
Tým P3 se zapojil také do příprav
programu. Děti dostanou příležitost
vyřádit se v jedné z kreativně výtvarných dílniček divadelně hudební skupiny
Kašpárek v rohlíku. A mezitím, co budou
posouvat hranice svých uměleckých
schopností, dospělí mohou odpočívat
na květinovém workshopu a pod
vedením zkušených floristek si vyzkoušet vázat květinové aranže a kytice.

P3 tým

Do kalendáře si poznamenejte
i neděli 3. června, kdy se společně
potkáme na Pohádkovém lese
ve Svépravicích!

24– 25

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

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

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
protože máj je lásky čas, připomenu
opět po letech moje
oblíbené devatero
od neznámého autora.
„ Povinnost bez lásky činí mrzutým.
Božena Beňová

e‑mail: knihovna@knihovna‑hp.cz
facebook:
mistniverejnaknihovnahornipocernice
Mgr. Jiří Beneda
Bc. Hana Čížková

Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
Moudrost bez lásky činí hrozným.
Přátelství bez lásky činí falešným.
Pořádek bez lásky činí malicherným.
Čest bez lásky činí domýšlivým.
Majetnost bez lásky činí lakomým.
Víra bez lásky činí fanatickým.
Život bez lásky je nesmysl.
Ale život v lásce je štěstí a radost.“

Eva Tůmová

Ing. Milan Herian

Ing. Pavel Wágner

Věděli jste, že jméno máj – měsíc lásky, mu dal
začátkem 19. století český filolog, lexikograf,
spisovatel a překladatel Josef Jungmann?
Přeji vám láskou naplněné jarní dny.
Božena Beňová

MVDr. Klára Bonková

Miroslav Držmíšek

VÝBĚR VÍTĚZNÝCH TITULŮ MAGNESIA LITERA 2018:
Kars, O.: Jmenuju se Tomáš (MF)

Tabery, F.: Opuštěná společnost

První skutečný životopis To- (Kosmas)
máše Holého je psán tak,
Šéfredaktor týdeníku Reabyste snadno viděli a cítili,
spekt popisuje dobrodružjak opravdu žil, co se kolem
nou českou cestu od vzniněj dělo, co ho ovlivňovalo
ku republiky po současnost
a jak působil na své nejbliža zasazuje dnešní politické
ší okolí. Díky své čtivosti vás
a společenské události do histoprovede všemi ověřenými základními životorického a evropského kontextu.
pisnými a rodinnými fakty a nakonec vtáhne Je to svým způsobem rozmluva s minulostí
do Tomášova příběhu a doby, v níž jej prožil. o naší budoucnosti, v níž myšlenkový rámec
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
Kniha je vybavena základními faktografickými dávají autorovi úvahy K. H. Borovského, H. G.
informacemi o Tomášově životě a filmování, Schauera, T. G. Masaryka, Ferdinanda Peroutky,
stejně jako obrazovou přílohou s řadou zná- Václava Černého, Jana Patočky, Erazima Koháka
mých i širší veřejnosti zcela neznámých foto- či Václava Havla. S odkazem na velké kritické
grafií a dokumentů z archivu rodiny a blízkých. duchy demokratické tradice Tabery jasně ukazuje, že rizikům přítomnosti se nejlépe čelí nikoŠvehla, M.: Magor a jeho doba (Torst)
liv panikou, ale chladnou hlavou a rozhodností.
Obsažný, střídmě a přitom
velice čtivě napsaný životopis jedné z nejvýznamnějších
osobností českého kulturního Ferrante, E.: Příběh ztracené holčičky
a společenského života druhé (Prostor)
poloviny dvacátého století.
Závěrečný díl neapolské tetraPřibližuje detailně Jirousův žilogieBlanka
Geniální
přítelkyně odMgr.
JosefvBeránek
Ptáček
Brázdová
vot od
dětství
Humpolci, přes studia vJosef
Praze,
krývá další osudy Eleny a Lily.
jeho vztahy s českými výtvarníky v šedesátých
Obě jsou dospělé, mají muže,
letech a soužití s rockovou skupinou The Plastic
milence a svou kariéru. Jejich
People of the Universe. Především ale popisuje
vztah, někdy hluboký a úzký,
Jirouse jako strůjce unikátní, na státu nezávislé
jindy nejasný a plný nedorozuundergroundové kultury i pozdější mnohaleté mění, je v jejich životech tou jedinou jistotou
věznění a následky, jež mu způsobilo. Životopis a tím, co je váže k rodné čtvrti, která stále urnavíc v širokém záběru zachycuje dobu, v níž I. čuje jejich osudy. Ty jsou propojené do chvíle,
M. Jirous žil a jeho vztahy s řadou významných než Lila záhadně a beze stopy zmizí, a Elena
osobností českého veřejného a kulturního živo- se rozhodne sepsat příběh jejich přátelství.
ta. Vzniklo tak jedinečné historické panorama
doby, zobrazené skrze Jirousův život.

DALŠÍ NOVINKY:

Paris, B.A.: V pasti lží (Motto)

Komu můžete důvěřovat, když
ani sobě ne? Psychologický
thriller autorky bestselleru Za
zavřenými dveřmi.
Cass si konečně dala svůj život
do pořádku, je šťastně vdaná
a pracuje jako učitelka. Jedné
deštivé noci se ale na neosvětlené lesní cestě
stane něco, co jí převrátí život naruby. Paralyzovaná výčitkami zapomíná, kde nechala zaJiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
parkované auto, jestli si vzala prášky nebo že
si domluvila schůzku. V hlavě má jen zmatek
a mrtvou ženu, kterou možná mohla zachránit.
Je blázen? Nebo si s ní zahrává její mysl?

Féret - Fleury, Ch.: Dívka, která četla
v metru (Motto)

Juliette zbožňuje knihy, má
ráda jejich vůni a na cestu do
práce si většinou nějakou přibalí do tašky. Zajímají ji ale i lidé
okolo, čtenáři v pařížském metru, které pravidelně potkává.
Studentka matematiky, ornitoPetr Málek
Mgr.
Květa dívka
Valchařová
log amatér,
zamyšlená stará paní
i mladá
slzící nad romantickým románem, ti všichni se
noří do svých vnitřních světů a Juliette je se
zaujetím pozoruje. Napadá ji, jak jednotvárné
jsou její dny a jak jsou oproti osudům na papíře
nudné. Proč vlastně pořád pracuje v té realitní
agentuře, kam se jí vůbec nechce? Jednou ráno
se rozhodne udělat něco nečekaného. Vystoupí
jinde než obvykle a vydá se do kanceláře jinou
ulicí… A její život se navždy změní. Juliette konečně začne psát svůj vlastní příběh…

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

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

zerce.indd 1
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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 zajímavými hosty.
I v roce 2018 máte možnost využívat služby bezplatně právní nebo psycholo
gické poradny.
Pro dobrou atmosféru přispěje i malé občerstvení. Vstup zdarma.
Těšíme se na vás!
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou
sdílet na adrese:
lazarova@knihovna-hp.cz
Světlana Lazarová,
koordinátorka KKC HP

PROGRAM NA 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
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. století, 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

PROGRAM NA ČERVEN
• 7. června od 17.00 do 19.00 hod.
– Pozitivní psychologie, pozitivní myšlení
pro řešení situací – Mgr. Jana Černoušková
• 14. června od 17.00 do 19.00 hod.
– Mezigenerační komunikace – prarodiče, rodiče, děti aneb jak pochopit vztahy
– Mgr. Jana Černoušková
• 21. června od 17.00 do 19.00 hod.
– Bydlení, nájmy, sousedské vztahy
– Jan Ilek
• 28. června od 17.00 do 19.00 hod.
– Poznejte sebe a druhé pomocí metody
NLP – Miroslav Oupic
Metoda NLP, nebo-li neurolingvistické programování je metoda, která velmi výrazně
pomáhá zlepšovat komunikaci jak v psaném, tak i v mluveném projevu.
Placená inzerce

knihovna

Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou
Krchovou,
každé pondělí od 8.00
do 12.00 hod.
Do poradny je třeba se
předem objednat na
telefonu: 778 542 264.
Bezplatná právní poradna
vedená Mgr. Ivou
Svobodovou,
každé úterý od 13.00
do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se
předem objednat na
telefonu: 725 516 927.
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DDM PRAHA 20
tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

4. ROČNÍK STŘELECKÉHO TURNAJE

V sobotu 19. 5. od 10.00 hod. do 14.30 hod. se v ZŠ Chvaly koná
4. ročník střeleckého turnaje. Registrace na místě od 9.00 hod.
Přijďte si zasoutěžit ve střelbě ze vzduchových zbraní na terč. Soutěžit se bude mezi jednotlivci i družstvy ve věkových kategoriích 9-12
a 13-18 let.

