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10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ČERVEN 2018
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 24 . 6.
EMOCE – interaktivní výstava pro děti
i dospělé
3. 6. od 16.00 do 17.00 hod.
2. narozeninový koncert na zámeckém
nádvoří – saxofonové kvarteto Ty.Tety
od 5. 6. do 1. 7.
Akad. mal. Jan Vlček: Figurální situace
– Rytmy
10. 6. od 16.00 do 17.00 hod.
3. narozeninový koncert na zámeckém
nádvoří – na kytary zahrají studenti
Prague British School a JH band
17. 6. od 15.00 do 17.00 hod.
Svatojánský bál princezen a rytířů
od 30. 6.
Zámek, nůžky, papír!
– interaktivní výstava z papíru pro děti
i dospělé

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
1. - 30. 6. od 15.00 do 19.30 hod. výstava
Quintesence barev – Lucie Bruchanova
2. 6. od 14.30 hod.
7. akademie Leonardo
6. 6. od 18.00 hod.
Závěrečný koncert ZUŠ
7. 6. od 19.30 hod.
Pěšáci tajné fronty

koncert

promítání

10. 6. od 18.00 hod. koncert
Karl Orff: Carmina Burana
14. 6. od 19.30 hod.
Věčně tvá nevěrná

kino

16. 6. od 16.00 hod.
20 let taekwon-do Sonikal Praha
18. 6. od 19.30 hod.
Muzikál Láska mezi řádky

muzikál

19. 6. od 19.30 hod.
Znovu a líp

2. 6. od 17.00 a 21.00 hod.
MŇAU!!!
3. 6. od 17.00 hod.
MŇAU!!!

19. 6. od 18.00 hod.
Beseda se spisovatelkou:
Táňa Keleová‐Vasilková

3. 6 v 17.00 hod.
Čertovské čarování

5. 6. od 10.00 do 17.00 hod.
Bezpečně za volantem – TESTOVÁNÍ ZRAKU

8. 6. od 21.00 hod.
Malá mořská víla
9. 6. od 17.00 a 21.00 hod.
Malá mořská víla
10. 6. od 17.00 hod.
Malá mořská víla

7. 6. od 17.00 do 19.00 hod.
Pozitivní psychologie, pozitivní myšlení pro
řešení situací
14. 6.od 17.00 do 19.00 hod.
Mezigenerační komunikace – prarodiče,
rodiče, děti aneb jak pochopit vztahy

15. 6. od 21.00 hod.
Baron Prášil
16. 6. v 17.00 a ve 21.00 hod.
Baron Prášil
17. 6. od 17.00 hod.
Baron Prášil
21. 6. od 21.00 hod.
Návštěva staré dámy

21. 6. od 17.00 do 19.00 hod.
Bydlení, nájmy, sousedské vztahy
28. 6. od 17.00 do 19.00 hod.
Poznejte sebe a druhé pomocí metody NLP

RODINNÉ A KOMUNITNÍ
CENTRUM MUMRAJ

22. 6. od 21.00 hod.
Návštěva staré dámy

od 4. 6. do 21. 6.
Ukázkové hodiny kurzů a kroužků

23. 6. od 21.00 hod.
Návštěva staré dámy

1. 6. od 8.00 do 12.00 hod.
Den otevřených coworkingů

24. 6. od 21.00 hod.
Návštěva staré dámy

3. 6. od 14.00 hod.
Pohádkový les - Cesta kolem světa

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY

4. 6. v 10.00 hod
Malá mořská víla
(Divadlo Horní Počernice)
5. 6. od 9.00 a 10.30 hod.
Malá mořská víla
(Divadlo Horní Počernice)
6. 6. od 10.00 hod.
Malá mořská víla
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)
7. 6. od 10.00 hod.
Malá mořská víla
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)

25. 6. od 18.00 hod.
Párty se saxofonovými party

8. 6. od 10.00 hod.
Malá mořská víla
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)

48. FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
(PŘÍRODNÍ DIVADLO DÁDY STOKLASY)

14. 6. od 10.00 hod.
Zpátky do Afriky 2
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)

1. 6. od 21.00 hod.
MŇAU!!!

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM

6. 6 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Létající hernička
15. 6. od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Do práce nebo do podnikání po rodičovské

OSTATNÍ
10. 6. od 13.00 hod.
Sportovní den s Šancí pro Počernice
-SC Xaverov
16. 6. od 10.00 hod.
Pouť - kaplička sv. Antonína Paduánského

15. 6. od 10.00 hod.
Zpátky do Afriky 2
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)

Termíny hlavních akcí MČ Praha 20 v roce 2018
2. 6.
9. 9.
6. 10.

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

Úvod

SLOVO STAROSTKY

Metropolitní plán – podoba Horních Počernic na dalších 20 let
Milí Hornopočerničtí,
nabízí se nám jedinečná možnost, jak
ovlivnit podobu naší městské části, a to
minimálně na dalších 20 let dopředu.
Hlavní město Praha totiž v dubnu představilo Metropolitní plán, který bude na
30 dní otevřen připomínkám. Všechny
podněty, které do 27. července přijdou, musí být projednány a vyhodnoceny. Plán pak bude na základě tohoto vyhodnocení upraven
a představen pro druhé kolo veřejného projednání.
Podle tvůrců plánu má být jeho hlavním cílem především stabilizace
rozvoje Prahy a nasměrování nové výstavby do opuštěných továren
a nádraží. Zastavěné území Prahy by se už dále nemělo rozšiřovat do
okolí.
Je otázkou, jak se k plánu postaví ostatní městské části. Víme například, že Běchovice plánují veliký rozvoj, novou výstavbu a navýšení
počtu obyvatel. Zájem Horních Počernic leží podle mého názoru někde jinde. Spíše než na rozšiřování současné kapacity bychom měli

dbát na zkvalitnění životních podmínek v naší městské části. Zaměřit
se na zklidnění Horních Počernic a stabilizovat jejich charakter, tvořený zástavbou převážně rodinných domů umístěných ve vlastních
zahradách. A v tom nám navrhovaný Metropolitní plán vychází vstříc.
Dbá na zachování stávajících ploch zeleně a vybízí k jejich rozšiřování
nebo určuje výškové omezení obytného území na dvě patra.
Návrh Metropolitního plánu má i své mouchy, bylo naším úkolem
se k nim z pozice městské části vyjádřit, navrhnout změny, uplatnit
připomínky. Do této chvíle Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo 37
připomínek. V současné době připravujeme jejich aktualizaci tak, aby
připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu mohly
být projednány a schváleny na červnovém zasedání našeho Zastupitelstva a následně uplatněny u pořizovatele plánu. Možnost uplatnit
připomínky k Metropolitnímu plánu má ale i kterýkoliv občan naší
městské části a celého města. Prostudujte si proto návrh plánu a jeho
řešení pro místo, kde žijete a pracujete. Další možnost budeme mít
možná až za dvě desetiletí.
Hana Moravcová, vaše starostka

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20 se koná dne 25. června 2018
od 17.00 hod. v obřadní síni Chvalského zámku.

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
BRIGÁDA NA XAVEROVSKÉM HŘIŠTI
Jako každý rok i letos se v prvních květnových dnech konala brigáda v Xaverovském
areálu. Zkrášlovací akce se aktivně zúčastnili malí fotbalisti, jejich trenéři i starostka
Horních Počernic, Hana Moravcová.
PLES SENIORŮ
Tradiční ples, který pro seniory Horních Počernic organizuje plesový výbor ve složení
Hana Moravcová, starostka, Eva Březinová,
místostarostka a Jaroslav Kočí st., zastupitel. Ples, který se koná dvakrát ročně, proběhl i letos v Kulturním středisku Domeček. Účast byla jako vždy hojná, k poslechu
i tanci hrála živá kapela.
SCHŮZKA S PREMIÉREM
Premiér ČR Andrej Babiš přijal starostku
Hanu Moravcovou, starostu Radonic Stanislava Němce a starostu MČ Suchdol Petra
Hejla. Jednali spolu o nutnosti koncep-

ce dopravy v Praze a okolí, jejíž platnost
a použitelnost by vycházela ze strategického dokumentu realizovaného na vládní
úrovni. Cílem takového dokumentu má
být rozumné rozmělnění dopravy a ne její
nahromadění do jedné oblasti tak, jak je
tomu nyní.
Starostové pro okruh požádali oficiálním
dopisem, aby byly trasy SOKP a regionální
varianty posouzeny skutečně relevantním
způsobem v multikriteriálním hodnocení,
a to nezávislou odbornou institucí. To pan
premiér na osobní schůzce se starosty přislíbil.
NAPÁJENÍ STANICE PRO
ELEKTROMOBILY
Realizace napájecí stanice pro elektromobily se oddaluje z důvodu námitek vlastníků sousedních pozemků. Projekt, jehož
záměr byl zveřejněn na úřední desce k připomínkám, souvisí s cílem vedení městské

části udělat pro podporu elektromobility
a tudíž i zlepšení životního prostředí v Horních Počernicích maximum.
S ŘEDITELEM HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY PRAHY
Starostka Hana Moravcová jednala se
Zdeňkem Kovářem, ředitelem Úřadu hospodářské komory hlavního města Prahy.
Navázali tak spolupráci s cílem podpořit řemesla již na úrovni základních škol
v Horních Počernicích a tím i podnikatelů
působících na katastru městské části.
KONTROLA ŠACHET A ULIČNÍCH
VPUSTÍ
V květnu proběhla ve spolupráci s TSK kontrola nutnosti oprav uličních vpustí a kanalizačních šachet v ulicích Náchodská,
Božanovská a Ve Žlíbku. Opravy budou
probíhat v letních měsících.

VEŘEJNÉ SBÍRKY – DÁDA STOKLASA & AZYLOVÝ DŮM SKP HOPO
Sbírka na výrobu a instalaci pamětní desky Vladimíra Stoklasy, nestora hornopočernického
divadla, probíhá od 11. května do 31. srpna 2018. Číslo účtu: 3230207/0100.
Sbírka na vybavení Azylového domu SKP HoPo probíhá od 20. května do 15. prosince 2018.
Číslo účtu: 3220287/0100.
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
Poslední týdny a měsíce hýbe Horními Počernicemi stále stejné téma: Dostavba silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).
Proč se nejdříve psaly petice proti okruhu
a najednou jsou někteří zastupitelé pro
dostavbu SOKP v navržené trase přes Počernice?
Současná trasa SOKP, tak jak je navržená, je dosud jediným územně i projekčně připraveným
řešením dokončení SOKP. Tato varianta je pozůstatkem minulých vlád již od devadesátých
let, které ji prosadily a zanesly do současného
územního plánu. Přestože se nám tato varianta nelíbí, tak je zatím jediná realizovatelná
v dohledné době. Je stabilizována v územním
plánu jako veřejně prospěšná stavba, většina
pozemků je na to připravena a je zpracována
dokumentace.
Jedinou účinnou možností jak se pokusit donutit stát, aby přehodnotil tuto variantu, bylo
přidat se ke kasační stížnosti ohledně nevyhovujících limitů k Nejvyššímu správnímu soudu
a čekat zda Nejvyšší soud stížnosti vyhoví.
V takovém případě by stát mohl začít vážně
brát v úvahu i alternativní varianty. To bylo
před čtyřmi lety, kdy jsme podepisovali petici
proti „pražské variantě“ ve prospěch „mimopražské“, tedy „regionální“. Nejvyšší správní
soud však žádost odmítl a pro ŘSD i Prahu
se tak otevřely dveře pro realizaci části mezi
dálnicí D1 a D11. Nám zbyly jen velmi mezené možnosti, jak bránit stavbě, kterou většina
obyvatel Prahy i okolí chce, a navíc je v souladu se zákonem. Osobně zastáváme názor,
že v takové konstelaci je třeba naše možnosti vidět realisticky a udělat maximum pro to,
abychom aspoň eliminovali negativní dopady
dopravy, které nás tíží již dnes.
Opravdu nás budou po dostavbě SOKP dusit kamiony?
Nikdo nezpochybňuje, že doprava narůstá
a naroste, ale v případě Horních Počernic musíme vzít na vědomí fakt, že „naše“ část okruhu
je již postavena, tedy „dusíme se“ již dnes. My
nejsme v situaci, že zde nic nemáme a někdo
nám tu chce postavit dálnici. Ta už tu je, jen
nefunguje jak má, protože nemá návazné komunikace a dostatečná opatření. Úsek SOKP
mezi Běchovicemi a Satalicemi už stojí, jízdní
pruhy byly nedávno rozšířeny a z hlediska tělesa stavby již nedojde k zásadním změnám.
To, co ale chybí, a ŘSD chce momentálně
udělat pod názvem „zkapacitnění okruhu“,
jsou opatření pro snížení hluku výstavbou
protihlukových stěn a přemalování jízdních

pruhů ze dvou na tři. Z tohoto důvodu po nás
Praha žádala „odsvěření“ pozemku, o kterém
se hlasovalo na posledním jednání zastupitelstva, aby ŘSD mohla postavit nové protihlukové stěny na pražských pozemcích. Někteří
zastupitelé jsou toho názoru, že jsme se tím
vzdali možnosti, jak ještě zastavit nebo ovlivnit výstavbu okruhu. Tímto krokem bychom
však dosáhli maximálně zdržení možnosti
výstavby protihlukových opatření, která jsou
navržena v rámci dokumentace EIA, a ŘSD již
zpracovává projektovou dokumentaci. Nakonec by došlo nejen k vyvlastnění pozemku, ale
zcela bychom si uzavřeli možnost, jak jednat
s Prahou a ŘSD o dalších možnostech omezení
negativních důsledků dopravy. Jednou z takových možností je schování této problematické části do tunelu. Tato varianta je v současné
době vážně zvažována.
Jak je to s tzv. „regionální variantou“ přes
Středočeský kraj?
Tato varianta se teoreticky opírá o možnost
vést dálniční okruh dále od Prahy v trase
tzv. „aglomeračního okruhu“. Tento „aglomerační okruh“ byl, ještě za působení hejtmana
Davida Ratha, zanesen do zásad územního
rozvoje (ZÚR) Středočeského Kraje jako dvouproudá silnice 1. třídy. Ta skutečně obchází východ Prahy ve větším odstupu a měla by navazovat na již vyprojektovaný SOPK. Tato v (ZÚR)
zakreslená trasa však není dostatečně široká
pro výstavbu dálnice a vyžadovala by zásadní
změnu územního plánu. S tím však Středočeský kraj nejen nepočítá, ale občané dotčeného
území si zde dálnici samozřejmě nepřejí. To, že
v územním plánu Středočeského kraje není
rezerva pro rozměr dálnice, že nejsou vypořádány pozemky a Středočeši jsou proti, staví
tuto alternativu zcela na okraj zájmu politiků,
tedy i reálnosti. Zvlášť, když mají na stole hotovu „pražskou verzi“, která je průchozí. Bohužel i většině občanů Prahy tato verze nevadí,
protože se jich tak těsně nedotýká. Jejich přání je, co nejdříve jezdit plynule. Tzv. regionální
variantu z pozice městské části těžko prosadíme, když proti je vedení Prahy, Středočeského
Kraje i státu, potažmo ŘSD. Pro tuto možnost
bychom museli získat široký politický konsensus na úrovni vlády, což se dosud nepodařilo,
a v dohledné době to ani není reálné. Ti, kdo
regionální variantu SOKP občanům slibují, by
měli pravdivě říct, jak toho chtějí docílit. Ale
i kdyby se tak stalo dnes, tak celý proces od
rozhodnutí po realizaci by trval minimálně
20-25 let. Mezitím tu mnozí z nás již nebudou,
a celá nová generace dětí vyroste v podmín-

kách nejen hluku, jak je známe dnes.
Máme tedy vůbec šanci na zlepšení?
Zcela jistě máme! V první řadě potřebujeme
odstranit dopravní zácpy. Popojíždějící vozidla daleko více zatěžují životní prostředí než
plynulý provoz. Pokud se SOKP dostaví, tak
zmizí dnešní zúžení do méně „propustných“
navazujících komunikací, která kolony způsobují.
Je naším úkolem podporovat výstavbu aglomeračního okruhu ve Středočeském Kraji (tak
jak je v ZÚR), který by měl odvádět značnou
část dopravy dále od Prahy. Tento okruh by
měl pojmout nemalou část osobní tranzitní
dopravy, která nás tíží např. na Náchodské
ulici. Máme možnost pokračovat a rozvíjet
jednání s Hlavním městem o skutečně efektivních preventivních opatřeních (např. aktivní protihlukové stěny, snížení rychlosti na
80 km/hod., „zatunelování“ úseku mezi Chvaly
a Černým Mostem, „zaklopení“ zářezu D11 při
ulici Na Svěcence, použití moderních technologií jako tichý asfalt, apod).
Nemalý vliv na dopravní situaci bude mít i plánovaná dostavba městského pražského okruhu - dostavbou propojky mezi Štěrboholy, Balabenkou a Trójou.
Velmi nadějná je i nově představená idea
resortu dopravy, která navrhuje zcela nové
dálniční propojení velkých měst kolem Prahy.
Značná část tranzitní dopravy by tak k Praze
vůbec nepřijela. Jsou to sice vzdálené horizonty, ale za 20 let bude mít doprava jinou
dynamiku než dnes, stejně jako byla jiná před
20lety. Mění se technologie, zdroje i způsob
života. My tu však žijeme dnes a má smysl
myslet i na to, co můžeme zlepšit v dohledné
budoucnosti. Proto bychom měli vést konstruktivní diskusi napříč politickým spektrem.
Nestačí totiž být jen proti něčemu, ale je důležité něco konkrétního také navrhnout a umět
to získat. To je však podstatně těžší a často nepopulární.
Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady
Nová dálnice obkrouží Česko po obvodu a spojí
krajská města, plánuje stát.
Zdroj:
https://ekonomika.idnes.cz/dalnice
‑rsd‑ministerstvo‑dopravy‑dl6-/eko‑doprava.
aspx?c=A180515_142819_eko‑doprava_fih

KOČKY BEZ HRANIC – JAK MŮŽE STAROSTKA POMOCI PŘI SOUSEDSKÝCH
SPORECH?