SOBOTA 12. 5. LHOTKA U MĚLNÍKA

Pojeďte s námi historickou dieslovou lokomotivou a historickými
vagóny v sobotu 12. 5. na táborovou základnu - Lhotka u Mělníka.
Pražské domy dětí a mládeže vás zvou na rodinný výlet plný zábavy –
letos v duchu oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa.
Těšit se můžete na více jak 20 atraktivních stanovišť, díky kterým se
ponoříte do úspěchů, které jsme za posledních 100 let nasbírali. Historický vlak vyráží v 9.03 hod. z Prahy hlavního nádraží. Odjezd zpět
ze Lhotky v 16.10 hod., příjezd do Prahy v 17.41 hod.
Cena 50 Kč.
Dítě do 3 let zdarma.
Kočárek golfáky 50 Kč.
Jízdenky do vlaku si rezervujte osobně u nás v DDM.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Od 28. 5. do 1. 6. pořádáme Týden otevřených dveří. Můžete se přijít
podívat do hodin vašich dětí, ale i do těch, které zatím nenavštěvujete. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní účastník kroužku. Snáze
si pak vyberete ten vhodný pro vaše děti nebo i pro sebe na příští
školní rok. Prosíme o respektování začátku a konce výuky.

UVAŽUJETE O KROUŽKU V DDM A NIKDY
JSTE U NÁS JEŠTĚ NEBYLI?

Chcete mít možnost rezervovat si v září místo v kroužku z domova
a vyhnout se tak dlouhému čekání v DDM?
Přijďte se zaregistrovat do kanceláře DDM (Ratibořická 1899/32) již
nyní. Ihned po registraci získáte přihlašovací údaje pro rezervování
místa v kroužku po internetu.
Kroužky si pak (od 3. září od 9.00 hod.) budete moci přihlásit prostřednictvím našich webových stránek z domova a vyhnete se tak dlouhým frontám v DDM v prvních zářijových dnech.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY V PARTNERSKÉM
MĚSTĚ MIONS

Také v letošním roce náš Dům dětí a mládeže připravil ve spolupráci
s Výborem pro partnerství Úřadu městské části Praha 20 a francouzským Comité de Jumelage Mions Velikonoční dílničky pro děti ze škol
Sibuet a Fumeux v partnerském městě ve dnech 19. a 20. 3.
Vedoucí výtvarného oddělení Hana Volfová připravila pro děti několik
dílniček, např. zdobení vajíček voskem nebo mramorovací technikou,
papírového zajíčka jako stojánek na ozdobené vajíčko, papírovou
ovečku a zápich ve tvaru zajíčka. Se všemi dílničkami pomáhali kromě
dalších dvou pedagogů z DDM Jany Jelínkové a Karla Šimečka i naši
francouzští kolegové, kteří přidali i svou dílničku s dekorováním vajec
i s papírovým tvořením. Děti, kterých bylo více než 200, byly ze všech
činností nadšené a odnášely si spoustu krásných dekorací.
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Pro děti jsme připravili také dvě nástěnky s fotografiemi a krátkými
texty, na kterých jsme představili naše velikonoční zvyky a tradice.
Děti zaujaly zejména pomlázky, paní učitelky zjišťovaly recept na
mazanec. Během přestávky mezi jednotlivými dílničkami zahrál na
kytaru a zazpíval Karel Šimeček několik českých i francouzských písniček. Děti se zaujetím poslouchaly ty české a s radostí se přidávaly
k francouzským.
Učitelé jednotlivých tříd tuto akci velmi vítají a vždy nám říkají, jak
jsou rádi, že k podobným setkáním dochází. Jak jsou inspirativní pro
děti i pro ně a kolik nového se dozví a to nejen o našich velikonočních tradicích a zvycích. I nám tato zkušenost přináší spoustu nových
nápadů a podnětů do další práce s dětmi u nás a samozřejmě také
spoustu nádherných vzpomínek na chvíle prožité mezi přáteli v partnerském městě Mions.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Rodinné a komunitní centrum Mumraj

Mezilesí 2058/6, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly, Libošovická
info@domumraje.cz, 775 720 585 – Hana Schovancová
Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

pro celou rodinu
Montessori sobota

12. 5. od 9.30 hod. do 11.30 hod.
Dopoledne plné Montessori aktivit.
Montessori pomůcky a aktivity, které je
možné využívat i v domácím prostředí.
Aktivity pro děti od 1,5 roku do 10 let.
Cena: dítě 180 Kč, každé další dítě 120 Kč.
Dospělý doprovod zdarma.

Pohádkový les:
Cesta kolem světa

3. 6. od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Kde: v lese u přírodního koupaliště
u rybníka Eliška, nedaleko od zastávky
busu Svépravice, na konci ulice K Hrázi.
Stanoviště v lese a vydávání odměn v cíli
do 17.00. Dobrodružství a úkoly pro děti,
mámy a táty, babičky a dědy... zkrátka
zážitek pro celou rodinu.
Získáte razítko do pasu Počernického
jezdce. Startovné: 50 Kč / dítě. V případě
trvalého deště budeme muset akci zrušit.
Pokud se chcete zapojit jako dobrovolník,
budete vítáni, napište nám na
dobrovolnik@domumraje.cz.

Konzultační
centrum *

Stabilní a spokojená rodina,
osobní rozvoj, orientace
na trhu práce. Pomáháme vám najít
uplatnění, získat potřebné znalosti
a dovednosti i řešit aktuální situace.
Naši konzultanti: psycholožka,
personalistka, dula, právnička, koučka,
účetní, logopedická asistentka,
marketingová specialistka, speciální
pedagog, potravinářská technoložka
a výživová poradkyně.
Zvýhodněnou cenu 100 Kč / 60 min.
můžeme poskytnout: těhotným ženám
rodičům nezletilého dítěte, seniorům nad
65 let.
Termíny konzultací jsou individuální,
domluvte se předem s vedoucí
Konzultačního centra Zuzanou Dubovou:
zuzana.dubova@rcmum.cz, 775 720 587.

Vše o porodu – povídání
s dulou *

17. 5. od 19.00 hod. do 21.00 hod.
Jak vybrat porodnici, co je porodní plán,
jak poznat začátek porodu, kdy odjet do
porodnice, jak pracovat s bolestí... Touto
akcí se připojujeme ke Světovému týdnu
respektu k porodu.

Loňský pohádkový les byl prima.
Těšíme se na vás i letos, v neděli
3. 6. odpoledne. Foto archiv Mumraje.

Máme otevřeno,
zastavte se
Otevřená Školička

každé pondělí od 9.00 hod. do
10.00 hod.
Školička - školka nanečisto s Montessori
pedagogikou: přijďte se podívat, jak to
u nás vypadá. Můžete si s námi zazpívat,
zacvičit, zahrát si a třeba si i něco vyrobit.
Už si můžete rezervovat místa na další
školní rok. Více info: Renata
Čurdová: 775 720 588.

Den rodiny – zastavte se

15. 5. od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Provedeme vás Mumrajem. Přijďte se
zeptat na vše, co vás zajímá a sdělit nám,
co byste si přáli a potřebovali, co pro vás
můžeme udělat.

Slavnostní otevření
„létající“ herny

16. 5. od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Naše herna dostala nový kabátek! Přijďte
to s námi oslavit. Přijďte si vyzkoušet
létání, pohoupat se. Budeme létat, zažívat
stav beztíže a s tím i spoustu zábavy.
Těšte se také na hrnek dobré kávy
s bábovkou od řídi Báry.

Den otevřených
coworkingů + snídaně

1. 6. od 8.00 hod. do 12.00 hod.
snídaně od 9.00 hod.

Společná snídaně 9.00–10.00: setkání
coworkerů, sdílení zkušeností, uvaříme
kafe a čaj, vstupné: něco na společný
snídaňový stůl.

*Aktivita je podpořena v rámci projektu RC
MUM jako vícegenerační dům, který je podpořen
z dotačního programu Rodina Ministerstva
práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m. Prahy.
Za podporu děkujeme také Městské části
Praha - Horní Počernice.

Rodinné a komunitní centrum Mumraj (dříve MUM). Změnili jsme jméno a logo. Ale to nejdůležitější
zůstává. Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se tady dobře žilo. Pojďte do toho s námi!

www.domumraje.cz
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Volný čas

Vstup volný, přijďte se podívat do našeho
coworkingu. Nemusíte se hlásit předem,
prostě přijďte, budeme se vám věnovat.

Neziskovky

SKAUTI STAVÍ KLUBOVNU
O skautech z Horních Počernic jste si mohli za
poslední roky ve Zpravodaji přečíst už hodně
informací. Nejčastěji píšeme o víkendových
akcích s dětmi, které jsou vždy plné zážitků.
Měli bychom si ale představit i naši každodenní činnost.
Máme pět oddílů (světlušky, vlčata, skautky,
skauti, roveři), které dohromady čítají 218
dětí, dále pak 50 vedoucích v dospělém věku.
Každý oddíl má přes 40 registrovaných dětí,
což je ve skautských oddílech neobvyklé. Oddíly mají týdně schůzky 1,5 – 2 hodiny dlouhé
a schází se v areálu chvalského lomu ve dvou
klubovnách. U chvalské fary mají klubovnu
roveři. Klubovny jsou ale malé a zejména
mladším oddílům světlušek a vlčat dělá problém se do nich vejít. V takovém počtu dětí,
jaký se nám schází na schůzkách, se tísníme
kolem stolu a hraní her, tvoření či vzdělávání je čím dál obtížnější. Skauti a skautky se
schází sice v menších skupinách (zhruba po
deseti dětech), mají však dohromady 7 družin, které se potřebují vejít do již napjatého

harmonogramu našich kluboven. Pravidelně
každý týden se zde konají 2 oddílové schůzky
světlušek a vlčat, jednou až dvakrát za měsíc
oddílové schůzky skautů a skautek. Jednak
kvůli prostorám, ale také kvůli každoročnímu
velkému zájmu dětí chodit do skauta, pociťujeme již několikátým rokem, že nám nezbývá
než sehnat další místo, kde se scházet. Hledáme tedy prostory či pozemek, na kterém
bychom mohli začít stavět novou klubovnu.
Jsme si vědomi, že jde o odvážný plán, který je finančně nákladný. Již několik let šetříme, abychom úspory mohli investovat do
těchto záměrů. Máme také od Ústředí Junáka slíbenou bezúročnou půjčku v hodnotě
1 500 000 Kč. Ani toto bohužel nestačí pokrýt
vše, co nás v nejbližších letech čeká.
Tímto chceme oslovit i vás, obyvatele Horních Počernic, o podporu našeho střediska
jakýmkoli způsobem. Podpořit nás lze sdílením našich facebookových stránek, rozšířením povědomí o našem záměru nebo drobným finančním darem na transparentní účet

zřízený pro stavbu
nové
klubovny.
Pro získání podrobnějších informací také můžete
kontaktovat naši
střediskovou vedoucí Anežku Havránkovou
(anezhavr@skaut.cz).
Věříme, že pro děti v Horních Počernicích otevíráme obzory, které již nejsou v této době
samozřejmostí. Doufáme, že do budoucna
nebudeme muset kvůli malým prostorám
omezovat kapacity našich oddílů a že spolu s tím dokážeme udržet kvalitu naší práce
s dětmi.
za vedení střediska:
Mona Awwadová

Z CHVAL ZMIZELO TŘI STA KILO ODPADU
V úterý 10. 4. uklízeli chvalští Royal Rangers
cyklostezku z Chval směrem do Svépravic
a také nepořádek v okolí ulice Na Chvalce.
Akce se účastnily dvě mladší skupiny oddílu
- celkem 10 děvčat a 10 kluků ve věku od 4

do 13 let a čtyři vedoucí. Starší dvě skupiny
uklízely na Černém Mostě.
Ve Chvalech se nám podařilo nasbírat celkem
26 pytlů odpadků, takže něco kolem 300 kg
odpadu. Díky krásnému počasí si děti uklíze-

ní docela užily.
Pavel Trefný, velitel
49. přední hlídky Royal Rangers

Pozvánka
Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30
a MČ Praha 20 - Horní Počernice
pod záštitou místostarostky Mgr. Evy Březinové
vás srdečně zvou na
XIII. ročník Festivalu studentských orchestrů

HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2018
Pá 18. 5. 2018 od 17.00 do 18.30 hod. Divadlo Horní Počernice
Orchestr ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem
Smyčcový soubor Bambini, ZUŠ Liberec
Smyčcový soubor ZUŠ Lounských, Praha 4
Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice
So 19. 5. 2018 od 15.00 do 20.00 hod. Areál Chvalské tvrze
Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice
Big Band ZUŠ Turnov
Tequila Band ZUŠ Chomutov
Black Jazz Band, ZUŠ Křtinská, Praha 4
Big Band ZUŠ Horní Počernice

Občerstvení zajištěno
Vstup zdarma
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Historie dávná i nedávná – 113
Události

• za starostou Ivana Lišku,
• za jeho zástupce Jana Wágnera a Jana Girla,
• za další členy Rady: Ing Petra Bechyňáka,
Ing. Josefa Martínka, Ing. Antonína Tvrdíka,
Tomáše Kádnera, Mgr. Josefa Černého a Hynka Cibocha.
Za předsedy ustavených komisích byli zvoleni:
• finančně plánovací - Jan Girl,
školství mládeže a tělovýchovy - Mgr. Josef
Černý,
• organizačně správní - Tomáš Kádner,
• výstavby a územního plánu - Jan Wágner,
• životního prostředí – Ing. Antonín Tvrdík,
• kontrolní – Ing. Petr Bechyňák,
• obecního pořádku - Ing. Josef Martínek,
• kulturní - Hynek Ciboch,
• sociálně zdravotní - MUDr. Ivana Vobecká,
• obchodní a podnikatelská - Ing. Robert Hlaváč, CSc.,
• bytové hospodářství - Jana Hořínková,
• dopravní - Milan Helinger.

zkumný ústav Běchovice přes Xaverov a dále
jako předchozí linka,
• 269 ze stanice Sídliště Rohožník přes Újezd
nad Lesy, Běchovice, Xaverov a dále jako
předchozí linky.
Provoz těchto autobusových linek byl jen
v pracovní dny v ranních a odpoledních hodinách.
Podnik Metrostav v současně vydaném informačním přehledu uvedl předpokládaný
postup pokračování budování trasy metra
B do stanice Počernická se zahájením 1991
a ukončením pěti stanic v prosinci 1995.
V měsíci prosinci s názvem „Česká krajina“
byla v Domečku uspořádána výstava obrazů
Karla Baláka, dlouholetého ředitele chvalské
školy a významného ilustrátora monografií
o Horních Počernicích i mnoha čísel vydávaného Hornopočernického zpravodaje.
V úterý 18. prosince s trváním do konce ledna 1991 byla v Domě umělců Mánes v Praze
otevřena výstava našeho občana prof. Václava Markupa. Výstava byla výběrem prací
z bohatého životního díla tohoto umělce ze
dřeva, z kamene i z keramické hlíny.
V sobotu 15. prosince byla započata tradice
kulturně společenského setkávání občanů
Horních Počernic – Zpívání pod vánočním
stromkem. Toto první se konalo pod rozsvíceným vánočním stromkem u sokolovny ve
Chvalkovické ulici. Tóny vánočních koled
zazněly v provedení saxofonového kvarteta
učitelů Lidové školy umění a po nich dětský
pěvecký sbor ze ZŠ v Chodovické ulici vánoční koledy zazpíval. K jejich zpěvu se postupně
přidávala většina z více než sta přítomných
občanů s dětmi.

V městské hromadné dopravě v Praze došlo
dne 23. listopadu k dalším změnám uvedením do provozu dalšího úseku metra trasy B
ze stanice Florenc do stanice Českomoravská
ve Vysočanech. To přineslo zásadní změnu
v dopravní obsluze Horních Počernic. Ve
stejný den byl zahájen také provoz na nové
tramvajové trati spojující Palmovku v Libni
s Ohradou na Žižkově. Tím poprvé v historii
pražské hromadné dopravy obyvatelé východní části hlavního města dostali možnost
přímého tramvajového spojení od Kobylis až
po Hostivař, aniž by museli projíždět dopravně přetíženým centrem města.
Prodloužením metra trasy B do Vysočan se
dočkaly Horní Počernice s prodloužením dojezdu autobusů přímého napojení na metro. O dalších událostech v pokračování.
Od konečné stanice metra Českomoravská
Ing. Hubert Antes, kronikář
byly k nám vedeny autobusové linky:
• číslo 221 po ulici Náchodské na konečnou
stanici Na Kovárně,
• číslo 222 po ulici Božanovská na konečnou
stanici na Xaverově,
Placená inzerce
• číslo 223 středem
obce na konečnou
stanici Komárovská,
• číslo 512 noční linka
ze stanice tramvají
Lehovec do stanice
Na Kovárně s hodinovým intervalem.
Přes Horní Počernice byly vedeny ještě
další
autobusové
linky a to: • 262 z Klánovic přes Újezd nad
Náchodská 490/148
OTEVÍRACÍ DOBA
Lesy, Xaverov, naše
po–st
9–18
Praha 9, 193 00
čt
9–19
tel.: 233 320 960, 602 800 920
nádraží a dále přes
pá
9–18
email: mbkolo@mbkolo.cz
Kbely do stanice Avia
so
9–12
www.mbkolo.cz
Letňany,
ne
zavřeno
• 263 ze stanice Vý-
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Historie