Úkolem starosty městské části není jen starost o veřejný prostor, ale patří k nim i péče
o sousedské vztahy občanů. Dostala se tak ke
mně petice obyvatel panelového domu, ve
kterém jedna z jeho obyvatelek chovala na
60 koček. Každý si asi dokáže představit, co
museli sousedé bytu 3+1 s tolika zvířaty řešit.
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V tomto případě navíc nejde jen o sousedské
vztahy. Přestože z pohledu majitelky koček
se jednalo o charitativní činnost, na kterou
se snažila vybírat příspěvky, koliduje taková
situace se zákonem na ochranu zvířat. I samotná charitativní činnost má svá pravidla
a musí se řídit zákonem. A protože majitelka

koček jakékoliv nabídky na jednání odmítla,
podali jsme podnět na veterinární správu
a hygienickou stanici, které budou nyní celou
situaci řešit.
Hana Moravcová, starostka

Co je to Metropolitní plán?
Metropolitní plán má být novým územním
plánem hlavního města Prahy a nahradit tak
dosud platný Územní plán sídelního útvaru
hlavního města Prahy, který je v platnosti od
1. ledna 2000. Je zpracováván pro celé území
hl. města Prahy, tedy i pro území naší městské
části Praha 20.
O pořízení Metropolitního plánu rozhodlo
Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením ze
dne 7. června 2012. Platit by měl od 1. ledna 2023. Pořizovatelem Metropolitního plánu (tedy tím, kdo podle územního plánu řídí
proces jeho projednávání) je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy (UZR
MHMP). Jeho projektantem, nebo též zpracovatelem plánu, je Institut plánování a rozvoje
hl. města Prahy (IPR). Jednotlivé městské části se na přípravě, zpracování ani projednávání
Metropolitního plánu přímo nepodílí.
K čemu bude Metropolitní plán sloužit?
Metropolitní plán by měl stanovit jednotnou
koncepci rozvoje a z ní vyplývající příslušné regulativy pro celé správní území Prahy.
Zpracovatelé se snažili v Metropolitním plánu nejen stanovit, kde je a kde není možné
stavět a jak se může dané území využívat, ale
zároveň se pokusili definovat i kompoziční
upořádání města s důrazem na vztah zástavby a veřejných prostranství, na vztah zástavby a krajiny ve městě a v neposlední řadě na
vztah městské a otevřené krajiny. Proto, na
rozdíl od současného plánu, stanoví Metropolitní plán pro zastavitelné stavební lokality
základní typy urbánních struktur, které musí
být při změnách v území respektovány. Na
celé zastavitelné území je také nově stanovena i výšková regulace.
Současný stav Metropolitního plánu
Dne 16. dubna 2018 zveřejnil pořizovatel
na svých webových stránkách dokumentaci
návrhu Metropolitního plánu a Vyhodnocení
vlivů návrhu Územního plánu hl. města Prahy na udržitelný rozvoj území. Zároveň byl
stanoven termín společného jednání o návrhu územního plánu, které se bude konat
27. června 2018 od 9.00 hodin ve Střední hale
Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7.
Poprvé od schválení pořízení Metropolitního
plánu tak došlo k jeho zveřejnění, resp. ke
zveřejnění jeho návrhu.
Připomínky ke zveřejněnému návrhu
může v této fázi jeho projednávání podávat každý, a to do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 27. června 2018.
Z čeho se Metropolitní plán skládá?
Návrh Metropolitního plánu se fyzicky skládá
ze závazné části a odůvodnění, které se dále
člení na textovou a grafickou část. Grafická
část závazné části se skládá z hlavního výkresu, výkresu infrastruktury, výkresu základního členění území a výkresu veřejně prospěš-

ných staveb, opatření a asanací. Ty doplňují
tři schémata: schéma metropolitních priorit,
schéma formálních rozvojů města a krajiny
a schéma výškové regulace.
Kde se mohu s Metropolitním plánem seznámit?
WEB:
Oficiálně je Metropolitní plán zveřejněn na
webových stránkách pořizovatele na odkazu:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/
uzemni_planovani/metropolitni_plan/info_
navrh_MPP.html.
Lepší (interaktivní) možnost je na webových
stránkách zpracovatele, tedy Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy: http://plan.
iprpraha.cz/cs/metropolitni‑plan.
Informační kontejner:
V průběhu května a června bude Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy podnikat
informační tour po nejrůznějších pražských
lokalitách. Tzv. „Informační kontejner“ navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes
Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou
pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat
na otázky místních obyvatel, ať už se budou
týkat Metropolitního plánu nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti. Ve dnech 20.
a 21. června by měl být Kontejner instalován
u zastávky metra Černý Most.

ZMČ Praha 20 k dříve zveřejněným pracovním verzím Metropolitního plánu schválilo již celkem 37 připomínek. V současné
době se na základě zveřejnění samotného
návrhu Metropolitního plánu připravuje
jejich aktualizace, která by se měla schválit na červnovém zasedání ZMČ Praha 20.
Výběr z dosud schválených připomínek
MČ Praha 20:
• Redukovat rozvojové plochy lokality Horní
Počernice východ.
• Vymezit trasu sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační spojku MÚK
Beranka, mezi ulicí Ve Žlíbku a MÚK Beranka.
• Vymezit plochu pro novou ČOV Sychrov
při východní hranici městské části, zachovat
přírodní retenční nádrže – rybníky a doplnit
jejich síť tak, aby bylo možno zbudovat oddílnou kanalizaci.
• Řešit novou propojující komunikaci z ul.
U Tabulky na Černý Most s napojením na veřejně prospěšnou stavbu 70/DK/14 - Praha 14
- komunikační propojení Ocelkova–Lipnická.

www.pocernice.cz
Samozřejmě se budeme snažit informace
o Metropolitním plánu poskytovat i prostřednictvím našich webových stránek, k čemuž bude sloužit záložka umístěná přímo na
úvodní straně. Kromě výše uvedených odkazů zde budou také zveřejněny připomínky,
které MČ Praha 20 bude po společném jednání uplatňovat.

A co si o Metropolitním plánu myslí Richard Měšťan z pohledu úředníka MČ?
„Líbí se mi snaha zpracovatele nově nastavit
podmínky i pro základní prostorové uspořádá
ní města včetně výškové regulace na celé zasta
vitelné území. Bohužel tyto podmínky nejsou
podle mého názoru nastaveny dostatečně ur
čitě, což by v případě schválení Metropolitního
plánu v této podobě přineslo velké problémy
a právní nejistotu při následujícím rozhodování
o území, tedy při posuzování konkrétních zá
měrů. Dále došlo k radikálnímu snížení počtu
druhů funkčních ploch (nově druhů využití lo
kalit), což vede k trochu jiné podobě základní
ho výkresu nového územního plánu. Současná
paleta barviček, znázorňujících rozdělení úze
mí pro různé funkce, již není v tomto smyslu vy
užita a nově se navrhuje pouze 6 druhů využití
lokalit. To by sice mohlo ulehčit orientaci v no
vém plánu, ale na druhou stranu slučování růz
ného druhu využití území dohromady přinese
i menší ochranu především staveb pro bydlení.
Metropolitní plán by tak umožnil umístit vedle
rodinného domu například stavbu pro admini
strativu nebo pro nerušící výrobu, což dnes ve
funkční ploše čistě obytného území, které tvo
ří většinu zastavitelného území MČ Praha 20,
není možné.“

Richard Měšťan, vedoucí
Odboru výstavby a územního rozvoje

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

IPR
Současně pokračuje přímo na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy série přednášek pro veřejnost, kde je pracovníky zpracovatelského týmu vysvětlována i metodika
plánu a návod, jak plán číst. Nejbližší přednášky s tímto tématem by se měly konat dne
13. června a 28. června vždy od 19.00 hodin.

OPRAVDU BUDEME MÍT CYKLISTICKOU LÁVKU
PŘES D11?
Zdá se to neuvěřitelné, ale nápad, který jsme
před časem iniciovali, se překlopil do fáze
realizace. Jsme rádi, že TSK plní to, co slíbila
a že se tak v tuto chvíli mohl rozeběhnout
proces výběru projektanta na dokumentaci
pro územní a stavební řízení. Cílem lávky je

propojit cyklostezku z Horních Počernic do
Klánovic, pro místní cykloturistiku to bude
znamenat výrazné zlepšení jízdních podmínek.
Hana Moravcová, starostka

4– 5

Aktuality

METROPOLITNÍ PLÁN

KLÍČ K PRVOMÁJOVÉMU SRDCI
Sloupek v parku naproti škole Ratibořická ozdobil v ranních hodinách na Prvního
máje místní umělec @moustache.cz symbolickým klíčem otevírajícím srdce.
„Okolo onoho sloupku, který mi vždy připo
mínal klíč v zámku, chodím už spoustu let.
S blížícím se Prvním májem mě napadlo ho
trochu oživit,” usmívá se místní street artový umělec, který tvoří pod pseudonymem
@moustache.cz. Vše proběhlo s předchozím
svolením starostky Horních Počernic i ředitelky školy. „Vyrozuměni byli i místní policisté,
prý abychom se vyhnuli případným běžeckým
závodům… Srdce s klíčem jsem dokončil v den
svátku zamilovaných okolo pěti hodin ráno,
kdy se z bujarých oslav pálení čarodějnic, na
autopilota’ vraceli poslední Počerničáci. Jeden

kolemjdoucí poznamenal, že nepopraskaný
podklad by byl lepší. Já v těch prasklinách vi
dím naopak jistou symboliku. Každý člověk má
z minulosti na srdci nějakou tu jizvu. První máj
je ideální čas otevřít své citové trezory, jakkoliv
nás osud pokoušel,” rozhovořil se o svém díle
@moustache.cz
Street artových projektů bude v Počernicích
postupně přibývat. Kdo se účastnil zahájení festivalu Divadlo v přírodě, měl možnost
spatřit další graffiti šablonu Dády Stoklasy,
opět z dílny @moustache.cz, která už se nám
vzhledem k uzávěrce do Zpravodaje nevešla.
Street artové umění v podání @moustache.cz.
Klíč k srdci všech zamilovaných je prvním z pro
jektů, které se v Počernicích chystají.

NOVÁ ZASTUPITELKA HORNÍCH POČERNIC SLOŽILA SLAVNOSTNÍ SLIB
MVDr. Klára Bonková na mimořádném Zastupitelstvu dne 9. května 2018 složila starostce
Městské části Praha 20, Haně Moravcové,
slavnostní slib a stala se tak řádnou členkou

Zastupitelstva. Dlouholetá předsedkyně komise bytové, sociálně zdravotní a protidrogové je členkou Sdružení nezávislých kandidátů Šance pro Počernice. Nahradila tak svou

kolegyni Moniku Hruškovou, která se funkce
vzdala ze zdravotních a časových důvodů.

POZEMKY POD SILNICÍ 510 ODSVĚŘENY. PŘÍPRAVA NA STAVBU
PROTIHLUKOVÝCH STĚN MŮŽE ZAČÍT!
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jednání v projektech, na které jsme do této
chvíle měli u magistrátu stop stav.“ Městská
část se tímto krokemĚ Snevzdává
T S K Á Č svých práv
M
ÁS
8 a stavebního
účastníka územního
1
T řízení při
0
projednávání silničního
okruhu
100 let a nadále tak
Republikykteré vznesla
může trvat na požadavcích,
předchozími usneseními Zastupitelstva MČ.
PR

„Zastupitelstvo svým rozhodnutím dalo zele
nou tolik potřebným protihlukovým stěnám.
Silnici a hluk už tu máme, stěny ale ne. A když in
vestor a zároveň vlastník pozemku stavbu stěn
MĚSTSKÁ
ČÁST
PRAHA
20
podmíní vrácením
všech práv
na své
pozemky,
nemáme jako městská část hlavního města ji
HORNÍ POČERNICE
nou možnost, než je vrátit,“ uvedla starostka
Horních Počernic Hana Moravcová, a dodala,
„jsem ráda, že zastupitelé toto rozhodnutí
přijali. Dostali jsme se tak z patové situace se
stěnami a zároveň nám to pomůže obnovit

H

Zastupitelstvo městské části Horní Počernice schválilo na svém mimořádném zasedání 9. května odsvěření pozemků pod trasou
SOKP 510. Pozemky, které jsou v majetku hl.
města Prahy, dostaly Horní Počernice do své
správy v minulých dobách. Na uvedených
pozemcích se mají nyní stavět protihlukové
stěny, jejich realizaci však Ředitelství silnic
a dálnic podmínilo právě vrácením svěřené
správy a majetkovým vypořádáním s hlavním městem.

Í POČERN

8-

01

8

MĚ

STSKÁ Č
ÁS
T

100 let

191

Republiky

AH

RN

I

C

O

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady
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O akcích spojených s oslavami budeme informovat v dalších číslech Zpravodaje, teď prozradíme, že vše vyvrcholí v den D, 28. října,
zasazením pamětní lípy.

H

V rámci oslav stoletého výročí republiky vystavíme fotografie v areálu Chvalské tvrze,
vždy doplněné o současnou podobu objektu

nebo místa z fotografie. Děkujeme i za všechny příspěvky a návrhy, jak by měly Horní Počernice slavit 100 let od vzniku 1. republiky.

PR

Našli jste doma fotografii dávno zaniklého
kupeckého krámku, čerstvě založeného parku nebo i prašné silnice mezi poli, kterou
by už dnešní obyvatelé Počernic nepoznali?
Vyfoťte ji či oskenujte a pošlete na e‑mail:
komunikace@pocernice.cz nebo nám zavolejte na tel.: 271 071 797.

2

MÁTE DOMA STARÉ FOTOGRAFIE HORNÍCH POČERNIC? POMOZTE NÁM
NAJÍT ZANIKLÁ MÍSTA HORNÍCH POČERNIC!