Nově se utvářející společenské i ekonomické podmínky v roce 1990 spolu se změnami
v rozvíjejícím se myšlení byly v průběhu roku
časově ohraničeny konáním voleb do zákonodárných sborů a do obecních zastupitelstev. Rok 1990 byl také rokem hledání míry
vlastní odpovědnosti za životní úroveň rodiny i každého jednotlivce, rychle se rozvíjející
diferenciaci ve společenství.
Ministerstvo vnitra 31. května zaregistrovalo
jako právnický subjektu Sdružení pro staré
Chvaly, coby sdružení občanů, jimž není lhostejný vzhled a další osud historicky nejstarší
písemně doložené obydlené části dnešních
Horních Počernic.
Na poli kulturním nejvýznačnější událostí
bylo uspořádání dalšího ročníku Divadelního
festivalu v přírodě ve dnech 10. až 24. června.
Radostné a skvěle vydařené bylo vystupování všech tří našich rozvíjejících se dětských
ochotnických divadelních souborů s představeními Pražské pověsti, Sbohem Čechy
a Nebojsa.
Od školního roku 1990/1991 došlo na základních školách ke změně ve výuce jazyků. Pro
páté až osmé třídy je povinná výuka jednoho světového jazyka. Na našich školách byla
zajištěna na výběr výuka angličtiny, němčiny
nebo ruštiny. Pro třetí a čtvrté třídy pak možnost nepovinné výuky angličtiny nebo němčiny podle zájmu, za úhradu vyučovacích
hodin. Pro větší počet prvňáčků bylo od září
otevřeno o jednu první třídu více než minulého roku. Z celkem sedmi tříd byly dvě v ZŠ
Stoliňská, tři v ZŠ Chodovická a po jedné v ZŠ
Ratibořická a ZŠ Spojenců.
V souladu se zákony nově ustavené České
národní rady za 4. a 5. září byly konány dne
24. listopadu volby do obecních zastupitelstev.
Podle počtu trvale bydlících obyvatel byl
počet zastupitelů v Horních Počernicích
stanoven na 30. Podle uvedeného zákona
katastrální území obce tvořilo jeden volební
obvod. Pro volby byl obvod rozčleněn na 12
volebních okrsků. Místní volební komise pro
volby vydala a určila pořadí čtyř kandidátních listin.
• Číslo 1: Sdružení pro staré Chvaly - 5 kandidátů
• Číslo 2: KSČ - 8 kandidátů
• Číslo 3: Občanské fórum - 30 kandidátů
Č • íslo 4: Demokratická koalice (ČSSD, ČSL,
NSS) - 29 kandidátů
Voleb se z 8572 zapsaných voličů zúčastnilo 5952 – 69,2 %. Z odevzdaných hlasů bylo
pro kandidátku číslo jedna 6 %, pro kandidátku číslo dvě 7,7 %, pro kandidátku číslo
tři 56,4 % a pro kandidátku číslo čtyři 29,9 %
hlasů. Po přepočtu získalo Sdružení dva mandáty, KSČ dva mandáty, OF 17 mandátů a Demokratická koalice 9 mandátů.
Ustavující schůze zvolených zastupitelů konaná 4. prosince 1990 zvolila:

ŠKOLY A ŠKOLKY

JARO NA ZŠ STOLIŇSKÉ
Šachový turnaj a naše vítězka Eliška
Podležáková
Srdečně blahopřejeme žákyni naší školy, Elišce Podležákové ze šestého ročníku, za získání
druhého místa v šachovém turnaji Open Gate
na 1. reálném gymnáziu PORG. Turnaje se zúčastnili i další členové šachového klubu, kteří
se umístili od 5. do 20. místa v jednotlivých
věkových kategoriích při účasti 120 závodníků. Vedoucím šachového klubu našich žáků
byl pan učitel Skočdopole. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy.
Zahájení cykloturistické sezóny
na EuroVelo 4
V sobotu 24. 3. byla zahájena cykloturistická
sezóna cyklovýletem, na jehož přípravě se
vedle dalších organizátorů podílel i náš cyklokoordinátor MČ Praha 20, pan Petr Uzel.
Výlet to byl skutečně velmi pěkný, precizně
připravený a naplánovaný do nejmenšího
detailu. Jelo se od tubusu metra Černý Most
do Káraného. Na soutoku Labe s Jizerou u Káráneho „pokřitili“ tři velmoži v historických
kostýmech (po dobu jízdy uschovaných v batohu) nejen kola účastníků cyklojízdy vodou
ze tří významných řek – Labe, Jizery i Vltavy,
avšak i Cykloprůvodce Labská stezka 2018.
Nejmladšímu účastníkovi bylo necelých sedm
let, nejstaršímu 75 let. Výlet nebyl jen o jízdě
na kole, nechyběly ani poučné zastávky - vždy

s poutavým a odborným výkladem se vztahem k danému místu. I v našich Počernicích
bylo několik zastávek – Chvalský zámek, Lavička Václava Havla i Hotel Čertousy. Moc děkujeme za vynikající akci a těšíme se na další.
Obohacení školní knihovny – kousek
historie mezi námi
Velmi rádi bychom poděkovali paní Pavle
Mazurové z Horních Počernic, která věnovala žákům školy velkou krabici knížek, z nichž
řada je skutečně historických. Když uvedu jen
namátkou tituly jako Pepánek Nezdara od
Franty Župana, sešit Lípa, První cesta do školy
Boženy Němcové, Aloise Jiráska, K. V. Raise,
Elišky Krásnohorské, Sebrané spisy Jana Nerudy s datem vydání 1908. Moc děkujeme,
vždyť není lepšího materiálu k pochopení
mnohých dnešních souvislostí než náhled do
historie. Moc děkujeme.

nek i mazanec, pletly se
pomlázky a ještě mnoho
dalšího. Každý si mohl
vyzkoušet, co ho zrovna zajímalo. A pokud
někdo neměl zrovna chuť vytvořit si vlastní
velikonoční dekoraci, mohl využít prodejních
stánků našich žáků, kde se vedle obdivu jejich umu mohlo zakoupit skutečně vše, co
k Velikonocům patří. Velké poděkování patří
týmu školní družiny za vynikající akci, která
podporuje tradici.
Martin Březina, ředitel

Velikonoční tvořivé dílny a vynášení
Morany
V pondělí 26. 3. proběhly již tradiční Velikonoční tvořivé dílny, které nemohou začít jinak
než zpěvem, tanečkem a nezbytným vynášením Morany a jejím vhozením do Chvalského rybníka, což je událost, kterou si nikdo
z našich nejmenších žáčků nenechá ujít. Co
přinesly Velikonoční tvořivé dílny? Malovala
se vajíčka, zdobily se perníčky, jedl se berá-

I TÍMHLE ŽILA FZŠ CHODOVICKÁ V UPLYNULÝCH TÝDNECH
Obvodní kolo Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů dopadlo ve čtvrtek
22. března velmi dobře. Naše dvě družstva
obsadila první a druhou příčku. V jednotlivých ročnících v soutěži jednotlivců to také
několikrát zacinkalo cenným kovem! Rodila
se překvapení, ale i zklamání. Ale to k tomu
prostě patří. Důležité je, že se sportovalo na
plné pecky a s radostí. Znamená to opět po
roce postup do krajského kola, kde bude
naše vítězné družstvo společně s jednotlivci
bojovat o republikové finále.
V pátek 23. března bojovala v Čakovicích
naše nejstarší družstva ve volejbalovém
turnaji a na Chvalech se hrál florbal 4. a 5.
tříd. Celý den se nesl ve znamení dvojek,
protože všichni se umístili těsně pod stupněm nejvyšším. Florbalistům nevyšel začátek
turnaje. Poté se kluci zvedli a jejich zápasům
nechyběl ten správný náboj. A volejbalisté –
ti to měli opravdu těžké. Stáli proti nim hráči
a hráčky, kteří volejbal hrají závodně. Naše
mezihra byla skvělá. Bohužel jsme doplatili
na neefektivnost bloků a smečí, kterou nemáme úplně zvládnutou. Přivezli jsme tedy
do vitríny pěkná stříbra.
Úterý a středa v posledním březnovém týdnu proběhly ve znamení školního běžeckého
závodu Velikonoční štafeta. Počasí dětem
moc nepřálo. Ty nejmladší tentokrát nepustilo ani ven na ovál. Soutěž prvního stupně
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se tedy odehrála v naší velké tělocvičně a dočasně se přejmenovala na „Králičí skok“, kde
závodily děti ve štafetovém trojskoku. Otužilejší druhý stupeň zvládl Velikonoční štafetu
venku na oválu. Nejlepší skokani byli z 5. B,
běžci pak z 9. B.
První týden v dubnu vyrazili žáci 7. B a 8. A na
ozdravný pobyt na Šumavu. Užili si spoustu
legrace a přivezli si zpátky do Prahy mnoho
pěkných zážitků z orientačního běhu, vaření
na otevřeném ohni, nejrůznějších her a dalších aktivit. Celý týden zakončili nezapomenutelnou diskotékou.
Starší žáci mají úspěšně za sebou obvodní kolo v malé kopané, kterého se v úterý
10. dubna zúčastnilo nevídaných 9 škol. Základní skupinu jsme ovládli bez ztráty kytič-

ky, ba dokonce bez
obdrženého gólu. Ve
finále jsme se střelecky
trápili s Br. Venclíků. Po
výsledku 1:1 rozhodoval zlatý gól v prodloužení. Ten vstřelil náš hráč číslo 2 dvě vteřiny
před vypršením hrací doby. Fotbal měl náboj,
měl tempo. Stejné fotbalové nadšení klukům
vydrželo i v krajském kole na Pražačce, které
se hrálo ve čtvrtek 19. dubna. Kluci přivezli
bronz. Mezi krajskou konkurenci se dostala
i děvčata, která porazila tým Klánovic až v penaltovém rozstřelu.
pedagogové FZŠ Chodovická

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA ZŠ BÁRTLOVA
Gratulujeme našim žákům Viktórii Kubolekové a Petru Kaňovi za úspěšnou reprezentaci
školy ve výtvarné vánoční soutěži vyhlášené

starostkou Horních Počernic. Viktória se ve
své kategorii umístila na 2. místě a Petr obdržel zvláštní cenu.