Í POČERN

ALL STARS CUP – JUNIORSKÝ FOTBALOVÝ SVÁTEK V HORNÍCH
POČERNICÍCH?
Č

100 let

RNICE

MĚSTSKÁ

dion o víkendu 15. - 17. června, kde se bude
konat jubilejní desátýRepubliky
ročník turnaje All Stars
Cup 2018.
ČE

Hornopočernický zpravodaj – červen 2018

opravdu velkolepou podívanou, přijet mají
junioři ze všech předních evropských klubů.
Pořadatale turnaje zaujal náš stadion, který
kromě dvou travnatých ploch nabízí i třetí s
umělým trávníkem 3. generace. Výhodná je
pro účastníky i poloha Horních Počernic, jejich zázemí a dostupnost.

PO

Myslím, že budu mluvit za všechny hornopočernické občany, když vyjádřím své nadšení, že právě Městská část Praha 20 přivítá
v červnu na svém stadionu elitní fotbalovou
mládež z celého světa. Renomé a kredit turnaje All Stars Cup za dobu svého desetiletého
působení narostly tak, že se můžeme těšit na
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Í na staZvu proto všechny
Á počernické občany

Hana Moravcová, starostka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Magistrátní účelové dotace plynou do rozpočtu Horních Počernic po celé volební období. Do Horních Počernic směřovaly finance
především v oblastech dopravy, sportu a volného času, školství, sociální politiky nebo
evropských fondů – tedy z resortů, které mají
na Magistrátu hl. města Prahy v gesci radní
ČSSD. V roce 2014 obdržely Horní Počernice
na účelových dotacích přes 18,6 mil. Kč –
např. 5,6 mil. Kč na zateplení a nástavbu MŠ
Ratibořická; 4,6 mil. Kč na provozování sběrného dvora; 2,6 mil. Kč na zateplení a opravu
čelní fasády ZŠ Stoliňská nebo téměř 1,3 mil.
Kč na posílení mzdových prostředků.
V roce 2015 obdržely Počernice z účelových
magistrátních dotací celkem částku 15,8 mil.
Kč. Na snížení energetické náročnosti MŠ
Chodovická, DDM nebo MŠ U rybníčku plynulo cca 1,7 mil. Kč. Zateplení tělocvičny ZŠ
Ratibořická vyšlo na 355 tis. Kč, 2. etapa zateplení MŠ Ratibořická na 541 tis. Kč z účelové magistrátní dotace. Na chod sběrného
dvora získala MČ 4,6 mil. Kč, na rekonstrukci
elektrorozvodů v MŠ Ratibořická 1 mil. Kč. Na
posílení mzdových prostředků dorazilo přes
1,2 mil. Kč. Na Program Čistá energie Praha
2015 čerpala MČ Praha 20 celkem 900 tis. Kč.
V roce 2016 dostaly Počernice účelové magistrátní dotace na rekonstrukci soc. zařízení
v ZŠ Ratibořická (1 mil. Kč), rekonstrukci komunikace Mezilesí (5 mil. Kč), na chodníky na
Náchodské (7 mil. Kč), na provoz sběrného
dvora (4,8 mil. Kč), posílení mzdových prostředků (1,26 mil. Kč) nebo dalších 1,8 mil. Kč
na opravy místních komunikací. V roce 2016
celkem 26,2 mil. Kč.

V roce 2017 plynuly do Počernic účelové
magistrátní dotace v celkové výši 40,8 mil.
Kč – 11,5 mil. Kč na Park Houslový klíč, 5 mil.
Kč na chodníky na Náchodské, 9 mil. Kč na
rekonstrukce hornopočernických komunikací nebo 2,5 mil. Kč na rekonstrukce hřišť
Lhotská, Ruprechtická, Cuřinka a Jeřická. Na
sběrný dvůr dorazilo 4,9 mil. Kč, na posílení
mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství 1,2 mil. Kč.
Jsem rád, že ačkoli je ČSSD v Horních Počernicích v opozici, dařilo se nám městské části
pomáhat také z úrovně Magistrátu. Kolegům
ze Zastupitelstva hl. města Prahy za to moc
děkuji.
Protihlukové stěny
Zastupitelstvo městské části Praha 20 ve středu 9. května schválilo odsvěření pozemků,
na kterých by se měla budovat protihluková
opatření, bez jakékoli podmínky. Ačkoli jsem
navrhoval, aby se městská část pozemků
nezbavovala (a měla tak silnější postavení
při územním a stavebním řízení), můj návrh
podporu nezískal. Městská část tak bude mít
při rozhodování o provedení protihlukových
opatření slabší pozici, než když by byla v pozici vlastníka. Pro odsvěření pozemků bez
náhrady hlasovali zastupitelé Kočí, Blahovec,
Měšťan, Liška, Stára, Wágner, Beňová, Čížková, Tůmová, Bonková, Šefčíková, Mojžíšová
a Moravcová.

ke změně územního plánu, týkajícího se možnosti vystavět
novou ČOV Sychrov. Po dlouhé
diskusi bylo projednávání přerušeno. Paní starostka Moravcová na jednání Zastupitelstva
hl. města Prahy k tomuto bodu
nevystoupila a ani se neúčastnila jeho projednávání. Podle vyjádření jednoho z pražských zastupitelů, který se přímo na jednání
ZHMP s paní starostkou spojil v cca 17.50
hod., se paní Moravcová z jednání omluvila – prý kvůli návštěvě lékaře. Paní starostka
za sebe neposlala ani žádnou náhradu – místostarostu nebo radního městské části. Opět
tak nerespektovala usnesení Zastupitelstva
MČ Praha – Horní Počernice z prosince 2017.
Zájmy obyvatel městské části tak na jednání
pražského Zastupitelstva hájil (namísto paní
starostky nebo radních) opoziční zastupitel.
Klidný závěr školního roku a na vysvědčení
samé jedničky přeje všem počernickým žákům a studentům
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

ČOV Sychrov
Na jednání pražského Zastupitelstva ve čtvrtek 17. května 2018 jsem osobně vystoupil

REAKCE NA ČLÁNEK 101,4 MILIONŮ PRO POČERNICE
Pan Čáp v článku zmiňuje zateplování budov.
Na akce, o kterých píše, byly ve skutečnosti
poskytnuty následující dotace:

račního programu Životní prostředí. Na
tyto dotace neměla žádný vliv ČSSD.

• Výše EU dotace 2 134 786 Kč Zateplení tělocvičny ZŠ Ratibořická. Dotace z rezervy
HMP: 374 100 Kč.

Městská část Praha 20 podala žádosti o dotace z příslušných výzev Operačního programu
Životní prostředí a žádosti byly Státním fondem životního prostředí schváleny na základě údajů uvedených v žádostech o dotace
(jednalo se o úsporu energií, která vycházela
z energetického auditu budov).

• Výše EU dotace 3 463 564 Kč Zateplení MŠ U rybníčku. Dotace z rezervy HMP:
473 600 Kč.

Dotace z rezervy HMP je výše dotace, která
byla k dotacím EU poskytnuta od hl. m. Prahy
z rezervy na spolufinancování EU projektů.

• Výše EU dotace 1 573 083 Kč Zateplení DDM. Dotace z rezervy HMP: 445 900 Kč.

Dotace byly poskytnuty podle pravidel stanovených pro poskytování dotací z této rezervy (bez vlivu ČSSD).

• Výše EU dotace 2 657 397 Kč Zateplení MŠ
Ratibořická.

• Výše EU dotace 1 984 247 Kč Zateplení MŠ
Chodovická. Dotace z rezervy HMP: 770 500 Kč.
• Výše EU dotace 3 298 829 Kč Zateplení MŠ
Ratibořická 2. etapa. Dotace z rezervy HMP:
543 200 Kč.
• Výše proplacené EU dotace jsou dotace poskytnuté z evropských fondů v rámci Ope-

Dále pan Čáp píše o dotaci 900 000 Kč v roce
2015 z programu Čistá energie Praha. Jednalo se o dotaci na plynové kotelny v bytových domech Jívanská – Dobšická. Investiční akce splňovala podmínky daného
dotačního programu, proto byla dotace
schválena (ČSSD neměla žádný vliv).
Potom pan Čáp zmiňuje akce, na které sku-

tečně byly poskytnuty dotace hl. m. Prahy:
• Oprava čelní fasády ZŠ Stoliňská 2,6 mil. Kč.
• Rekonstrukce elektrorozvodů v MŠ
Ratibořická 1 mil. Kč.
• Rekonstrukce soc. zařízení v ZŠ
Ratibořická 1 mil. Kč.
• Rekonstrukce komunikace Mezilesí
5 mil. Kč.
• Chodníky na Náchodské 7 mil. Kč.
• Park Houslový klíč 11,5 mil. Kč.
• Chodníky na Náchodské 5 mil. Kč.
• Rekonstrukce hornopočernických
komunikací 9 mil. Kč.
• Rekonstrukce hřišť Lhotská, Ruprechtická,
Cuřinka a Jeřická 2,5 mil. Kč.
Získání finančních prostředků opravdu nezávisí na hlasech 8 zastupitelů z ČSSD z celkového počtu 65. Záleží na úspěšnosti jednání
představitelů naší radnice s jednotlivými
správci kapitol a zejména s celou vládní koalicí na magistrátu.
Je ale od zastupitele Čápa milé, že se snaží přihrát zásluhy ČSSD, navzdory tomu, že
ve volbách do místního zastupitelstva tuto
oranžovou značku skryje pod nový „nezávislý“ subjekt.
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Na jednání pražského zastupitelstva jsem
byla omluvena kolegou starostou. Jednalo se
o mimořádný termín zastupitelstva a naplánovaný lékař nešel přesunout. Nicméně byla
domluva na vyřazení tohoto tisku, což se také

stalo. Usnesení našeho zastupitelstva respektuji a pana Čápa už o pomoc na magistrátu
nežádám. Učinila jsem to jednou a bylo mi
řečeno, že je to v kompetenci starosty. Přitom
jeho pracovní pozice na magistrátu by nám

mohla usnadnit projednávání některých věcí,
alespoň po procesní stránce. Není vůle, není
cesta.
Hana Moravcová, starostka

OPRAVDU NENÍ V OBLASTI SPORTU KAM INVESTOVAT?
Krásný zelený a nepoškozený trávník je snem
snad každého zahrádkáře, chataře, či chalupáře. O trávník je třeba pečovat po celý
rok. Obzvláště však na jaře, kdy potřebuje
zregenerovat po dlouhém a náročném zimním období. Někdy stačí jen hrábě a trochu
hnojiva, aby se trávník po zimě vzpamatoval,
ale co když je plný mechu, holých míst a vypadá jako tankodrom? V podobném duchu
je nezbytné pečovat, dohlížet a odpovědně
se starat o jakýkoliv majetek, ať už veřejný
či soukromý. O veřejná venkovní sportoviště
nevyjímaje. Atletický ovál s přilehlými hřišti
školního areálu FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická by léta dbalost a péči proklatě potřeboval. Existuje celá řada zaručených receptů:
• jedním z nich je kupříkladu zajistit na všech
vstupech do areálu písemné podmínky a veřejné pokyny pro užívání sportoviště v podobě návštěvního a provozního řádu, který by
stanovil pravidla a způsoby, jakými bychom
se měli k objektu chovat a jak jej správně užívat,
• uzamykat areál v nočních hodinách, tím
tak minimalizovat a zabraňovat svévolnému
poškozování a soustavnému vandalskému
ničení,
• instalace kamer, které by areál nepřetržitě
sledovaly,
• pravidelné kontroly strážníků Městské policie,
• dostatečný režim údržby. Chybí pravidelná,

nezávislá kontrolní činnost pověřených osob
provozovatele areálu, která by posoudila
celkovou úroveň bezpečnosti příslušných
zařízení. Zkrátka někoho, kdo by se postaral
o odstranění případných nalezených nedostatků či závad.
Nutná finanční investice do oprav a modernizace:
• výměna umělé trávy fotbalového hřiště,
• osazení sloupů pro umělé osvětlení fotbalového hřiště s umělým povrchem, který na své
zrealizování čeká již od roku 2004. Osvětlení
by pomohlo našim fotbalistům, kteří jsou nuceni se z nedostatku fotbalových hřišť s umělým osvětlením tísnit na jedné hrací ploše při
počtu několika družstev. Takovýto trénink
představuje pouze „východisko z nouze“
a všichni víme, že není ideální pro nikoho,
• ochranná síť do ulice Javornická, která by
zabránila letícím míčům dopadat na sousední soukromé pozemky,
• opravit sítě okolo hřiště na malou kopanou,
• obnovit lajnování hřiště na malou kopanou
a zajistit tak dobrou viditelnost značení,
• zajistit pravidelnou údržbu zeleně. Odstranit nečistoty jako mechy, traviny. V podzimních měsících odstranit popadané listí, plody
a jiné nečistoty z hracích ploch,
• obnovit pískový zásyp do doskočiště,
vyčlenit dostatečné finanční prostředky pro
provoz a údržbu hřiště.

Z toho všeho vyplývá, a jistě
to budou všichni respektovat,
že je třeba zapracovat do jakéhosi realizačního plánu péče
o sportoviště - návod k použití, konkrétní plán pravidelné
údržby a obnovy všech sportovišť, z toho vyplývající finanční rozvaha a nárok potřebných dotací, rozdělení na práce
údržby dodavatelské nebo vlastními silami.
Jako zastupitel a člen sportovní komise MČ
Praha 20 se již několik let zasazuji o výstavbu nové sportovní haly pro kolektivní sporty. Absence sportovní haly hornopočernické
sporty výrazně limituje a pokud chceme, aby
děti sportovaly, musíme jim k tomu vytvořit
podmínky, musí mít kde sportovat. Pokud
to neuděláme, nebrečme pak, že sedí doma
u počítače nebo vymýšlejí lumpárny. Městská část Praha 20 má malou snahu, o problému ví několik let, všichni jen přikyvují, ale
když se má lámat chleba, tak všichni dají od
sportu ruce pryč.
Známé rčení „Komu se nelení, tomu se zelení“
je sice otřepané, ale pravdivé a je velmi politování hodné, že se, bohužel, nic z výše uvedených bodů v rozpočtu MČ Praha 20 na rok
2018 nenalézá!
Petr Měšťan,
zastupitel MČ Praha 20

FRANCOUZSKÁ DELEGACE NAVŠTÍVILA PRAHU A LIDICE
Začátkem letošního května, tedy přesně rok
poté, kdy se starosta partnerského města
Mions Claude Cohen zúčastnil odhalení Lavičky Václava Havla před Divadlem Horní
Počernice, zavítal k nám opět s malou delegací radních a s předsedkyní Comité de Jumelage Monique Chapat. Kromě pracovního
jednání se starostkou Prahy 20 Hanou Morav-

covou a členy Výboru pro partnerství o plánovaných, především sportovních aktivitách
v příštím roce, byl jako vždy součástí pobytu
francouzské delegace také kulturní a poznávací program v režii členů zahraničního výboru. V předvečer výročí konce 2. světové války
hosté navštívili Památník Lidice a multimediální expozici, jež dokumentuje vyhlazení
obce a utrpení jejích občanů, kteří se
v červnu 1942
stali
obětí
nacistického
násilí.
Starosta Cohen
připomněl, že
stejný osud
jako
Lidice
postihl i francouzskou vesnici Oradour
‑sur‑Glane ve
střední Francii, kterou naDelegace z mionské radnice před Buquoyským palácem, který je sídlem
cisté srovnali
Velvyslanectví Francie v Praze
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se zemí a povraždili 642 lidí.
„Na rozdíl od Lidic však trosky vesnice zůstaly ponechány
ve stejném stavu jako těsně
po masakru. Tragické události
druhé světové války je třeba
mít neustále v paměti. Je třeba připomínat dalším generacím, jaké hrůzy
se děly, jak lidé trpěli. Paměť národa musíme
neustále obnovovat,“ uvedl. Stejně působivým zážitkem byla pro francouzské hosty
prohlídka Židovského muzea v Praze, pražských synagog a dalších židovských památek, procházka podél Vltavy nebo po Karlově
mostě. V červnu odjíždí do Mions orchestr
Big band ZUŠ Horní Počernice na hudební
festival k Mezinárodnímu dni hudby a výstavu Festiv Art Juniors, na jejíž přípravě se také
podílí hornopočernická ZUŠ. Spolupráce
mezi oběma městy a naše dobré vztahy tak
i nadále úspěšně pokračují.
Dana Mojžíšová, zastupitelka
Šance pro Počernice

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
(teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská proti restauraci) 8.00 - 8.30 hod.
2. ul. Chodovická (roh Běluňská)
8.40 - 9.10 hod.
3. ul. Božanovská
(stanice bus Svépravice - u kamenictví)
9.20 – 9.50 hod.
4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská
10.00 - 10.30 hod.
5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 10.40 - 11.10 hod.
6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)
11.20 - 11.50 hod.

Služba je zdarma a je určena pouze pro občany s trvalým pobytem na území hl. města
Prahy. Občané jsou při odevzdání odpadu
povinni prokázat se obsluze svozového vozidla občanským průkazem.
Občané mohou využívat trasy mobilního sběru na celém území města Prahy, nejen ve své
městské části. V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče vozidla na telefonních číslech: 725 562 312 nebo 725 562 318.
Další mobilní sběr nebezpečného odpadu se
uskuteční v úterý 2. října. Celoročně je tento
odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře
Chvalkovická 3, Horní Počernice.

KOMPOSTÉRY DO KAŽDÉ ZAHRADY – II. FÁZE
Od podzimu 2017 mohli obyvatelé Prahy
žádat o přidělení kompostéru z projektu hl.
města Prahy. V tuto chvíli spouští magistrát výběrové řízení na nákup kompostérů,
přidělovat je bude ve 2. polovině letošního
roku.
350 ks kompostérů o objemu 2000 litrů
a 1400 ks o objemu 1000 litrů přidělí Magistrát
hl. města Prahy žadatelům na základě evidenčního čísla jejich žádosti. Projekt „Podpora do-

mácího kompostování na území hl. m. Prahy“ je
financován za podpory Operačního programu
životního prostředí Státního fondu životního
prostředí. Před distribucí kompostérů dostanou žadatelé informace o přesných podmínkách a termínech převzetí kompostéru spolu
s návrhem smlouvy o výpůjčce a následném
darování kompostéru.
V případě jakékoliv změny (změna zájmu, změna kontaktních údajů apod.) ze strany žadatelů
je možno se obrátit prostřednictvím zprávy na

e‑mail: komposter@praha.eu nebo na tel. číslo:
236 004 101 (Mgr. Dagmar Janečková).
Akce je nyní ukončena, další zájemci o kompostéry o objemu 1000 litrů budou zařazeni jako
náhradníci.
Marie Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

SLAVNOSTNÍ UDĚLENÍ OBČANSTVÍ
Ve čtvrtek 19. dubna se složením slavnostního slibu stali občany České republiky manželé
Světlana a Valentyn Perecovi spolu se svými
dětmi Samuelem, Karinou a Ester.
Perecovi pochází z Ukrajiny. Do České republiky přišli před 20 lety a jejich děti se narodily již
v České republice. Od roku 2014 žijí v Horních
Počernicích.
Martina Krátká, matrikářka ÚMČ

SENIORFITNES
Bolí vás často záda? Máte ztuhlé klouby?
Cvičitelé Seniorfitnes z. s. vědí, jak vám
pomoci. Přijďte si s námi zacvičit!
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

8– 9

Odbory

V sobotu 23. června proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu. Provozovatelem sběru je spol. EKOM
CZ, a. s. na základě smlouvy s hl. městem Praha.
Obsluha sběrných vozů bude přijímat pouze
níže uvedené odpady. Stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat.

Odbory

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU: 23. ČERVNA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Bryksová Kamila
Veselá Jarmila
Vokůrková Anna
Viděčan Ladislav
Hladík Jiří
Kohoutová Růžena
Čechová Soňa
Toušková Marta
Zimová Růžena
Kulhavá Milada
Jandusová Olga
Vlková Vlasta
Vnuková Marie
Kaválková Libuše
Pankratz Jan

Hrabiecová Marie
Kosková Jarmila
Němec Stanislav
Pokorná Danuše
Havel Zdeněk
Nováková Libuše
Warausová Eva
Hrabiec Radomír
Sedláčková Blanka
Votava Antonín
Kulhavý Jaroslav
Tvrdíková Jiřina
Hurta Josef
Mazancová Květoslava
Pokorná Zdeňka

PROGRAM ZO
SENIOŘI
ČERVEN 2018

Šejvl Ladislav
Volf Karel
Rudolfová Anna
Pešová Dagmar
Boudová Božena
Podrová Zdenka
Bažant Bohumír
Plchová Milada
Čech Eduard
Sladký Václav
Plechingerová Blanka
Kulhánková Marie
Pařízková Vlasta
Barešová Bohumila
Kudrličková Jiřina

Staňková Danuše
Stiborová Vlasta
Burešová Milada
Lampír Antonín
Navrátilová Klára
Žáček Leo
Bohuslav Jiří
Kalinová Věra
Kovařík František
Soukup Jaromír
Smlsalová Jaroslava
Svoboda Petr
Holubec Josef
Sumerauer Ladislav
Miksa Vladimír

INFORMACE PRO JUBILANTY

Alexandra Janáčková, vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

GRATULACE KE ZLATÉ SVATBĚ

středa 13. června KLUBOVNA
beseda „Antropologie zajímavá“
RNDr. Petr Veleminský Ph.D,
- ved. antropologického odd.
Národního muzea.
Začátek ve 14.00 hod.

Dne 14. dubna 2018 oslavili v obřadní
síni Chvalského zámku zlatou svatbu
manželé Jarmila a Petr Foltýnovi. Bydlí
společně v Horních Počernicích již 40 let,
vychovali 2 děti a radost jim dělají 4 vnoučata. Přejeme jim do dalších společných
let hodně štěstí.

středa 20. června KLUBOVNA
beseda „Letem světem“ Colorado,
Utah, Helena Barcalová,
začátek ve 14.00 hod.
Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna je otevřena každou
středu od 14 hodin.
Středy v červenci a srpnu se
setkáme pod kaštany na zahrádce
restaurace„U Voháků“, vždy
v 15.00 hod.
Přejeme všem krásné léto.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Helena Barcalová, tel. 281 927 099
Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

Hornopočernický zpravodaj – červen 2018

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají věku
81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice
NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na tel. číslo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na email:
vitani@pocernice.cz.

středa 6. června KLUBOVNA
focení na ID senior kartu
začátek ve 14.00 hod.

pondělí 18. června VYCHÁZKA
Na Závistí, Čihadlo, Zbraslav
sraz ve stanici metra Českomoravská
v 10.00 hod., vede K. Janušová

Benešová Jarmila
Doubravová Jarmila
Michálková Jaroslava
Říhová Jitka
Vlčková Miloslava
Kreuzová Milada
Chromáčková Helena
Dubová Alena
Hofmanová Jana
Lukeš Pavel

Martina Krátká, matrikářka ÚMČ

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. 5. 2018 do 30. 7. 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. 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

Dne 17. června uplynou 3 roky od úmrtí paní Jitky Novotné.
Kdo jste maminku znal, vzpomeňte s námi.
S láskou dcera Petra s rodinou.
Dne 23. června uplyne 10 smutných let, kdy nás
opustil pan Václav Poustka.
Stále vzpomínají manželka s rodinou
Dne 29. 5. uplynulo 5 let, kdy nás tragicky opustil milovaný manžel
Martin Turna.
Se smutkem v srdcích stále vzpomíná celá rodina.

VETERANPARTY 2018
V sobotu 5. května proběhla na Chvalské
tvrzi tradiční VETERANPARTY. Letos to byl již
8. ročník. Téměř 1000 návštěvníků si přišlo
prohlédnout 130 historických vozidel. Krásný
slunečný den, živá hudba, dobré jídlo a pití
spolu s doprovodným programem připravili
pro všechny pohodový den a mnoho zážitků. Bylo možné si prohlédnout a ohodnotit
nejen vystavená vozidla, ale projet se i historickým autobusem, zhlédnout módní přehlídku a ukázky řemesel. Vítězným a i nejstarším
automobilem byl francouzský De Dion Buton
z roku 1906, ale dá se říci, že vítězem byl každý, kdo se zúčastnil.
O úspěch akce se především zasloužili členové Klubu historických vozidel, jejich rodinní
příslušníci, přátelé a známí. Zvláštní poděkování pak patří především naší městské části za
finanční výpomoc a jmenovitě paní starostce
Haně Moravcové za její osobní pomoc. Na
skvělém průběhu akce mají nemalou zásluhu
naši partneři ze střediska Divizna a Rodinného a komunitního centra Mumraj. Skvělé
taneční vystoupení připravily i děti z Domu
dětí a mládeže, které pomáhaly i při výrobě
medailí a organizaci akce. Tradičními sponzory akce, kterým je také třeba poděkovat, byly
společnosti: Česká podnikatelská pojišťovna,
Metrostav, Kobras, LECO, XXXLutz, LUFRA,

Studio 66, Schomburg a osobně přispěl finanční částkou i pan JUDr. Usnul.
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a již nyní
pro vás připravujeme VETERANPARTY 2019.
Tak za rok na shledanou!
Za organizační tým Veteranparty:
Honza Brunner

KLADENÍ VĚNCŮ
Počernické děti jako každý rok uctily památku padlých ve světových válkách a položily
věnce k pomníkům v naší městské části.
Eva Březinová, místostarostka
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AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝSTAVBĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
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 školu 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.

BOD č. 10a

Rozvojová lokalita Horní Počernice
- Pod Berankou

Doprava

BOD č. 10 b

Rozvojová lokalita u Klánovic
Tyto územní pro zástavbu se objevují už
v územním plánu (ÚP) z roku 1999. Pruhované plochy v platném ÚP hl. m. Prahy jsou
územní rezervy. První plocha před lomítkem
by měla odpovídat teoreticky stávajícímu
stavu, nicméně území může být v praxi užíváno jinak, kdy za lomítkem je výhled, pro který
je rezerva uvažována. Obě tyto územní rezervy, plochy vyznačené proužky, byly v návrhu
Metropolitního plánu hl.m. Prahy zrušeny.
http://plan.iprpraha.cz/cs/ upp‑dokumentace

BOD č. 11

Park Jizbická (Studie využití území Komárovská, Markupova,
Jizbická, Chodovická,
Češovská)- Investor MČ
Praha 20
Základní koncepce parku
vychází ze záměru zajistit bezkolizní prostupnost územím vyplývající z širších vztahů
závislých na urbanistickém uspořádání a současně využít celý prostor parku pro vzájemně
se prolínající jednotlivé tematické celky, které budou plynule doprovázet síť cest tak, aby
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byly zajištěny všechny funkce zahrnující celé
věkové spektrum potenciálních uživatelů.
Tyto funkce jsou zde prezentovány následovně: rozvinutá síť cest poskytující téměř 1,5 km
pěších (běžeckých) tras bezprostředně navazujících na nástupové body z hlediska širších vztahů v území, prostory pro setkávání
a posezení pro všechny věkové kategorie,
herní prvky vycházející ze současného trendu “přírodních hřišť”, jež oproti klasickým výrazně efektivněji podporují harmonický rozvoj dětí, tj. nejen motorické dovednosti, ale
i sociální vazby včetně komplexního duchovního rozvoje všech věkových kategorií. Dále
koncepce obsahuje prostor pro venčení psů
s cvičebními prvky pro plnohodnotné vyžití
všech jejich návštěvníků, venkovní cvičební
prvky (posilovna) pro dospělé i seniory, vegetační prvky ošetřené a doplněné tak, aby
vytvořily harmonický celek v rámci parkové
úpravy, která rozvíjí a navazuje na stávající
systém městské zeleně.

BOD č. 13

Sportovní areál MČ Praha 20
Tento záměr by měl krom sportovní haly
s parkovištěm obsahovat i dvě hřiště pro

BOD č. 12

Zástavba lokality Nad Palečkem
- Ekospol, s. r. o.
Přiložené
obrázky
jsou z návrhu, který
by předložen na jednání RMČ a na jednání IPR hl.m. Prahy.
V současné době jde
o návrh výstavby bytových domů s orientačním počtem stanovených bytů cca 900. Návrh zahrnuje bytové domy se čtyřmi až pěti
nadzemními podlažími a jedním ustupujícím
podlažím. Doprava v klidu bude řešena převážně pod obytnými podlažími a bude vytvářet sokl bytových domů. Jedná se celkem
o cca 900 bytů o velikosti 1kk až 3kk. Bytové domy jsou uspořádané do pravidelného
rastru se snahou o maximální možné využití parcely. Návrh by měl rovněž obsahovat
i prodejnu potravin s přilehlým venkovním
parkovištěm. Další komerční plochy jsou navrženy v části přízemí bytových domů. Uvedené vizualizace jsou z předloženého materiálu na jednání Rady MČ a IPR hl.m. Prahy.

malou kopanou, běžecký ovál v délce 400 m
s fotbalovým hřištěm a dětské hřiště. Realizace záměru je nicméně závislá na pořízení
a schválení změny územního plánu hl. m.
Prahy z plochy ZMK (zeleň městská krajinná)
na plochu SP (sport) a dále na vykoupení pozemků dotčených tímto záměrem ve vlastnictví soukromých osob.

BOD č. 14

Obytná zóna Xaverovský háj- Investor Jiří
Kolowrat, Alena Kolowratová, MUDr. Hana
Kučerová. Předmětem projektové dokumentace je novostavba obytné zóny
Jedná se o výstavbu 9 rodinných domů, veřejné komunikace, parkovacích stání a inženýrských sítí. Každý rodinný dům bude mít
svoji samostatnou čistírnu odpadních vod,
přičemž dešťové vody budou na pozemcích
akumulovány a využity pro zálivku pozemků,
kdy akumulační jímky budou mít přepad do
vsakovacích nádrží. Přiložené obrázky byly
součástí materiálu komise výstavby, kde se
záměr projednával.
Karla Polydorová, Jiří Beneda