JARNÍ VÝSTAVA
Můžete se těšit na pěvecké a taneční vystoupení našich žáků, vyhlášení výsledků
celoškolní výtvarné soutěže, prodej výrobků
a výpěstků, prodej sladkých a slaných dobrot a na spoustu hezkých zážitků a setkání.

Po celou dobu trvání akce vás bude provázet
kapela ZUŠ Ratibořická „Good Faith“.
učitelky

JAK SE ŽIJE NA ZŠ RATIBOŘICKÁ
V sobotu 14. dubna se v divadelním sále
DDM Prahy 8 konala krajská přehlídka
Pražského poetického setkání. Letos jsme
zde měli hned tři zástupce, kteří zvítězili v obvodním kole této soutěže. V nejmladší kategorii postoupil prvňáček Šimon Bartoš, ve 3.
kategorii se mezi dvacet nejlepších recitátorů
Prahy dostali Jessica Bažantová a Michal Janda. Přestože v krajském kole již postup nevy-

bojovali, děkujeme
všem třem za výbornou
reprezentaci
naší školy a skvělý
kulturní zážitek!
Radomíra Hubálková,
učitelka ZŠ

Školy

Velkou akcí, kterou pravidelně pořádáme,
je Noc s Andersenem. Tentokrát se konala
23. března. Malé nocležníky přivítaly prvorepublikové dámy a pánové, společníky se stali
hrdinové Rychlých šípů.
Luštily se šifry, stavěly stavby ze sirek, procvičovala zručnost i obratnost, navlékaly se
korálky, prokazovala se schopnost co nejpřesněji radit kamarádovi, který nevidí, dopisovaly se komiksy či se vymýšlel anonymní
dopis od Bratrstva kočičí pracky. Únavu některých hravě rozptýlila večeře při svíčkách.
Tajuplné příběhy Rychlých šípů nás provázely také před spaním. Povídání o podvečerním
dobrodružství vystřídala četba. I když většinu
účastníků přece jen dostihl spánek, někteří
bojovali s nástrahami Stínadel až do pozdní
noci.
Stejně jako jiné roky jsme si i tentokráte Noc
s Andersenem užili. Poděkování patří všem
organizátorům z řad dospělých, ale také deváťákům, kteří prokázali, že i lehce stresové
situace zvládnou s přehledem.
Právě pro deváťáky byla Noc s Andersenem
chvilkou oddychu. Celý rok se totiž zodpovědně připravovali na přijímací zkoušky na
střední školy. Matematické a češtinářské přípravce se věnovali opravdu se vší vážností.
Protože již mají zkoušky za sebou, držíme
jim palce, aby se všichni dostali na tu školu,
o které snili.
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HMYZÍ HOTEL NA ZŠ SPOJENCŮ
Co to je? Znáte to?
Hmyzí hotel je skrýš pro hmyz. Zejména ho
osídlují včely samotářky a zlatěnky, které
jsou důležitými opylovači různých rostlin.
V hmyzích hotelích můžeme vidět i další druhy hmyzu – berušky, škvory, ploštice a další,
kteří pomáhají všem zahradníkům. V přírodě
totiž běžní hmyzí škůdci ubývají. Tento hmyz
lidem neškodí, ale oni jemu ano.
Právě hmyzí hotel koupila škola pro děti ze
školní družiny. Skupiny dětí s nadšením „vyčistily“ školní zahradu, domeček vyplnily nejrůznějšími přírodninami.
Přední stěnu pokrývá jemné pletivo, aby vítr
či někteří nenechavci hmyzí příbytky nepoškodili.
Nyní budeme s napětím očekávat a těšit se
na to, kdo se v našem hotelu zabydlí.
školní družina
ZŠ Spojenců

UDÁLOSTI NA SOŠ

Podpis memoranda na MZV ČR
V pondělí 9. dubna podepsali státní tajemník
Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Miloslav Stašek a ředitel SOŠ pro administrativu EU Roman Liška exkluzivní Memorandum
o spolupráci. Ministerstvo chce touto cestou
podpořit vzdělávání mladých lidí v oblasti
zahraniční politiky, a každoročně proto přijme na měsíční stáž několik našich studentů.
Již začátkem května se prvních dvacet z nich
obeznámí s činností různých odborů, a získá
tak velmi praktické zkušenosti i poznatky. Věříme, že tato spolupráce bude oboustranně užitečná a prospěšná. 22. června odpoledne na
nástěnkách a na webových stránkách školy.
Krajské kolo Mistrovství republiky v grafických předmětech
Koncem března se SOŠ pro administrativu EU
stala poprvé pořadatelem Krajského kola Mistrovství republiky v grafických předmětech.
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Studenti z jedenácti pražských odborných
škol soutěžili ve wordprocessingu, korektuře
a opisu textu. Přestože je soutěž na organizaci poměrně náročná, byli všichni soutěžící
i jejich doprovázející učitelé s jejím průběhem
i celkovou atmosférou velmi spokojeni.
Zájezd do Bournemouth
Týdenního zájezdu do Velké Británie spojeného s jazykovým kurzem se v půli dubna
zúčastnilo téměř pět desítek studentů z prvních až třetích ročníků. Tři dopoledne strávili
žáci rozdělení do tří skupin se svými anglickými lektorkami, ve zbývajícím čase se pak
věnovali poznávání zajímavých míst. Hned
první den se přepravili na malý ostrov Isle of
Wight, kde navštívili venkovské sídlo královny
Viktorie Osborn House, v dalších dnech to pak
byly Bournemouth, Beaulieu s výstavou aut
nejen z Top Gearu, Winchester a na zpáteční
cestě také historické centrum Londýna a jeho

nejdůležitější památky
– Buckinghamský palác,
Piccadilly,
Trafalgarské
náměstí, Westminsterské
opatství a ti nejodvážnější vyzkoušeli také moderní londýnskou atrakci London Eye.
Lázně a parlament
Do zahraničí vyjíždějí pravidelně naši studenti, ale tentokrát se na třídenní zájezd vypravili učitelé a další zaměstnanci školy. Předposlední dubnový víkend jich více než čtyřicet
strávilo v hlavním městě Maďarska. Všichni si
prohlédli významné budapešťské pamětihodnosti, navštívili maďarský parlament a samozřejmě si užili zejména kouzlo vyhlášených
místních lázní. Určitě tak načerpali dostatek sil
před maturitním maratonem.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH ZUŠ
Žáci a studenti ZUŠ získali mnoho krásných
ocenění a výsledků v soutěžích, které se konaly v březnu a dubnu. Byly to soutěže v sólovém zpěvu, ve hře na dechové nástroje a

soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů. Bohužel výčet všech soutěžících a jejich
úspěchů je natolik obsáhlý, že se do tohoto
časopisu nevejde. Vše si můžete přehled-

ně přečíst na školním webu www.zus-hp.cz
Všem soutěžícím a učitelům gratulujeme.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Do přípravného a základního studia jsou přijímáni uchazeči ve věku od 5 do 8 let, kteří
prokáží předpoklady ke vzdělávání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové
zkoušky a na doporučení přijímací komise.
Starší uchazeči mohou být přijati ke studiu
jen do naplnění volných kapacit. Uchazeči
o studium hry na violoncello a kontrabas
mají deset volných míst.

Hudební obor – talentová zkouška obsahuje základní přezkoušení hudebního sluchu
a rytmu. Každý uchazeč zazpívá jednu lidovou píseň. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení uchazečů bude
provedeno až po ukončení všech termínů
přijímacích talentových zkoušek.
Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, vio-

loncello, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon,
kytaru, bicí nástroje, zpěv sólový a sborový.
Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních
Počernicích, Ratibořická 1899/30, v učebně
č. 2 a také v budově ZUŠ na Černém Mostě,
gen. Janouška 1060, v učebně č. 9 - v úterý
5. června od 14.00 do 18.00 hodin, v pátek
8. června od 14.00 do 18.00 hodin a ve čtvrtek 14. června od 14.00 do 18.00 hodin.