POUŤ. CO JE TO POUŤ?
Vybaví se nám kolotoče, střelnice, cukrová
vata…, ale mělo toto slovo vždy tento význam?
Slovo pouť je odvozené od slova putovat.
Dříve se putovalo na různá místa, která měla
náboženský význam. Ve středověku mezi nejoblíbenější poutní místa vedle Jeruzaléma
patřil Řím a Santiago de Compostela. Nejvýznamnějším středověkým poutním místem
na území Čech byla Praha, zvláště pak chrám
sv. Víta, místo spojené se zemskými patrony
a především svatým Václavem, putovalo se
k hrobům mučedníků.
Poutními místy se zvláštním významem se
stala mariánská poutní místa. Ta nejsou spojena s životem Panny Marie, ale jsou to místa jejího zjevení či místa, kde byly vyslyšeny prosby. Mezi významná mariánská poutní místa
patří např. Lurdy a Fatima, v Čechách pak Stará
Boleslav, Svatá Hora u Příbrami, Hostýn či (Mariánské) Skoky (odtud panenko
skákavá).
Každoročně se konaly a konají poutní slavnosti v místních kostelích a kaplích ve výroční den
vysvěcení (posvícení) nebo v den svátku patrona, jemuž je zasvěcen.
A na takovouto pouť vás právě chceme pozvat 16. června 2018. Pojďme putovat do
Svépravic ke kapličce sv. Antonína Paduánského. Od 10.00 hodin zde bude sloužena
na přímluvu sv. Antonína poutní mše svatá
za naši obec Horní Počernice a za všechny
nemocné z této farnosti.
Ale co víme o svatém Antonínovi?
Běžně si jej spojujeme s hledáním ztracených
předmětů, ale velkým darem svatého Antonína bylo hlásání Božího slova. Byl mistrem
v hledání „ztracených ovcí“ a chceme‑li, mohl
by být mocným přímluvcem v hledání ztracené víry.
Antonín Paduánský nepocházel z Itálie a už
vůbec ne z Padovy, tam strávil až poslední
roky svého krátkého života. Narodil se v Portugalsku kolem roku 1195 ve šlechtické rodině. Byl synem Martina, rytíře ve službách krále
Alfonse I., a jeho ženy Marie. Při křtu dostal
jméno Fernando a vyrostl v Lisabonu.
Portugalci v té době bojovali již více než sto
let za osvobození své vlasti z muslimského
područí. Předpokládalo se, že i Fernando se
stane rytířem. V roce 1210 však vstoupil do
řádu augustiniánů. Ve 24 letech byl v Coimbře
vysvěcen na kněze a podle všech známek měl
před sebou velkou církevní kariéru.
V těch letech do Coimbry připutovali z Assisi první bratři svatého Františka, jehož pověst svatosti se už šířila po celé Evropě. Mezi
prvními bylo i několik misionářů, kteří měli
namířeno do Maroka, kde se z nich záhy stali mučedníci. Nad jejich hrobem v mladém
knězi dozrála touha přidat se k františkánskému společenství. Fernando vstoupil do řádu
františkánů s přáním odjet také do Maroka
kázat Krista muslimům. Oblékl chudičký hábit

a přijal nové jméno Antonín, podle slavného Písmo, jen na noc se vracel do své cely. Tam
poustevníka svatého Antonína.
byl jednou zastižen v mystickém vytržení, záříNa podzim roku 1220 skutečně do Maroka vy- cí nadpřirozeným světlem, s Dítětem Ježíšem
plul. Byl to výraz jeho touhy darovat se Bohu v náručí. Odtud pochází obvyklé vyobrazení
bez výhrad, ale Pán s ním měl jiné plány. Jen světce.
co dorazil lodí na africké pobřeží, onemocněl Zemřel 13. června 1231 v Arcelle u Padovy.
malárií a po nějaké době nezbylo než se vrátit Pochován byl v Padově, kde je dodnes uctíván
do vlasti. Bouře však zanesla loď na pobřeží jeho hrob. Necelý rok nato jej papež Řehoř IX.
Sicílie. Antonín netušil, že svou vlast už nikdy prohlásil za svatého. Při té příležitosti se četl
nespatří… Po krátkém pobytu v klášteře na dlouhý seznam jeho zázraků, dokumentovaSicílii se Antonín setkal v Assisi se sv. Františ- ných a ověřených dvěma komisemi Padovské
kem (1221). V následujících letech pak projel univerzity.
jako kazatel celou Itálii a část Francie, zmítaZdroj: K. Lachmanová
nou náboženskými spory a bratrovražednými
sv. Antonín Paduánský (zkráceno)
válkami. Kázal chudým i bohatým, prostým lidem i šlechticům a prelátům. Jednou byl osla- Svatý Antonín je patronem znovunalezení
vován, jindy vysmíván, hlásal Boží slovo vhod ztracených věcí, františkánů, milujících, mani nevhod.
želství, žen, dětí a těhotných žen. Je přímluvZ Rimini se traduje známý zázrak kázání ry- cem za šťastný porod a při neplodnosti. Je
bám. Lidé se tam jeho slovům vysmívali, takže ochráncem a patronem starých lidí, chudých,
se světec obrátil k rybám: „Ryby, naslouchejte cestujících, pekařů, horníků, lodníků, námořslovu Páně!“ Ryby se shromáždily u břehu, po- níků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pravystrkovaly hlavy a neodpluly, dokud Antonín cujících na poště, dále pak je patronem zvířat
své kázání neukončil. Na jeho přímluvu Bůh a koní. Můžeme ho prosit o pomoc při horečrovněž uzdravil mnohé nemocné, ale největší ce, při nemocech dobytka, při hrozbě moru,
divy se děly pod vlivem jeho kázání v lidských válečných útrap a ztroskotání lodi. Je velkým
srdcích a následně ve zpovědnici. Po jednom bojovníkem proti lichvě. Svatý Antonín je poz jeho kázání se například přišla vyzpovídat mocníkem v každé nouzi.
celá banda lupičů, z nichž mnozí vytrvali na
dobré cestě, o čemž jeden z nich později vydal
Pouť pořádá Římskokatolická farnost
svědectví.
sv. Ludmily ve spolupráci s MČ Horní Počernice
Po smrti sv. Františka (+1226) byl Antonín
Jana Sedláková, farnost sv. Ludmily
jmenován provinciálem severní Itálie, bylo mu
pouhých 32 let.
Teprve v postní době
1228 začala jeho padovská historie. Antonín se
rozhodl kázat denně po
celou dobu postní a do
úmoru zpovídal. Už po
prvních kázáních zástup
čítal až na třicet tisíc lidí.
Často kázal na náměstích
a na loukách, protože
kostely nestačily pojmout
KE SV. ANTONÍNU
zástupy, které se sbíhaly,
aby slyšely Boží slovo a viPOUTNÍ MŠE SVATÁ
děly živého světce. Lidé
zavírali obchody, mnozí
16. června 2018 v 10 hod.
vstávali už v noci, aby si
zajistili místa. Na kázání
u kapličky ve Svépravicích
chodil i biskup s veškerým duchovenstvem. Antonínova série postních
kázání znamenala podle
historických
pramenů
hlubokou náboženskou
obrodu, „znovunastolení
křesťanství v Padově“.
Vyčerpán, vážně onemocněl, proto se Antonín
stáhnul do poustevny
Camposampiero poblíž
Padovy, kde si nechal
postavit úkryt v rozsoše
Horní Počernice, Šanovská ulice
starého ořechu. V něm se
pak celé dny modlil a četl
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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.

OSLAVY DNE ZEMĚ

Zdravá MČ

V rámci oslav Dne Země připravila Zdravá
Část Horní Počernice několik alcí pro své občany: Ekoolympiádu, výsadbu patronátních
stromů a samotný Den Země.
Ekologická olympiáda, 19. dubna
v ZŠ Ratibořická.
V olympiádě soutěžily místní ZŠ Ratibořická,
Stoliňská a FZŠ Chodovická. Z každé školy
soutěžila vždy dvě družstva o pěti žácích 3.
a 5. ročníku. Po úvodním testu ze znalostí
z oblasti životního prostředí plnila družstva
různé praktické úkoly - jako například poznávání květin na trvalkovém záhoně, který
žáci ZŠ Ratibořická založili v předchozích letech a o který se stále starají. Dále děti tvořily
mandaly z různých semínek nebo přiřazovaly
plody a listy ke stromům. Obě kategorie pro
3. a 7. ročník vyhrála družstva ZŠ Ratibořická,
těsně následováná svými každoročně největšími konkurenty ze ZŠ Stoliňská.
Oslavy Dne Země, 21. dubna, v parku před
ZŠ Ratibořická.
Soutěžní stanoviště s tématikou Životní prostředí kolem nás zajišťovala ZŠ Ratibořická, ZŠ
Stoliňská a FZŠ Chodovická a také MUMRAJ.
Tvořivé dílničky připravil Neposeda z. ú. a Seniorky ze SKP HoPo. Členky ze ZO Senioři každého soutěžícího obdarovaly připravenými
věcnými cenami: bločky, omalovánkami, časopisem Puntík nebo koláčkem. Zájem byl
i o vyzkoušení nového modelu elektrokola
FREEBIKE určeného pro bikesharing. Představil ho zástupce firmy HOMEPORT, s. r. o.
a elektrotříkolky. Za jejich zajištění děkujeme
cyklokoordinátorovi Petru Uzlovi. Nejen k vidění, ale i na zkušební jízdu byl k dispozici
elektromobil Městské části Praha 20 značky
Hyundai IONIC.

Atrakcí oslav Dne Země byla jízda na elektrokole

Výsadba patronátních stromů 26. dubna,
Park poznání před ZŠ Ratibořická.
Žáci 5.-9. ročníků vysadili 10 stromů a 2 keře,
které nebudou žáků, ale zůstanou nadále
v patronaci těchto tříd. Zástupci 9. ročníků
stromy vysazovali společně se žáky 1. ročníku. V parku tak nově roste např. oskeruše,
sladkoplodý jeřáb, jedle, javor babyka, habr,
dub cer nebo dřín. Pod vedením pracovníků
z úřadu se žáci budou každoročně scházet
v různých ročních obdobích, aby se naučili
péči o stromy a keře v průběhu jejich růstu
a v různých vegetačních obdobích.
Lenka Tomsová,
Zdravá MČ a MA21

Tvořivé dílničky a soutěžní stanoviště oslav Dne Země na téma: Životní prostředí kolem nás
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Poznávačka květin na záhonu trvalek, jeden z úkolů ekoolympiády

Soutěžící přiřazují listy a plody k vybraným stromům

Nad každým vysazeným stromem drží patronát jiná třída. Žáci se tak budou učit péči o stromy a keře v každém ročním období

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Xaverovská projížď ka
Děkuji vám za příjemnou atmosféru květnových akcí, některé nám ale zkomplikovalo počasí. Proto můžete vyjet na aktuální Xaverovskou projížďku ještě v úterý 12. června opět
v 17.00 hod. od vrátnice xaverovského areálu
Big Box.
Projížďka po Praze 14
Ve čtvrtek 21. června vás zvu na severní polovinu původní projížďky po Praze 14 včetně Satalic. Vyjíždíme v 17.00 hod. od stanice metra
B - Rajská zahrada, závěr je u nás ve chvalském
areálu.
Mělnický hrozen
V sobotu 23. června doporučuji akci KČT - Mělnický hrozen, s cyklotrasami po Kokořínsk,

v délce 40 nebo 60 km (s pokličkami). Start je
v 6.30 – 10.00 hod. na mělnickém železničním
nádraží, cíl cca tamtéž.
Jezdím jako člověk
Od jara jezdí na kolech více cyklistů, především
ti rychlejší by měli být často ohleduplnější na
ty, které potkávají.
Fextovo území
MAS Střední Polabí (www.strednipolabi.cz)
vyhlásilo soutěž Fextovo území 3, která v rámci Labských toulek každoročně nabízí pohyb
i poznání v přilehlém Polabí.
Nedaleký singltrail
V letňanském lesoparku můžete navštívit nový
terénní singltrail, kde jsou jednosměrné trasy
široké pouze pro jedno kolo, přičemž jedna

trasa je střední náročnosti a tři další spíše lehké. Jejich celková délka dosahuje 5 700 metrů, mají více než 130 zatáček a oblouků, jsou
vhodné již pro děti cca od 12 let. Lesopark dále
nabízí trasy pro pěší a in‑line bruslařský okruh.
Bližší informace naleznete na:
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo.
Pohodový červen i v jeho závěru
vám přeje
Petr Uzel,
cyklokoordinátor
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Placená inzerce
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PROJEKT PODANÁ RUKA
PRODEJ ZNAČKOVÉHO PRÁDLA IVA ROSOVÁ

Paní Rosová, proč jste se rozhodla otevřít
si obchod právě s prádlem?
V roce 1996 jsme byly se sestrou na mateřské,
já původně učila na základní škole, moje sestra pracovala jako pánská krejčová. V té době
začínal podnikat téměř každý a tak jsme se
rozhodly, že to taky zkusíme. Jelikož švagr
tehdy zrovna pracoval pro Timo, rozhodli
jsme se, že zkusíme prodávat prádlo. Nakonec jsem u toho zůstala jen já a o rok později
mi manžel přistavěl u domu provozovnu, ve
které jsem dodnes.
Popište nám, jaké byly vaše začátky?
V té době tady nebyla konkurence a Počerničtí byli zvyklí nakupovat tady. Mezi Lehovcem a Počernicemi bylo pole, to se ale radikálně změnilo se stavbou nákupního Centra
Černý Most. Já jsem se v té době rozhodla zaměřit sortiment na ženy s méně dostupnými
velikostmi, tedy hluboké košíčky D‑K v malých nebo naopak velkých objemech a na
drobné ženy s opačným problémem, tedy
prádlo špatně dostupné v běžných obchodních sítích.
Nepřemýšlela jste někdy o tom, přesunout
obchod na místo, kde byste byla více na
očích?
Několikrát jsem laškovala s myšlenkou jít do
pronájmu obchodu na lukrativním místě,
kde by se zboží více točilo, ale právě cena nájmu a reklamy se musí odrazit v ceně prádla,
a to já jsem nechtěla. Vážím si toho, že mám
se zákaznicemi osobnější přístup, chodí ke

mně, protože vědí, že se snažím nabídnout
to nejlepší v poměru kvalita a cena. Pamatuju si jejich velikost, vybírám pro ně konkrétní
zboží, které vím, že se jim bude líbit a bude
jim sedět. Jakmile přijde prádlo, nafotím ho
a dám na facebook, kde zákaznice hned vidí,
co mám nového, nebo kdy přijde poslední
přísun plavek… Zákaznice jsou zvyklé si domlouvat prostřednictvím mobilu návštěvu
i mimo pracovní dobu. Pokud můžu, ráda jim
vyhovím. Fungujeme opravdu na přátelské
bázi a toho já si cením.
Dnes máte v nabídce veškeré spodní prádlo, plavky, noční prádlo či župany. Měla
jste takový sortiment hned od začátku
nebo jste ho rozšiřovala postupně?
Na začátku jsem měla jen dámské prádlo, až
postupně jsem nabídku rozšířila o noční prádlo a župany, následně jsem přidala pánské
prádlo a nakonec i plavky, které nabízím celoročně, a to i v číslech, u kterých jinde „protáčejí panenky“. Běžně řeším kombinace dílů,
kde je třeba dvě čísla rozdíl. Dá se sehnat vše,
ale pokud je třeba objednat nestandardní
kombinaci, chce to větší časovou rezervu.
Například čeští renomovaní výrobci mají už
teď sklady prázdné, ale dá se sehnat od zahraničních dodavatelů, kteří prodávají celoročně. Samozřejmě nejširší nabídka je vždy
před sezónou.
Zmiňovala jste, že máte velikosti, které
jinde nejsou k sehnání. Do jaké velikosti
tedy máte prádlo?
Není to jen o velkých velikostech jako jsou
třeba F, G, H, které jsou u mě k dostání, ale
i o opravdu malých. Běžně v obchodech najdete B a C, další velikosti už bývají problém.
Stává se vám, že přijde zákaznice, která
chce svou velikost, jakou běžně nosí, ale
nakonec zjistí, že nosila špatnou velikost?
Stává se to tak z 30 %. Tím, že jsem tady
dlouho, tak mé zákaznice už znají správnou
velikost a jdou najisto, ale stává se, že přijde
zákaznice s tím, že nemůže sehnat prádlo,
s kterým by byla spokojená, a pak hledáme,
které jí opravdu padne. Nikdy nenechám
odejít zákaznici s něčím, co jí nesedí.
Jaké jsou teď trendy v dámském prádle?
Jedna věc je, co je na přehlídkách a druhá, co
se pohodlně nosí a co si žena může dovolit.
Dnes se nosí opravdu všechno, je velký výběr
prádla a každá žena si vybere to své. Trendy
se různí i mezi evropskými zeměmi. U nás je
trend mít prsa zpevněná v dokonalém tvaru,
za hranicemi dávají mnohde přednost pohodlí. Nejdůležitější je vědět, na jakou příležitost podprsenku potřebujete. Zda na běžné
nošení, do šatů či na sport. Tomu musíme přizpůsobit tvar a typ.

V nabídce máte i stahovací prádlo. Já
osobně s ním mám zkušenost, že jakmile
si v něm sednu, hned se shrne a tak mi maximálně zabírá místo ve skříni.
Já nakupuji stahovací prádlo od španělské
firmy, mají opravdu důmyslně propracovaný
kompresní systém. Prádlo je prodyšné, nezpotíte se v něm a kraje mají zakončeny silikonovými proužky, které krásně přilnou na
kůži a tak se prádlo nehrne. Okraje se řežou
pomocí laserové technologie, takže plynule
přejdou do postavy a neudělají ty známé záseky na kůži.
Jaké další druhy prádla zde najdeme?
Máme mateřské prádlo od německé firmy
Anita, které je propracované tak, aby dobře
podepřelo zvětšená prsa až do velikosti J,
materiál je prodyšný a hypoalergenní. Prádlo vypadá nejen hezky, ale je hlavně funkční.
Máme také dětské prádlo, kalhotky a boxerky
od 3 do 11 let. Dají se objednat i podprsenky
pro mladé slečny. A samozřejmě máme i pánské boxerky či trenýrky.
Proč jste se rozhodla zapojit do projektu
Podaná ruka?
Přijde mi to jako dobrý nápad pomoci člověku, který má hlouběji do kapsy, pořídit něco
kvalitnějšího. Překvapivě dojdete ke zkušenosti, že kvalitnější prádlo vás ve výsledku
vyjde spíš levněji.
Otevírací doba:
Po‑pá: 10.00 – 18.00 hod.
So: 9.00 – 12.00 hod.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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Projekt Podaná ruka

Plavková sezóna je doslova za dveřmi
a tak jsme v dalším představení firmy, která se připojila do projektu Podaná ruka,
navštívili paní Ivu Rosovou, která v Běchorské ulici provozuje prodejnu značkového prádla již od roku 1996.

Milí diváci,
je červen a máme za
sebou první půlku
Festivalu Divadlo
v přírodě. Pozitivní
ale je, že tu druhou
máme ještě celou
před sebou a čekají
nás vskutku krásné
inscenace. Pro děti
připravil dětský soubor Počerníčci pohádky
Mňau a Malá mořská víla, pro větší diváky
pak legendární příběh největšího lháře všech
dob Barona Prášila a pro dospělého diváka
soubor Právě začínáme nastudoval hru Návštěva staré dámy, ve které se vám představí na třicet herců všech věkových kategorií.

Pokladna divadla bude od 1. června
do 31. srpna otevřená jen v úterý
a ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hod.
Vstupenky jsou kdykoliv k dispozici
v on‑line předprodeji.
Odkaz naleznete na:
www.divadlopocernice.cz
Pokladna divadla je otevřená v úterý a ve
čtvrtek od 16.00 do 19.00 hod. a také hodi
nu před každým představením.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezer
vovat kdykoliv na našich webových strán
kách www.divadlopocernice.cz
Věnujte pozornost omezené délce rezer
vace, vstupenky je nutné do týdne vy
zvednout v pokladně divadla. Tři dny před
představením již není možné vstupenky
rezervovat. Nejpozději tři dny před začát
kem 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). Telefon do poklad
ny: 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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Návštěvu staré dámy budeme uvádět pouze
v rámci festivalu v přírodním divadle, jinde už
ji neuvidíte, nenechte si proto tento jedinečný zážitek ujít.
Nežijeme ale pouze festivalem, v červnu hrajeme i na kamenné scéně.
Milovníky klasické hudby srdečně zveme
v neděli 10. června od 18.00 hod. na kantátu
Carmina Burana, profesionální hudebníky
zde doplní i úspěšný počernický dětský sbor
Paleček.
Pokud se chcete raději pobavit u filmu, nepropásněte 14. 6. projekci snímku Věčně tvá
nevěrná.
Zástupcem klasické činohry bude 19. 6. situační komedie Znovu a Líp. Svižná hra s inteligentním humorem, kterou připravili stejní

tvůrci, kteří se vám u nás v divadle s velkým
úspěchem představili již v minulém roce
s komedií Cry baby cry. I tentokrát vám slibujeme, že se budete královsky bavit. Zárukou
skvělé zábavy je i herecké obsazení hlavních
rolí, těšit se můžete na Kristýnu Frejovou
a Marka Daniela, kterého můžete znát například jako Prezidenta Blaníka ze stejnojmenného satirického seriálu.
Za celé Divadlo Horní Počernice vám přeji
příjemné léto a dětem krásné prázdniny.

Středa 6. června v 18.00 hod.

vuje nezveřejněné praktiky komunistů po
roce 1945. Před Absolonem defilují hrůzné
okamžiky osudů jeho rodiny. Velkou úlohu
má vysoce postavený agrárník Ing. Slavoj
Nolč, statkář z Horních Počernic, který ve
spojení s Absolonovým otcem a dědem
hraje s nacisty vysokou a nebezpečnou hru.
Skutečná tragédie Absolonovy rodiny však
přichází až s koncem války, kdy se na scéně
objevují hornopočerničtí komunisti.
Příběh Herberta Absolona napravuje nespravedlnost vůči zapomenutým hrdinům
protifašistického odboje a je silně emotivní.
Po skončení dokumentu promítneme záznam diskuse s Herbertem Absolonem, Jiřím
Šindarem, Eduardem Stehlíkem a Radkem
Schovánkem, který byl pořízen v Divadle
Horní Počernice 21. března 2018.
Délka představení: 150 minut (včetně přestávky)
Vstupné: 50 Kč

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT ZUŠ

KONCERT

Koncert letošních absolventů ZUŠ
Ratibořická.
Vstupné: vstup zdarma (nutná vstupenka)
Čtvrtek 7. června v 19.30 hod.

PĚŠÁCI TAJNÉ
FRONTY

PROMÍTÁNÍ

Režie: Jiří Šindar
Prostřednictvím dokumentárních záběrů,
hraných scén a filmových archivů sledujeme
neuvěřitelný příběh Herberta Absolona, který je až v dospělosti postaven před nečekanou záhadu svého života.
Absolonovo pátrání po osudech rodiny postupně rozkrývá dosud neznámé momenty
z protifašistického odboje a současně obje-

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

Neděle 10. června v 18.00 hod.
Carl Orff
K

CARMINA BURANA

ONCERT

Zpívá a hraje: dětský sbor Paleček sbormistryně Šárka Mistrová, sbor Pražští
pěvci a sólisté, Středočeský pěvecký sbor,
Černošická komorní filharmonie
Diriguje Stanislav Mistr
Slavná hudební bouře skladatele a pedagoga Carla Orffa na bujaré texty mnichů z Burany, která se stala vzorem pro veškerou současnou filmovou hudbu!
Monumentální dílo uchvacuje znalce klasic-

Čtvrtek 14. června v 19.30 hod.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

KINO

Romantická komedie/ ČR
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lenka Vlasáková, Vilma Cibulková,
Saša Rašilov, Sára Sandeva, Jiří Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž a další
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou
věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela
i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí.
Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro
mladší a krásnější ženy. Jejich manželství,
spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, která má šílený plán,
jak krachující manželství i nakladatelství zachránit. Jako zkušená psycholožka, pracující
v manželské poradně, naordinuje manželům
nevěru – musí se přistihnout in flagranti…
Délka představení: 92 minut
Vstupné: 80 Kč

Pondělí 18. června v 19.30 hod.
Filip Malý

MUZIKÁL
LÁSKA MEZI ŘÁDKY

MUZIKÁL

Režie: Filip Malý
Hrají: Roman Macháček, Marie Soldátová, Lukáš Veřtát, Hajk Kočaryan, Kateřina
Krocová, Filip Malý, Adéla Zouharová, Tereza Kozová, Martin Merhaut, Magdalena
Jakubová, Petr Antoň
Nový původní muzikál plný známých písní,
zábavy a záhad.
Do představení jsou zapojeni i diváci a mohou sami rozhodnout, jak příběh dopadne.
Z představení si kromě zážitku můžete odnést také výhru, která je připravena vždy pro
jednoho z diváků.
Délka představení: 108 minut
Vstupné: 200 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Úterý 19. června v 19.30 hod.
Michael Engler

ZNOVU A LÍP

Divadlo Palace
Režie: Martina Krátká
Hrají: Marek Daniel, Kristýna Frejová, Vašek Vašák / Luboš Veselý, Marcela Holubcová / Klára Cibulková, Jana Kozubková /
Klára Cibulková
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

Pondělí 25. června v 18.00 hod.

PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI
PARTY
Sobota 16. června v 16.00 hod.

20 LET TAEKWON‑DO
SONKAL PRAHA

Součástí večera, jehož výtěžek bude věnován na dobročinné účely, je pohled do historie taekwon‑do, promítání videa, ukázky
taekwon‑do a raut.
Vstupné: 100 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)

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.

Divadlo

ké hudby i laiky. Ojedinělá kantáta německého skladatele Carla Orffa složená na motivy
stejnojmenného souboru středověkých básní a písní patří k mistrovským skladbám novodobé klasické hudby. Carl Orff vybral pouze některé z více než 200 původních textů,
které geniálním způsobem zhudebnil. Jedná
se o texty potulných středověkých hudebníků a básníků, nalezené údajně v klášteře Buranum.
Vstupné 190 Kč, studenti a senioři 140 Kč

Neděle 3. června v 17.00 hod.
Eva Bartoňová

ČERTOVSKÉ ČAROVÁNÍ

DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová a Roman Chlup
Hrají: Eva Bartoňová, Roman Chlup, Lenka
Vondráčková, Monika Ullver, David Urban, Viktor Jablonský, Zita Králová, Tomáš
Čech a další.
Veselý příběh nespokojeném uhlíři a jeho
smlouvě se lstivou čerticí. Než přijde uhlíř
Řehoř na to, že milý úsměv může být víc,
než sedm splněných přání, málem propadne
peklu. Vtipná pohádka je plná kouzel, čarovných proměn a hezkých písniček.

Již desátý ročník oblíbeného hudebního večera v režii studentů Pavla Fiedlera ze ZUŠ
Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

48. FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
Pátek 1. června ve 21.00 hod.
Sobota 2. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
Ivanka Vadlejchová

MŇAU!!!

DS Počerníčci
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Pátek 8. června ve 21.00 hod.
Sobota 9. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
Neděle 10. června v 17.00 hod.
Hans Christian Andersen / Jana Sůvová
a Klára Šimicová

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA

DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Hrají a zpívají: Petra Brenkusová, Bětka
Brenkusová, Klaudinka Brenkusová, Tonda Čada, Vláďa Douša, Jůlinka Doušová,
Perla Dvořáková, Adam Franěk, Barunka Fraňková, Kuba Jarolím, Jenda Josef,
Jindra Kaucký, Adina Réva Králová, Zita
Králová, Šárka Moravcová, Sára Mosleh,
Anežka Nechutová, Kája Nezbedová, Terezka Ordáňová, Maruška Růžičková, Verunka Ryšavá, Amálka Sečanská, Natálka
Spilková, Anežka Svobodová, Šimon Šimice, Barunka Šípková, Natálka Šmídová,
Terezka Vančurová, Nelynka Večeřová,
Honzík Večeřa, Markéta Vlčková, Filip Vondráček, Honzík Vondráček, Nikolka Vorlíčková, Eliška Železná
Pohádka o Malé mořské víle, která žila v pestrém a barevném podvodním světě. Byla
šťastná mezi svými sestrami, mořskými
hvězdicemi, medúzami a dalšími podmořskými kamarády, dokud se nezamilovala do
člověka. Pro lásku prince se vzdala svého
hlasu a chybělo jen málo a proměnila by se

v mořskou pěnu. Ale pohádky pro děti mají
mít šťastný konec, a tak se o Malou mořskou
vílu nemusíme bát.
Pátek 15. června ve 21.00 hod.
Sobota 16. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
Neděle 17. června v 17.00 hod.
Gottfried August Bürger

BARON PRÁŠIL

DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Matyáš Šimice, Tomáš Koníček, Alexandra Reljićová, Dominik Hanuš, Štěpán
Sýkora, Jakub Rubáček, Jan Čarvaš, Michal
Jarolím, Adéla Červená, Liliana Richterová, Barbora Erbová, Zdeňka Horváthová,
Tereza Nezbedová
Proslulý baron Prášil a jeho fantazie. Nikdo
ho nebereme vážně. Ale co kdybychom měli
možnost okusit jeho těžko uvěřitelný svět?
Toník, kterého omylem baron Prášil považuje
za Měsíčňana, s ním prožije ta nejneuvěřitelnější dobrodružství a zamiluje se do krásné
princezny Biancy. Nechme se i my pozvat do
světa nekonečných možností a prožijme nezapomenutelný večer.

Čtvrtek 21. června ve 21.00 hod.
Pátek 22. června ve 21.00 hod.
Sobota 23. června ve 21.00 hod.
Neděle 24. června ve 21.00 hod.
Friedrich Dürrenmatt

NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY

DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Jana Keilová, Michal Pivarči, Michal
Klich, František Vohralík, Václav Hanák,
Jarda Spitzer, Standa Spitzer, Michal Král,
Klára Šimicová, David Urban, Jindra Havel, Jan Hrudka / Filip Minařík, Pavel Sůva,
Ondra Hrubeš, Lukáš Cejnar, Tonda Matyska, Eliška Králová, Nikola Sýkorová, Eva
Bartoňová, Jan Šimice, Kristýna Márová,
Jan Procházka, Jan Hohenberger, Tomáš
Sýkora
Tragikomedie o neprodejnosti spravedlnosti
odehrávající se ve městě s dávnou humanistickou tradicí a hledající základní hodnoty
(nejen) švýcarské společnosti od roku 1956.
Jinde nevídaná inscenace připravená exkluzivně pro festival Divadlo v přírodě, při které
se amfiteátr na čtyři večery v roce promění
v ospalé městečko Güllen.

Pozvánka

Do 30. června vystavuje ve foyer divadla své obrazy a fotografie počernická výtvarnice Lucie Bruchanova. Prodejní výstavu
si můžete prohlédnout denně od 15.00 do 19.30 hod. nebo po
dohodě i v jiných časech.
Vstup není zpoplatněn.
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Pozvánka

PĚŠÁCI TAJNÉ
FRONTY
Projekce dokumentu a promítání besedy ze záznamu

7. června od 19:30 hod.
Přítomen bude pan Absolon, k dispozici budou vybrané dokumenty
vztahující se k tématu

Placená inzerce

v Dolních Počernicích

NABÍZÍ POSLEDNÍ VOLNÁ
MÍSTA PRO ŽÁKY
DO 1. A 2. ROČNÍKU
Nabízíme
s Česko-anglická výuka
s rodilým mluvčím
s Vysoká úroveň výuky
doplněná o projektovou výuku
s Malý třídní kolektiv žáků
s Moderně zařízená budova
školy umístěná v krásném
prostředí zámeckého parku
a mnoho dalšího…

Bližší informace na: +420 603 531 555 | reditelka-zs@orangery.cz
0085-inzerce-ZS-5-2018___184x131_ZPRAVODAJ__01.indd 1
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Divadlo

Neuvěřitelný životní příběh Herberta Absolona iniciuje výpravu za dosud neznámými a neprobádanými neuralgickými místy moderní historie českého státu. Absolon už jako dospělý muž zjišťuje, že žije v pěstounské rodině?
po jeho vlastních rodičích se slehla zem. Pátrání po vlastní identitě přivádí Absolona k zjištění, že jeho otec byl
sudetský Němec a současně agent československého zpravodajství, nasazený do orgánů sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jeho příběh tak otvírá cestu k rozplétání neznámých uzlů historie.

CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
měsíc červen nabízí
poslední možnost
zhlédnout zábavnou i vzdělávací
výstavu EMOCE. Už
30. června totiž budete moci navštívit
zbrusu novou výsta-

vu papírovou: Zámek, nůžky, papír! Prodejní
galerie představí obrazy akademického malíře Jana Vlčka.
Červnovou letní atmosféru na zámku oživí
tóny saxofonů i kytar při narozeninových
koncertech, a pak také dětské hlásky při tradičním Svatojánském bále.

známe. Jejich jména i vítězné práce přinášíme v tomto čísle Hornopočernického zpravodaje.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám
krásné léto.
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

Těší mne, že jste se odvážně zapojili do našich soutěží fotografů a básníků. Výherce už

POZOR, od 25. do 29. 6. je Chvalský zámek PROVOZNĚ UZAVŘEN. Připravujeme pro Vás novou výstavu Zámek, nůžky, papír!