Výtvarný obor – talentová zkouška obsahuje kresbu tužkou a malbu akvarelem na zadané téma. Uchazeči si mohou s sebou přinést
i práce vytvořené doma v poslední době.
Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních
Počernicích, Ratibořická 2299, v učebně
VO a také v budově ZUŠ na Černém Mostě,

gen. Janouška 1060, v učebně VO v pondělí
4. a v úterý 5. června od 14.00 do 18.00 hodin.
Literárně dramatický obor – talentová
zkouška probíhá formou pohovoru, nejlépe
při ukázkové vyučovací hodině.
Zkoušky se konají v budově ZUŠ v Horních
Počernicích, Ratibořická 229, v učebně LDO
(2. patro) v úterý 5. června od 14.30 do
16.00 hodin a ve středu 6. června od 15.15 do
17.30 hodin a od 18.00 do 20.15 hodin.
Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí, u zástupkyně ředitele Iriny Likiny, nebo na www.zus‑hp.cz
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn
22. června odpoledne na nástěnkách a na
webových stránkách školy.

NOC S ANDERSENEM NA GYMNÁZIU
te na jejich slavný obrovský dort. Tak právě
o jeho trochu skromnější verzi se snažili naši
primánci. A ještě jedna odlišnost tu je. Z těch
našich dortů, na rozdíl od pohádky, nikoho
břicho nebolelo.
Na dobrou noc si pak
všichni poslechli ještě
i nějakou tu čtenou pohádku. To se pochopitelně nesmělo vynechat,
vždyť čtení představuje
základní myšlenku celé
akce.
Večer i noc proběhly
podle našich představ
a troufám si říct, že jsme
si to všichni opravdu
báječně užili. Všichni
účastníci i my, organizátoři. I když alespoň z naší
strany toho spánku zase
tolik nebylo, nemůžu
popřít, že noc strávená
v prostorách školy dýchá
vždy zvláštní, až trochu
magickou atmosférou,
a doufám, že ani letošní
ročník nebyl ten poslední.

Školy

Tradice pořádání Noci s Andersenem na naší
škole není nijak stará. Všechny minulé ročníky se ale vydařily na jedničku, a tak není k podivu, že si už stihla získat značnou popularitu.
Do její organizace jsme se letos pustili už poněkolikáté a jelikož jsme byli již posíleni cennými zkušenostmi z minulých let, zvládli jsme
vše bez větších potíží, ačkoliv jsme přípravy
nechali až na poslední chvíli.
Pro primány jsme si již tradičně připravili krátké divadlo. Vzhledem k nedostatku
zkoušení to dlouho vypadalo na improvizovanou komedii dell’arte. Nakonec jsme se
ale v samotný den D, 23. dubna, vybičovali
k až překvapivě dobrému výkonu, a pohádka Rozum a Štěstí tak zůstala zachována bez
větších úprav. To ocenilo nejen obecenstvo
z našeho gymnázia, ale dokonce i počernické
děti účastnící se Noci s Andersenem v místní
knihovně, které se na představení přišly také
podívat.
Pak jsme naše nejmladší ročníky otestovali
v celé řadě soutěžních klání. Děti, rozdělené
do malých skupin, soutěžily v opravdu rozličných aktivitách, které prověřily jejich kreativitu, šikovnost i bystrý úsudek. Ať už to byly
hlavolamy, nad kterými musely zapřemýšlet,
modelování, pantomima či dokonce zdobení vlastních dortů! Letošní ročník byl totiž
kromě Rychlých šípů zasvěcen i legendární
dvojici pejskovi a kočičce. Jistě si vzpomene-

Volencová Eliška, kvinta A
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PRVNÍ KROKY DO KNIHOVNY MŠ U DRÁČKA
Počátkem dubna navštívili předškoláci z MŠ
„U Dráčka“ Místní veřejnou knihovnu. Děti se
zájmem poslouchaly poutavé vyprávění paní
knihovnice. Dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi
knihou a leporelem, kdo je to pan spisovatel
a kdo ilustrátor, k čemu slouží barevné puntíky na hřbetech knih i to, že v knihovně bydlí
„skřítek neposeda“, který pravidelně posunuje knížky v policích. Během poslechu pohádky, kterou dětem přečetla paní ředitelka
knihovny, se ukázalo, že je v knihovně skřítků
více, protože se naráz pohnulo hned několik
řad knížek. Pro některé děti bylo překvapením, že i knihovna má řád, který je třeba dodržovat. V závěru návštěvy si děti mohly knížky vypůjčit a prohlédnout podle své nálady.
Z knihovny jsme všichni odcházeli s nadšením a věříme, že první dětské kroky do
knihovny rozhodně nebyly těmi posledními.
za MŠ v ulici Spojenců: M. Karlecová

SE ŠKOLKOU DO TĚLOCVIČNY MŠ CHODOVICKÁ
Každodenní pohyb, cvičení a jiná fyzická aktivita by ve školce měly být samozřejmostí.
Zvláště v dnešní době, kdy děti většinu času
tráví sezením, nebo se musí podřídit pracovnímu nasazení svých rodičů a nemají tolik
možností svůj volný čas trávit aktivním pohybem.
Ve školce často probíhá většina organizovaného cvičení ve vnitřních prostorách třídy. Ta
je ale vybavená i nábytkem, který slouží dětem k dalším každodenním aktivitám, takže
neumožňuje dítěti volný a spontánní pohyb.
Snažíme se proto využívat i školní zahradu,
nebo hřiště a jiná místa v okolí. Každý den
chodíme dopoledne i odpoledne ven, pokud
je to možné, ale přesto nám chyběla možnost
si „pořádně“ zacvičit, nebo vyzkoušet hry ze
školky ve velkém prostoru. Venku sice také
cvičíme, ale chybí možnost provádění určitých cviků s ohledem na venkovní travnatý,
nebo betonový povrch.
Rozhodli jsme se proto udělat si menší výlet
a navštívit “počernickou sokolovnu”, která
by dětem mohla nabídnout hlavně volnější možnost pohybu a také změnu prostředí.
Děti si vyzkoušely spoustu nových věcí, snažili jsme se využít čas i prostor na maximum
a vzbudit v dětech zájem o zdravý pohyb
a touhu po nových možnostech. Nadšení
bylo veliké a tak jsme se rozhodli začít chodit
pravidelně. Naštěstí se v rušném rozvrhu tě-
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locvičny našla drobná skulinka a tak se třídy
Hrošík a Lvíček mohou střídavě, každý druhý
týden, těšit na pořádnou dávku pohybu a nevšedních aktivit a také na hezkou procházku.
Naší hodině tělocviku nazdar! Zdar!

Veronika Joštová,
učitelka

SPORT

HLAVNÍ CENA FAIR PLAY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PRO
MICHALA BUBÍLKA
Jedete jeden z nejtěžších etapových závodů horských kol u nás, po třech dnech
se perete o první místo se soupeřem Michalem Kaněrou, který je o několik minut
před vámi. V polovině poslední etapy však
Michal padá a zůstává ležet na zemi. Máte
před sebou volnou cestu ke zlatu a vytoužené výhře. To byste však nemohli být Michalem Bubílkem, který neváhal zahodit
výhru, u soupeře zastavil, pomohl mu na
nohy a se silným otřesem mozku ho pomalu doprovodil do cíle, kde zajistil jeho
odvoz do nemocnice.
Michal Bubílek, biker ze stáje Kellys Bike
Ranch, za tento čin právem získal hlavní cenu
fair play od zástupců Českého olympijského
výboru a Českého klubu fair. Slavnostního
předávání se však zúčastnit nemohl, jelikož
byl v té době na dalších závodech. Zastoupila ho však manželka se synem Sebastianem,
která ocenění převzala. Michal natočil zdravici, kterou při předávání promítali na plátně
a sklidila velký aplaus všech přítomných.