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

Interaktivní výstava EMOCE nabízí poučení
i zábavu. Je krásně barevná a plná netradičních exponátů, kterých dotýkati se je dovoleno. Není jednoduché vysvětlit dětem, jak
funguje jejich mozek a jaké impulzy vyvolávají jednotlivé emoce. My vám tyto informace
nabízíme hravou a zábavnou formou. Zábavné a naučné prvky jsou sestaveny z „testů“
používaných při psychologickém testování
a výzkumech. Přijďte se k nám projít labyrintem pocitů a emocí. Poslední možnost máte
v neděli 24. června.

od 30. 6.–26. 8. , denně od 9.00 do 17.00
hod., (5. – 8. 7. je z provozních důvodů
zavřeno)

ZÁMEK, NŮŽKY, PAPÍR!
S příběhem papíru na cestu
kolem světa

Nová prázdninová výstava Zámek, nůžky,
papír! představí unikátní papírové modely
nejrůznějších velikostí: od vystřihovánek přes
auta a motocykl v reálné velikosti, a také třeba
model sportovního stadionu. Návštěvníci se
seznámí s historií papíru, se současnými trendy jeho využití, s principy výroby i s jeho recyklací. Chcete zjistit, co je možné z papíru vyrobit a co všechno papír vydrží? Přijďte se o tom
přesvědčit na vlastní oči. Součástí výstavy jsou
také papírové masky z rozličných koutů světa
a dílnička, kde si vlastní masku vyrobíte.

výtvarných umění v Praze. Nejprve studoval
u prof. Vojtěcha Tittelbacha a posléze v ateliéru prof. Karla Součka. Malířova umělecká tvorba se zaměřuje převážně na figuru a figurální
kompozici. Jan Vlček uspořádal více než 80 samostatných výstav doma i v zahraničí, podílel
se na několika desítkách výstav se svými kolegy a má stálou samostatnou expozici v Miami
na Floridě.

AKCE PRO VŠECHNY
Ne 17. 6. od 15 do 17 hod.

SVATOJÁNSKÝ BÁL
PRINCEZEN A RYTÍŘŮ NA
ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ

VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ
od 5. 6. do 1. 7. , galerie a kočárovna

AKAD. MAL. JAN VLČEK:
FIGURÁLNÍ SITUACE – RYTMY

Jan Vlček vystudoval v 60. letech Akademii

Již posedmé vás srdečně zveme na pohádkový bál princezen a rytířů na zámecké nádvoří,
kterého se zúčastní i celá královská družina.
Setkáte se s princeznami Šípkovou Růženkou,
Popelkou, Koloběžkou I., vílou Ohnivkou, Meluzínkou, královnou i statečnými rytíři. K tanci
budou hrát nejkrásnější písničky z filmů a pohádek. Těšit se můžete také na veselé hry pro
děti i rodiče, koláčky ze zámecké kuchyně
a překvapení víly Ohnivky. V rámci vstupenky
na bál můžete navštívit i naši interaktivní vý-

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

Hornopočernický zpravodaj – červen 2018

stavu EMOCE. Jednotné vstupné pro děti od
2 let i dospělé je 120 Kč. Rodinné vstupné (2
dospělí + max. 3 děti) 350 Kč.
Narozeninové koncerty na zámeckém
nádvoří
K desetiletému výročí jsme pro Vás připravili
narozeninové koncerty na zámeckém nádvoří.
Vážnou hudbu i filmové melodie zahrají mladí
interpreti. Koncerty jsou maximálně hodinové, a tak se nebojte vzít s sebou i děti. Přijďte
si společně vychutnat slavnostní atmosféru na
nádvoří na prahu léta. Vstup zdarma.
neděle 3. června od 16.00 hod.: Saxofonové
kvarteto Ty.Tety
neděle 10. června od 16.00 hod.: Kytarový
koncert – studenti Prague British School
a JH band

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO
• 22. července od 10.00 do 17.00 hod.
– Pohádková neděle s princeznou Koloběžkou I.
• 12. srpna od 10.00 do 17.00 hod.
– Pohádková neděle s princeznou Popelkou
• 25. srpna od 18.00 do 22.00 hod.
– Hradozámecká noc
• 31. srpna a 2. září
– Letní kino na zámeckém nádvoří
• 16. září – koncert na nádvoří:
Tomáš Kočko & ORCHESTR

Komise ve složení starostka Hana Moravcová,
místostarostka Eva Březinová, vedoucí Odboru OSVŠ Monika Brzkovská a ředitelka Chvalského zámku Rozka Beránková vybírala z 284
snímků. Na prvních třech místech se umístili: Jitka Řezníčková, Jan Brachtl a Šimon

Dejmek. Zvláštní cenu získala Michaela
Muziková. Obdrží spolu s diplomem nabité karty do hypermarketu Hornbach v ceně
1000 až 3000 Kč. Všem soutěžícím děkujeme
za nádherné fotografie, vítězům blahopřejeme a již teď se těšíme na další ročník soutě-

že. Tím nejvýstižnějším výsledkem snažení
všech fotografů bude kalendář na rok 2019
s názvem „Moje oblíbené místo v Horních
Počernicích“.
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

3. místo, Šimon Dejmek, Kaplička
ve Svépravicích

1. místo, Jitka Řezníčková, Tajemné zákoutí

2. místo, Jan Brachtl, Na Chvalech

22– 23
22

Zámek

VÍTĚZOVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH
Soutěže o nejzajímavější fotografie se zúčastnilo 27 fotografů. Nejhezčí záběry naleznete
v kalendáři MČ na rok 2019.

SOUTĚŽ BÁSNÍKŮ: ZÁMECKÉ RÝMOBRANÍ
Básnické soutěže se zúčastnilo dvacet čtyři
odvážných rýmotepců, kteří se pokusili zachytit zážitek, vzpomínku či postřehy spojené s Chvalským zámkem. Básně posoudili
básníci Gabriela Štrynclová a Petr Kukal, kteří
jako nejlepší vyzdvihli verše Adama Nováka
v dětské kategorii a v kategorii dospělých
pak básně Jana Františka. Paní Marie Knotková získala za svou báseň čestné uznání.
Děkujeme všem účastníkům, kteří své básně
svěřili kritickému oku poroty, a gratulujeme
vítězům. Od Chvalského zámku získávají
vstupenky do zámku a do počernického divadla. Všechny básně si budete moci přečíst
během léta na Chvalském zámku při návštěvě našich interaktivních výstav.
Chvalský zámek
(Adam Novák, 11 let)
Na Chvalském zámku tam se děje akcí,
od nejmladších po nejstarší rádi se sem vrací.
Když tam vstoupíš, je to krása, nádvoří je
nádherné,
na lavičky u trávníku každý si rád usedne.

Rozhlíží se kolem sebe, moc se mu tu líbí
a v koutě Chvalské tvrze krásný zámek vidí.
Vybrat něco z programu, to je velmi složité.
Pročítám se nabídkou, ale je to nabité.

Zámecké rýmobraní
(Marie Knotková, 72 let)

Čarodějnice
(Jan František, 59 let)

Život píše pohádky!
Ať to každý slyší:
Před časem tu na zámku
bydlely jen myši.

V dubnu k nám přilétly čarodějnice
a očarovaly bytostí tisíce
kočky, psy, děti i rodiče
zpěváky, stánkaře, hasiče
na Chvalském zámku
pak uložily se znaveny k spánku

Dnes tu vidíš obrázky,
loutky samá krása,
svatby, tance, betlémy,
hudba tady jásá.

Teď už pár dní tiše spí
schovány v krabici
od cukroví
však za rok se zase vzbudí
to se ví
to se ví

Ale pozor ve sklepení,
moji milí braši!
Pohádkové bytosti
občas prý tu straší!
Zámek skýtá radosti
duši, sluchu, zraku.
Za to vše mu děkuje
babka z paneláku.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za duben
Milé děti,
barevná vystava Emoce se líbí Vám i mně. Barevná byla i moje dubnová otázka: ptala jsem se Vás, jakou
emoci na výstavě představuje červená barva. Správně jste odpověděly, že červenou barvou je vyjádřen hněv. Jako výherkyni se správnou odpovědí jsem vylosovala sedmiletou
Aličku Devátou z Prahy 9, které moc blahopřeji. Mám pro ni připravenou odměnu. Vy, co
jste ještě nestačily přijít na prohlídku výstavy Emoce, neváhejte, protože v neděli 24. června končí! Těším se na Vás!
Vaše víla Ohnivka
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ČARODĚJNICE
Nádherné počasí doprovázelo letošní
čarodějnice, kterých se na prostranství
Chvalské tvrze sešlo nespočet. Malé, velké,
i strašidelné doplnilo letos i dost čarodějů
a doufáme, že v tomto trendu budou mladí
pánové pokračovat i v dalších letech.
Celá akce byla zároveň oslavou deseti let od
otevření Chvalského zámku a tak se program
celého dne pyšnil jmény jako je Děda Mládek
Illegal Band nebo hvězdná Ewa Farna. Velký
dík patří všem návštěvníkům, kteří si s námi
přišli užít krásný den, ale zejména všem spolupracujícím organizacím: Městské části Praha
20, Chvalskému zámku, agentuře Royal Emma,
DDM Horní Počernice, ZUŠ Ratibořická, TJ So-

kol, Spolku Molechet, centru MUMRAJ, SHM
Klubu Praha‑Počernice, Sboru dobrovolných
hasičů Horní Počernice, Sboru dobrovolných
hasičů Běchovice, Policii ČR, Městské policii,
restauracím a provozovnám na Chvalské tvrzi:
Restauraci Curry Tikka, Domu umění Špejchar,
Restauraci Sezona, Hotelu Chvalská tvrz, restaurantu Mondi, Pizzerii La Trattoria Turbanti
a provozovnám v budově bývalého sklenářství.
Akci navštívilo 5 332 platících návštěvníků.
Poděkování patří především také finančním
partnerům, dárcům a spolupracovníkům akce
Čarodějnice 2018:

Hlavní partner - D & D REALITY NORD, s. r. o.,
AC‑T servis, s. r. o., DOBRÁ AGENTURA, s. r. o.,
MojeParty.cz, s. r. o., OK servis BioPro, s. r. o.,
Nivasaža Trade, s. r. o., Coca‑Cola HBC ČR,
Pope servis, s. r. o., Jíme lépe, s. r. o. a Brenntag
CR, s. r. o., FYTOMAX, s. r. o. – p. Matyska, Nakladatelství Fragment, Pekařství Moravec, s. r. o.,
Promeat, s. r. o., Prominent CZ, s. r. o., Rothlehner, pracovní plošiny, s. r. o. a společnost ROPID.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

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

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
doufáme, že beseda
s oblíbenou spisovatel
kou Táňou Keleovou
‑Vasilkovou vám udělá
radost.

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

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

NOVINKY:
Šťovíček, J.: Špicberky (Brána)

Bussi, M.: Nepouštěj se mé ruky (Motto)

Šest zkušených cestovateSlunce, palmy, tyrkysové
lů, horolezců a lyžařů se po
vody oceánu, ostrov Réunipěti letech příprav vydává
on a mladý pár s šestiletou
na Špicberky, aby zjistili, že
dcerou na dokonalé dovoMáme od ní v našem
je všechno jinak: plachetnilené. Ta se ale brzy promění
fondu 23 titulů a jsou
ce, která je měla přepravit
v noční můru, když Liane
přes polární moře, nejspíš
zničehonic zmizí a nechá za
stále rozpůjčené. Na
Božena Beňová
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
vůbec neexistuje, tolik
sebou jen rozházený pokoj.
rodila se v Chomutově, žije v Bratislavě.
testovaná lyžařská vázání
Její manžel Martial nejprve
Bude to česko–slovenská beseda, kterou by
praskají mrazem a celkový střet s realitou po- spolupracuje s policií, ale pak se i s dcerou dává
chom rádi připomněli 100 let vzniku společ
lárních ostrovů je mnohem tvrdší, než si kdo na útěk. Z truchlícího partnera se náhle stává
ného státu.
představoval. Na pět set kilometrů dlouhé ces- hlavní podezřelý a hon na domnělého vraha
tě po ledových pláních, fjordech i horách se tak a únosce dcery začíná. Další román druhého
Prázdninový provoz v knihovně
záhy obnažují nečekané a netušené charakte- nejprodávanějšího autora současnosti, jehož
Vzhledem k tomu, že nás čeká o prázdninách
rové vlastnosti členů expedice, za níž se navíc romány byly přeloženy do 35 jazyků a dohrorevize knižního fondu, bude knihovna uzavře
pomalu začíná plížit hlad, protože ztráta lodi je mady získaly přes 40 literárních ocenění!
donutila omezit zásoby potravin. Navzdory hlana od 9. 7. do 20. 8. Prvním výpůjčním dnem
du, osobním i technickým problémům, ohro- Cotterel, T. A.: Co Alice neřekla (Ikar)
bude úterý 21. 8. Výpůjční doba se vám pro
žujícím vzájemné přátelství, dokázala skupina,
Malířka Alice žije va spokodlouží, udělejte si zásobu na léto!
odkázaná vMgr.
polární
jeném
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Josefpustině
Černý jen sama na sebe,
Jiří Špaček
MUDr.
Jarmilamanželství
Blažková s Edem
dokončit zvolenou trasu. Výprava navíc upoua jejich dvěma dětmi.
Přejeme vám příjemné prázdninové dny.
tala v roce 2015 pozornost světových médií
Tedy až do dne, kdy její
i české veřejnosti především brutálním útokem
muž na několik dlouBožena Beňová
ledního medvěda na člena expedice, který nahých hodin zmizí a nikdo
štěstí – naprosto neobvykle – neskončil tragico něm neví. Když se kokou smrtí člověka.
nečně ozve, omlouvá se,
že se příšerně opil a zůBeseda se čtenáři
Kyncl, V.: Lidice (Academia)
stal v jakémsi cizím bytě. Velmi se za to stydí.
Evropská společnost vzpo- Krátce nato však Alice zjistí, že byla zavražv úterý 19. června 2018.
míná zločinů druhé světové děná mladá sochařka, která si potrpěla na
války už sedm desítek let. starší ženaté pány, načež se ukáže, že Ed byl
Každý národ má místo, kte- v době, kdy zemřela, u ní. Shodou okolnosZačátek
Mgr. Josef
Beránekv 18.00 hod.
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
Květa Valchařová
ré se pro něho stalo symbotí to bylo zrovnaMgr.
v době,
kdy byl nezvěstný…
lem utrpení. Jen málokteré A pak Ed přizná, že se s dívkou nejspíš vyspal,
v Komunitním centru knihovny.
dosáhlo světového věhlasu, jak byl opilý. A že mu zemřela pod rukama.
byť by si to svým význa- A že to byla nehoda a on se jí prý snažil zamem zasloužila všechna. chránit a oživovat – je přece lékař. Alice poBeseda
se
čtenáři
Lidice
byly
zničeny
v pomstě za smrt velitele skytne svému manželovi před policií alibi, tím
Beseda se čtenáři
Říšského bezpečnostního úřadu a zastupují- ovšem celá záležitost rozhodně nekončí…
v úterý 19. června 2018. v úterý 19. června 2018.
cího říšského protektora Reinharda Heydricha Vynikající debutový psychothriller britského
v červnu 1942. Vražda téměř všech mužů, kteří novináře T. A. Cotterella.
Začátek v 18.00 hod.
by udrželi zbraň, děsivá smrt nevinných dětí
v Komunitním centru knihovny.Začátek v 18.00 hod.
i krutý osud lidických žen zůstávají mementem lidické
tragédie
s nadnárodním význav Komunitním
centru
knihovny.
nzerce.indd 1
18.8.2014
mem. Předválečný, válečný i poválečný příběh
Lidic nebyl dosud odborně zpracován. Nové
Hostem bude oblíbená spisovatelka
dokumenty z českých i zahraničních archivů,
svědectví pamětníků i dokumenty dochované
v rodinných archivech představují Lidice jinak,
Vstup volný.
jak je známe z knih a filmů.
Hostem bude oblíbená než
spisovatelka

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
ude oblíbená spisovatelka

eleová‐Vasilková
Vstup volný.