a jeli jsme dál. Když se mě ale během čtvrt
hodinky asi po třetí ptal na to samé, tak už mi
bylo jasné, že to není dobré. Michal jel na autopilota a já jel s ním. Po cestě mu ještě spadl
řetěz, tak jsem se pro něj vracel.
Co se odehrávalo, když jste projeli cílem?
Věděl jsem, že Michal potřebuje hned odbornou pomoc, a tak jsme přivolali rychlou, která
ho dovezla do nemocnice, kde byl dvě noci.
Když jsem si to zpětně přehrával, tak jsem asi
měl zareagovat jinak a odvézt ho do nějaké
vesnice poblíž a najít někoho, kdo by zavolal
sanitku. Ale naštěstí to dopadlo dobře.
Mluvil jste od té doby s Michalem? Je v pořádku?
Ano mluvili jsme spolu několikrát, zrovna teď
se vracím z Mistrovství Evropy, kde také byl,

nicméně přímo tu situaci jsme nerozebírali.
Michal mi samozřejmě poděkoval, když se
dověděl, co se stalo, ale myslím, že mluvit
o tom by mu asi nebylo příjemný.
Popište nám své pocity, když jste za tento
čin získal cenu od Českého olympijského
výboru?
Abych pravdu řekl, tak mě to zaskočilo, tohle
jsem rozhodně nečekal. Obzvláště, že získám
hlavní cenu. Já jsem na samotném předávání
ani nebyl, jelikož jsem byl právě v Chorvatsku
na závodech. Poslal jsem tedy na předávání
manželku. Každopádně radost jsem určitě
měl a ocenění si vážím. Ani ne tak kvůli sobě,
ale protože je to důležité pro společnost, pro
děti i pro sport. Je dobré vidět příklady správného chování.
Lenka Bartáková, redaktorka

Sport

Michale, popište nám, co vám proběhlo
hlavou, když jste viděl na zemi ležet svého
soupeře?
Různých pádů jsem na závodech zažil opravdu hodně, to k tomu prostě patří, ale tady
jsem u Michala zastavil, protože se mi na tom
něco nezdálo. Na první pohled nebyl zraněný, jen celý od bláta a měl defekt na kole,
který jsem mu opravil a pomohl zpět na kolo
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HORNÍ POČERNICE VSTUPUJE DO
113. ROKU SVÉHO ŽIVOTA!
S takovým životním výročím bychom na
oslavence mohli pohlížet jako na přírodní zázrak, kterého se dostane v životě
lidském jen zcela výjimečně. V případě
spolku, který má své historické tradice, je
to přece jen trochu jinak. Celá desetiletí
předchozího úspěšného i problematického vývoje, ale především sama podstata
tělocvičného spolku, který byl v Horních
Počernicích založen v září 1905, tedy zejména opora v neutuchající práci a dobrovolné činnosti stovek cvičitelů, trenérů,
bafuňářů, podporovatelů i sportovců tvoří pevnou kostru největší spolkové organizace v Horních Počernicích.
Nahlédněme dnes spíše do současnosti než
do letité historie jednoty. A můžeme hned
konstatovat, že minulý rok 2017 byl jedním
z nejúspěšnějších. Máme k tomuto optimistickému hodnocení dostatek dobrých důvodů.
Celá jednota jako hlavní spolek fungovala
spolehlivě po celý rok, deset sportovních
oddílů včetně dvou pobočných spolků plnilo spolehlivě své především sportovní úkoly a poslání, celkový počet našich členů se
zvýšil na 869, spravovali a zvelebovali jsme
nemovitý majetek v hodnotě více než 18 milionů korun, hospodařili jsme s rozpočtem
s nevídanými obraty více než pěti milionů
korun zdrojů i výdajů, v našich řadách aktivně pracovalo přes padesát dobrovolných
trenérů a cvičitelů, jejich vytrvalou práci
jsme mohli hmotně ocenit alespoň v řádu
milionu korun. Dále jsme rozvíjeli aktivní
sportovní činnost s dětmi a mládeží ve sportovních odvětvích atletiky, basketbalu, triatlonu, sportovní gymnastiky, tenisu, volejbalu
a všestrannosti, podporovali jsme zájmovou
činnost dospělých včetně seniorských skupin
v tenise, volejbalu, nohejbalu, horolezectví,
stolním tenise i všestrannosti. Organizovali jsme desítky veřejně přístupných a sport
a zdraví propagujících sportovních akcí, pravidelné programy jsme nabízeli i veřejnosti

na našich otevřených sportovištích. Mohli
jsme také sdílet radost z dosažených úspěchů našich nejlepších sportovců v dětských
a mládežnických kategoriích, v kategoriích
děvčat v basketbalu jsme vstoupili do národní špičky tohoto sportu, tradiční úspěchy
sklízela naše děvčata v gymnastických soutěžích a přeborech, bohatá je i žeň našich tenistů a triatlonistů v republikových i pražských
soutěžích, na dveře klepají i další talentované
skupiny i jednotlivci z oddílů tenisu, atletiky
a volejbalu.
Starali jsme se odpovědně o náš majetek –
dva sportovní areály. I když bychom mohli na systematickou údržbu jak tělocvičny
s venkovními sportovišti v Chvalkovické ulici,
tak v tenisovém areálu v Otovické ulici, vynakládat daleko více finančních prostředků,
můžeme konstatovat, že na obou sportovištích došlo k dalším vylepšením, technickému a energetickému zdokonalení i zlepšení
vzhledu. V průběhu loňského roku se nám
podařilo získat kompletní projektovou dokumentaci k zamýšlené výstavbě specializované nářaďové tělocvičny v našem areálu
Chvalkovická pro naše úspěšné gymnastky.
Veškerá naše sportovní, ale i organizační,
provozní i společenská činnost vyžaduje čím
dál více finančních zdrojů. S uspokojením
můžeme zaznamenat významnou podporu
ze státního programu podpory sportu u nás,
především k podpoře práce našich trenérů
a materiálových potřeb sportovní celoroční
průpravy s dětmi a mládeží. Nejvýznamnějším a nutno říci i systematickým podporovatelem naší veškeré činnosti je hlavní město
Praha. Ve svých každoročních grantových
programech podporuje jak sportovní činnost
prostřednictvím městských sportovních svazů, tak provoz sportovišť, jejich údržbu, veřejné sportovní akce i seniorské aktivity. V loňském roce jsme byli ze zdrojů naší metropole
dotováni částkou více než milionu korun,
v údržbě nám to pomohlo k dokončení zatepleného pláště tělocvičny a opravy střechy
altánku v tenisovém areálu. Zajímavý je i údaj

o podpoře naší TJ z těchto grantů za posledních téměř dvacet let. Na různé účely nám
Magistrát hl. m. Prahy v letech 2004 – 2017
přidělil dotační podporu ve výši celkem přes
6,5 milionu korun! Významná byla v loňském
roce i finanční podpora od naší městské části. Kromě již tradiční individuální dotace na
naše celoroční sportovní aktivity i podporu
provozu našich sportovišť se nám dostalo
podpory i na pořízení projektové dokumentace k nové gymnastické tělocvičně v areálu
Chvalkovická. Za veškerou tuto státní i komunální podporu upřímně děkujeme. Stejně tak
děkujeme i našim podporovatelům a sponzorům. Rovněž oceňujeme kázeň našich členů při vybírání příspěvků našeho spolku.
Jsme přesvědčeni, že veškerá společenská
podpora naší celoroční systematické práce,
především s dětmi a mládeží, je zcela zasloužená. I v dalších letech budeme vedeni našimi tradicemi i nedávnými úspěchy.
Děkuji vám za pozornost!
Jindřich Jukl,
předseda TJ Sokol

6

Placená inzerce

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy
Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě
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GYMNÁZIUM ČELÁKOVICE
www.gymnacel.cz
info@gymnacel.cz
Tel.: 326 929 011

ZÁPIS DO KURZU PŘÍPRAVY NA
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
PRO ŽÁKY SOUČASNÝCH 4. A 8.TŘÍD
OD KVĚTNA 2018 DO DUBNA 2019
VŽDY V PONDĚLÍ 15:00-16.30
VÝUKA V MALÝCH SKUPINKÁCH
TĚŠÍME SE NA VÁS!

GYMNASTKY OPĚT ZÁŘILY
Naše malé gymnastky opět zářily. Nejprve na
závodech Říčanské hvězdičky, kde si nejlépe
vedla Natálka Fulemová – 3. místo v kategorii, 4. byla v téže kategorii Máša Malko. V dalších kategoriích byla opět dvě děvčátka na
4. místě a to: Adélka Elkánová a Kateřina Kou-

bová. Účast byla hojná, našich gymnastek
bojovalo celkem 23.
Na konci března své úspěchy zopakovaly na
závodech Poděbradská cvička, kde svoji kategorii vyhrála Lucie Zahradníčková, na hezkém 6. místě se umístila Anežka Matějčková.

Další čtyři gymnastky z dvanácti zúčastněných si vybojovaly umístění v první desítce.
Konkurence byla početná, naše děvčata se
neztratila.
za oddíl SG:
Lenka Barešová

če s dětmi v nosítkách či kočárcích nebo pro
děti na odrážedlech. V cíli bude pro každého
účastníka zajištěno pití, drobné občerstvení
a diplom. V našem běhu vyhrává každý, kdo
se zúčastní. Zajištěn bude i doprovodný program v duchu atletiky pro děti.
21. dubna jsme se zapojili do atletického víceboje, který pořádal místní DDM a trenérka Pavla. Děti opět soutěžily v disciplínách
běh na 250 - 750 m (dle ročníku), sprint na
60 m, hod raketou či skok do dálky. Doplňkově si všichni mohli vyzkoušet i dětskou
atletiku a nemohl chybět ani populární běh
štafet. Obdobně jako v předchozích letech

se víceboje zúčastnilo přes 100 dětí,
z toho přibližně
polovina byla z našeho
atletického
oddílu.
Více informací k pořádaným akcím i volným místům na prázdninových aktivitách najdete na stránkách:
www.atletikahp.cz

ATLETIKA UŽ JE VENKU

Krásné jarní dny přeje za trenérky
Klára Hlaváčková, trenérka

Sport

Od května již opět trénujeme s dětmi venku
na atletickém ovále u FZŠ Chodovická. Úterní
a páteční tréninky budou v květnu a červnu
po zimním zkrácení opět v délce 1,5 hodiny.
Dne 16. 5. pořádáme ke Dni rodin již tradiční
nesoutěžní Rodinný běh ve Svépravicích –
hromadný start je v 16.00 hod. u Svépravického rybníka, ovšem startovat můžete
individuálně až do 16.30 hod., prezentace
je od 15.00 hodin. Účastníci si mohou vybrat ze dvou tras cca 1,5 km a 4 km. Těšíme
se na všechny atlety, jejich rodiny, kamarády
i všechny další příznivce zdravého pohybu se
svými nejbližšími. Běh je vhodný i pro rodi-
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ÚSPĚŠNÉ JARO SOUROZENCŮ PTÁČKOVÝCH
Úspěšné tažení sourozenců Ptáčkových
v různých odvětvích bojových sportů pokračuje i na jaře tohoto roku. Martina má
za sebou mezinárodní turnaj German Open
v německém Mnichově, kde získala druhé
místo. Byl to její první kickboxerský turnaj
po těžkém zranění nohy. Dále se zúčastnila
mezinárodního turnaje v SUMU, kde při své
premiéře získala po finálovém vítězství nad
běloruskou závodnicí první místo. Byť její
soupeřka měla o 20 kg více. Nyní se připravuje na obhajobu prvenství ve světovém poháru v rakouském Innsbrucku. Vrcholem první
poloviny roku bude jistě i účast na mistrovství světa v běloruském Minsku, kam se vydá
v polovině května. Ovšem nenastoupí tady
v boxu ani kickboxu, ale nominovala se na
mistrovství světa v disciplíně Hand to Hand,

což je složení kickboxu a boje na zemi. Taková obdoba MMA.
Její bratr Pepa má v tomto roce za sebou již
čtyři prestižní turnaje a pokaždé v jiné disciplíně. Na mezinárodním turnaji Valachien
vybojoval třetí místo v Brazilském Jiu‑Jitsu.
Dalším významným úspěchem je třetí místo na turnaji v JUDU. Třetím odvětvím boj.
sportu v tomto roce bylo SUMO, kde nenašel
žádného přemožitele a získal prvenství. Jak
v SUMU, tak JUDU porazil i závodníky bývalého Sovětského svazu. Poslední ze čtyř disciplín je SAMBO. V tomto odvětví se nominoval
na mistrovství Evropy, což už samo o sobě
byl úspěch. V samotném turnaji vybojoval 9.
místo. Před ním skončili závodníci z bývalých
republik Sovětského svazu, kteří se na tuto
disciplínu specializují. Pepa trochu pohořel

i na pravidlech, ale i tak to byla velice cenná
zkušenost a dostalo se mu nabídky na prestižní soustředění. Ve své sportovní kariéře si
po premiéře v JUDU, SUMU a SAMBU v tomto
roce vyzkoušel již 10. bojový sport na mezinárodní úrovni. Jeho dominantou ale stále
zůstává GRAPPLING, kde se na vrchol sezóny
teprve chystá.
Nic by se neobešlo bez podpory, a proto
chceme poděkovat všem, kteří nám naši cestu usnadňují: Městská část Praha 20, Atex,
Hollandia Karlovy Vary, s. r. o., Mojecukrářství.cz, 24print.eu, Thajský ráj, Bagalio.
cz, Lington, Sportdrive.cz aj.
Josef Ptáček,
manažer a trenér

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA KOUPALIŠTI
Dne 26. 5. se konají další rybářské závody. Sraz je v 7.00 hodin v klubovně.
Loví se na plavanou, oblečení podle počasí, občerstvení zajištěno.
Rádi uvítáme nové zájemce o rybaření.
za výbor M.O.: Martin Pachta
Pozvánka

HUSITSKÁ DIAKONIE

zve na

Katčin
charitativní blešák

19. 5. 2018
9-11:30 h

Kdy:
Ve čtvrtek 24. května 2018
od 13.00 hodin v klubovně
Divizny

Kde:
Husitská fara,
Náchodská 382/171

Co:
Oděvy, bižuterie, nádobí
Přinést lze věci po předchozí
domluvě na tel.:
Alžběta Cibochová - 608 664 806
Alena Štrobová – 732 636 642

PUMPTRACK

Nemusíte šlapat, stačí pumpovat 

Přijďte
na kávu
a ladit styl
na léto!

Pojďte zapojit celé tělo a pod vedením zkušených
lektorů se naučit pořádně jezdit na dráze zvané
pumptrack!
Kde: vedle ulice Ve Žlíbku, nad čerpací stanicí
Prospeed
Pro koho: rodiče a děti 6-15 let
Co sebou: kolo, ochranné prvky, dobrá nálada 

Hornopočernický zpravodaj – květen 2018

Placená inzerce

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z.s.
Vás srdečně zve na diskusní setkání

Dopravní peklo na východě Prahy
16. května 2018 od 18 hodin
v centru Plechárna, Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most
Přednášky a diskuse s odborníky o Pražském okruhu, alternativních variantách řešení
a dopadech na životní prostředí a zdraví obyvatel
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Inzerce

Více informací naleznete na www.rozumnadoprava.cz nebo www.facebook.com/rozumnadoprava

Placená inzerce

Díky kotlíkové dotaci
můžu v naší obci i já
lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový
ekologický topný zdroj. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí
a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě.
Informujte se na Magistrátě hl. m. Prahy, ul. Jungmannova 35/29.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii
e-mail: kotlikovedotace@praha.eu
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NOVĚ JSME VE VAŠEM SOUSEDSTVÍ
Přidejte se k nám

secheron.jobs.cz
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Placená inzerce
ODHADY NEMOVITOSTÍ, TRŽNÍ CENY PRO
BANKY, STATIKA STAVEB PROVÁDÍ
ING. JAN ČAPEK TEL: 602 225 088
JANCAPEK@MYBOX.CZ

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE,
PÉČE O NEPOHYBLIVÉHO KLIENTA, KREVNÍ
ODBĚRY A DALŠÍ. KONTAKT IVONA
PETERKOVÁ 720 947 724

HLEDÁME PANÍ NA PRAVIDELNÝ ÚKLID
(1X TÝDNĚ) ŘADOVÉHO RD V HORNÍCH
POČERNICÍCH. PLAT 120 KČ/HOD. BLIŽŠÍ
INFORMACE NA TEL.: 778 011 773

PŘIJMEME RECEPČNÍ NA ZKRÁCENÝ
ÚVAZEK DO RADONIC. PRAC. DOBA
PO-PÁ 7-18 HOD. RANNÍ A ODPOLEDNÍ
SMĚNA 5,5 HOD. DENNĚ. ZÁKLADY
ANGLICKÉHO JAZYKA A ŘP SK. B
PODMÍNKOU. T: 606 722 846
E: ANNA.HASKOVA@PENNY.CZ

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

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

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ,
POZŮSTALOSTÍ ATD. ROZUMNÁ CENA.
NALOŽÍME - ODVEZEME - STĚHOVÁNÍ
TEL: 773 484 056
NAŠE ÚKLIDOVÁ FIRMA NABÍZÍ
JEDNORÁZOVÝ, PRAVIDELNÝ ČI
GENERÁLNÍ ÚKLID.BLIŽŠÍ INFO NA WEBU
WWW.UKLIDZCUKRU.CZ
TEL: 777 161 575; 777 313 760

PRONAJMU GARÁŽ - DÍLNU
S PŘEDZAHRÁDKOU V CENTRU H.P.
2100/MĚS. TEL: 777 263 261
ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA,
TEL: 602 970 835, 281 924 588.

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

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.
TEL: 286 891 400

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.

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

tel.: 281

Po - Pá 9.00 - 18.00
928 897,
www.cyklopocernice.cz
So 9.00
- 12.00

Tel. 281 928 897
VELKÉ
SLEV Y KOL
www.cyklopocernice.cz
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 66, Květen 2018
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného celku
Náklad 6 200 ks.
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Inzerce

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFITTI A APLIKACE
OCHRANNÉHO ANTIGRAFITTICKÉHO
NÁTĚRU. WWW.HOPRISTAV.CZ
T: 724 373 035

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