Táňa Keleová‐Vasilková

Táňa Keleová‐Vasilková

Hornopočernický zpravodaj – červen 2018

Vstup volný.
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Milí přátelé,

PROGRAM NA ČERVEN

nabízíme
vám
příležitost účast
nit se bezplatných
besed, seminářů
a společných akcí.
Zveme vás i na
pravidelná čtvrteční setkání, kde
se můžete potkat

• 5. června od 10.00 do 17.00 hod.
Bezpečně za volantem
– TESTOVÁNÍ ZRAKU
Speciální oční vyšetření určené zejména řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního
provozu.

se zajímavými hosty.
I v roce 2018 máte možnost využívat služ
by bezplatně právní nebo psychologické poradny.

• 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.

Pro dobrou atmosféru přispěje i malé ob
čerstvení. Vstup zdarma.
Těšíme se na vás!
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou
sdílet na adrese:
lazarova@knihovna‑hp.cz

Zdravá MČ Horní Počernice
zve občany na akci

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.

radna

BEZPEČNĚ ZA
VOLANTEM
TESTOVÁNÍ

Bezplatná právní povedená Mgr. Ivou
Svobodovou,
každé úterý od 13.00
do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se
předem objednat na
telefonu: 725 516 927.

5. 6. 2018/10–17 hod.

Místní veřejná knihovna
Komunitní centrum
Náchodská 754/94, Praha 9 – Horní Počernice

Mezinárodní
sdružení
optiků
a optometristů,
o.s.

www.sdruzenioptiku.cz

Přijďte si otestovat svůj zrak! Speciální oční vyšetření určené zejména řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu, odhalí nejen to, jak vidíte do dálky, na blízko a periferně, zda máte v pořádku barvocit, ale vyhodnotí, jak váš zrak reaguje za šera, mlhy a deště nebo při oslnění protijedoucím
vozidlem. Zkušení optometristé vám na základě výsledků případně doporučí
podrobnější vyšetření a zároveň poradí s řešením korekce zraku při řízení
motorového vozidla nebo práci v kanceláři.

MSOO
Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

Brýle&Móda

26– 27

knihovna

Světlana Lazarová,
koordinátorka KKC HP

TÁBORY - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

DDM PRAHA 20

Upozorňujeme na poslední volná místa na letním táboře Pašerák
v termínu 30. 6.–8. 7. 2018. Přihlášky a další informace na tel. paní
Hany Farkašové: 605 700 772, nebo na e-mailu: ddm‑hp@ddm‑hp.cz.
tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

ZÁPIS DO KROUŽKŮ DDM NA ŠKOLNÍ ROK
2018/2019

Zápisy do kroužků budou probíhat od 3. září od 9.00 hod. Podrobnější
informace k zápisům budou zveřejněny na našich webových stránkách a facebooku v průběhu června a v červencovém Hornopočernickém zpravodaji.

ATLETICKÝ VÍCEBOJ

21. 4. 2018 jsme pořádali 5. ročník Hornopočernického atletického
víceboje. Počasí nám přálo a celý den bylo slunečno. Zúčastnilo se
80 dětí. Energie, která z dětí vyzařuje a úsměv na jejich tvářích, to je
ten hlavní důvod proč nás každý rok těší víceboj pořádat. Děkuji za
pomoc kolegům z DDM, rodičům a trenérka ze Sokola.

PŘESTUP ROKU

Borci nám vyrostli, ale tělocvična bohužel ne. A tak tři hráči, kteří u nás
s florbalem začínali od útlého dětství, museli změnit znak týmu na
svém dresu. V domě dětí a mládeže Horní Počernice v týmu HorsePower se daří výchova nadějných florbalistů i v ne úplně ideálních
podmínkách. Proto v kategorii juniorů (v sezóně 2016/2017 jsme
slavili titul druhé ligy) posíláme naše talenty jiným týmům. V tomto
případě Spartě Praha. Tam mají skutečné podmínky pro ideální rozvoj
sportovce, který má zájem na sobě pracovat a někam to dotáhnout.
Tímto bych vám borci chtěl poděkovat za roky strávené reprezentací
týmu a za to, že můžete být inspirací pro naše svěřence, kterým jste
ukázali cestu do velkého florbalu. Také bych chtěl poděkovat našemu
trenérskému týmu za práci, na kterou můžeme být pyšní. Díky a hodně dalších sportovních zážitků, protože být součástí nějakého fungujícího týmu je skvělý pocit – HorsePower tým.
Na fotce č. 29 Jan Kolář, č. 21 Daniel Richtr, šéftrenér Jaroslav Kočí,
č. 89 Martin Remeš

Pavla Bejčková, trenérka atletiky DDM

STŘELECKÝ TURNAJ

Dne 19. 5. 2018 proběhl již 4. Střelecký turnaj, pod záštitou DDM
Horní Počernice. Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Stoliňská. Soutěžilo
celkem 12 dětí, nejmladšímu střelci bylo teprve 7 let. Nebála se zúčastnit ani děvčata. Atmosféra na turnaji byla v bojovém duchu. Jak
v kategorii jednotlivců tak v kategorii dvojic si děti vyzkoušely střelbu ve stoje, v kleku a v leže. Vítězové si odnesli keramické medaile a
diplomy. Těšíme se na další, již 5. ročník.
Hana Farkašová

SOBOTA 12. 5. 2018 LHOTKA U MĚLNÍKA

V sobotu 12. 5. 2018 se naše DDM zúčastnilo akce Lhotka 1918 2018, na kterou se účastníci vypravili historickou benzínovou lokomotivou a historickými vagóny. Celý program se nesl v duchu oslav
100. výročí vzniku samostatného Československa.
K vyzkoušení bylo více jak 20 atraktivních stanovišť v oblastech Sport
a kultura, Věda a technika, Průmysl a Vlastivěda. Na našem stanovišti s názvem Zápalky Solo Sušice (v oblasti Průmysl) jste si mohli
vyzkoušet zápalkové hlavolamy, sluchové pexeso, přetvářet krabičky
od zápalek v zajímavá zvířátka, úschovny na šperky atd. Po splnění
alespoň 1 stanoviště ze všech oblastí si děti mohly vyzvednout odměnu. Na celé akci navíc bylo krásné, předem objednané počasí. Již teď
se těšíme na další ročník.

V případě zájmu o florbal na příští sezónu kontaktujte trenéra Jardu
Kočího na tel. č. : 775 31 32 81.
Jaroslav Kočí, foto: Lukáš Bílek

NOVÁ PRACOVNÍ POZICE

Od září 2018 hledáme pedagoga pro výuku anglického jazyka na
dohodu o provedení práce cca 3 hodiny týdně do našeho DDM
(www.ddm‑hp.cz). V případě zájmu zašlete prosím svůj životopis na
e‑mailovou adresu: simecek@ddm‑hp.cz.
Děkujime všem, kteří nám poskytli své zásoby klubíček vln na výtvarné kroužky a tábor.

Hornopočernický zpravodaj – červen 2018
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Volný čas

ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK
V sobotu 12. 5. se 9 družinek vlčat a světlušek z našeho skautského střediska zúčastnilo
okresního kola Závodu vlčat a světlušek v Satalicích. V něm 5 holčičích a 4 klučičí družinky
porovnávaly své schopnosti a znalosti s družinkami z jiných středisek Prahy 9. Soutěžilo
se například v obratnosti, zručnosti, znalosti
skautingu, kuchařských dovednostech, ale
také ve schopnosti podat někomu první pomoc nebo ve schopnosti komunikovat. Oba
naše oddíly byly v závodě velmi úspěšné,
jedna hlídka světlušek i jedna hlídka vlčat
obsadily v závodě třetí místo a postupují do
celopražského kola. Držte nám palce!
Za vedoucí světlušek: Tereza Bártová

Neziskovky

NOVÉ KOLO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
Nadační fond ŠANCE vypisuje nová grantová řízení pro oblasti nazvané Děti a mládež
a Tíživá sociální situace.
Grantové řízení Děti a mládež: je určeno
k podpoře dětí a mladých lidí. Rodiče či zákonní zástupci mohou žádat například o příspěvek na letní tábory, příměstské tábory,
nebo na volnočasové aktivity v následujícím
školním roce 2018/2019, které jsou jinak pro
žadatele těžko dosažitelné.
Grantové řízení Tíživá sociální situace: je
určeno občanům v produktivním věku, kteří

se dostali do tíživé sociální situace.
Nadační fond podporuje konkrétní osoby či
aktivity z Horních Počernic, které nedosáhnou na jiné formy podpory a jimž nadační
příspěvek pomůže zmírnit bezútěšnou situaci, zlepší životní podmínky či usnadní jejich
úsilí vlastními silami řešit složité situace.
Bližší informace o vyhlášeném grantovém řízení s uzávěrkou 30. června 2018 včetně formuláře žádosti naleznete na
www.nfsance.cz.
Nadační fond ŠANCE od svého založení
v roce 2011 díky donátorům a dalším podpo-

rovatelům podpořil
desítky našich spoluobčanů.
Petr Herian, předse
da správní rady
Nadačního fondu
ŠANCE

Placená inzerce

NOVĚ JSME VE VAŠEM SOUSEDSTVÍ
Přidejte se k nám

secheron.jobs.cz
Hornopočernický zpravodaj – červen 2018

ŠKOLY A ŠKOLKY

JAK SE ŽIJE NA ZŠ RATIBOŘICKÁ
Ekozprávy ze ZŠ Ratibořická
V rámci hodin OV žáci zažívají téma ekologie
v praxi. Na školním dvoře se totiž vzorně starají o záhony, které zde byly zřízeny díky MČ
Praha 20. Jedná se o květinový a bylinkový
záhon a zároveň záhon keřů. Záhony je třeba
pravidelně zalévat, plít, stříhat. Protože bychom to vše nezvládli, moc děkujeme paní
Martině Škorpilové, která nám se svými žáky
čas od času přijede pomoci.
V dubnu se na naší škole uskutečnila Ekologická olympiáda MČ Praha 20, které se účastní družstva žáků 3. a 7. tříd základních škol
v naší obci. Jsme moc rádi, že obě kategorie
vyhráli naši třeťáci a naši sedmáci. Děkujeme
i organizátorům z řad dětí za jejich skvělou
spolupráci.
V dubnu se také uskutečnila akce Den Země,
na jejíž organizaci se již tradičně podílíme. Na
našich stanovištích jste si mohli vyzkoušet,
zda poznáte zvířata, hmyz nebo květiny, zda
dokážete přiřadit listy ke stromům nebo zda
správně určíte plody. Velké poděkování patří organizátorům z řad deváťáků – Natálce,
Adélce, Anežce, Pepovi a Kryštofovi.
Na konci dubna zástupci 5. až 9. tříd měli velmi důležitý úkol v Parku poznání, který vznikl
na základě návrhu žáků ZŠ Ratibořická, Stoliňská a Chodovická. Žáci si předem vylosovali

své stromy, s konkrétním typem stromu se
seznámili a ve čtvrtek 26. dubna společnými
silami stromy vysadili.
Poděkování firmě Richardo Prague s.r.o
Již několik let jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, jehož účelem je sběr nepotřebného a vysloužilého elektra. Díky tomuto
projektu získáváme body, které můžeme
čas od času proměnit v katalogu odměn.
Takže máme tak ve škole k dispozici různé

společenské hry, ale také například zahradní
hadice a nářadí. Proto jsme byli moc rádi za
nabídku firmy Richardo Prague s.r.o, která se
rozhodla své vysloužilé elektro věnovat naší
škole do tohoto projektu.
Velký dík patří paní Nadě Řehákové, která
s tímto perfektním nápadem přišla.
Moc děkujeme!
Jana Jeřábková, učitelka

AKTUALITY ZE ZŠ BÁRTLOVA

Běh v Radotíně
Ve středu 15. května se konal v Praze
‑Radotíně 8. ročník běžeckého závodu Cross

Cup, který pořádalo odloučené pracoviště
Základní školy Praha 5, Pod Radnicí 5. Zúčastnilo se sedm škol - včetně nás. I přes nepřízeň počasí si všichni zaběhali. Trasy byly
od 600 m pro nejmladší až po 4500 m pro
osmáky a deváťáky. Ti nejlepší dostali kromě
medaile a diplomu drobné dárky. Z naší školy
zvítězili: Františka Zimková – 2. místo v běhu
na 3000 m, Markéta Havelková – 2. místo
v běhu na 1500 m a Pavel Zeman – 2. místo
v běhu na 600 m. Všem moc gratulujeme
a organizátorům děkujeme!
Lucie Borová, vychovatelka

Školy

Čarodějnice v Bártlovce
Ve čtvrtek 3. května se konala v ZŠ Bártlova
oblíbená akce – pálení čarodějnic. Žáci si se
studenty ze SOŠ Lipí vyrobili malé čarodějnice, pochutnali si na opečeném buřtíku a na
závěr spálili velkou čarodějnici. Dětem se
akce líbila, děkujeme pedagogům a studentům ze SOŠ za pěkně připravenou akci a těšíme se na další spolupráci.
L. Borová, D. Hasilová, vychovatelky

30– 31

NOVINKY ZE ZŠ STOLIŇSKÁ
Florbalové utkání o Chvalský pohár
V pátek 23. března se konal již tradiční florbalový turnaj na ZŠ Stoliňská. Poprvé v historii se ho zúčastnily všechny základní školy
v Horních Počernicích.
Do turnaje bylo přihlášeno šest týmů ve dvou
kategoriích. Starší žáci ze 4. a 5. tříd, mladší
žáci ze 2. a 3. tříd. Herní systém byl každý s každým ve své kategorii.
Umístění družstev bylo následující:
v kategorii 4. a 5. tříd - vyhrála ZŠ Ratibořická,
v kategorii 2. a 3. tříd - vyhrála ZŠ Stoliňská.
V obou kategoriích obdržel vítěz pohár. Porota udělila také nejlepšímu hráči z každého
týmu medaili.
Gratulujeme vítězům i ostatním hráčům za
skvělé a napínavé zápasy.
Děkujeme také všem zúčastněným školám
a těšíme se na další florbalový turnaj v příštím školním roce.
Za realizační tým: I. Dvořáková

improvizované ohniště všechny nádherně
hřálo a zářilo. Během opékání nás navštívila paní starostka, aby s námi chvilku pobyla
u ohně. Jenže jak to u nás bývá, nezůstalo
pouze u posezení u ohně; vždyť připravit
přes sto špekáčků, navíc s chlebem a hořčicí
či kečupem, to je skutečně úkol pro každou
ruku. Nepřízeň počasí neměla vliv na dobrou
náladu a skvělé zážitky. Četlo se, povídalo,
opékaly se zmiňované špekáčky, večer nechyběla stezka odvahy po noční škole a tajemné historky. Děkujeme našim starším
žákům z druhého stupně za vynikající pomoc
při organizaci a celému realizačnímu týmu
z řad vychovatelů, asistentů i vyučujících.
Martin Březina, ředitel

Cesta 4. A
do Triloparku
Víte, co je Trilopark?
Slyšeli jste už o interaktivním muzeu? Žáci 4. A už to ví. Začátkem
dubna se vydali do muzea, kde se dozvěděli
řadu zajímavých informací o historii naší planety a vyzkoušeli si zde i práci paleontologů.
Vyzkoušeli si, jak je náročné získat z kamene
uschovanou zkamenělinu a jak pečlivě očistit kostru dávno mrtvého dinosaura. Na památku si pak vyrobili sádrové odlitky trilobitů
a dinosauřích zubů. Odnesli si tak s sebou
nejen vědomosti, ale i skvělé zážitky.

tuce skvěle hodnotí především jazykovou vybavenost stážistů. Jsme přesvědčeni, že zkušenosti, které studenti získají, přispějí k jejich
dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji.

Nejprve navštívili překrásné historické město
Krakov, druhý den si prohlédli jednu z památek
UNESCO – solné doly ve
Wieliczce. Hlavním cílem
ale byla exkurze do jednoho z nejhorších vyhlazovacích táborů Auschwitz‑Birkenau, kde
si všichni připomněli, jaké hrůzy připravili
milionům lidí za druhé světové války nacisté.

Jakub Hromas, učitel

Noc s Andersenem
Tak i letos se naše škola zapojila do tradiční
Noci s Andersenem. Opět byl veliký zájem
a s více než stovkou žáků prvního stupně
jsme odstartovali osmnáctý ročník této pohádkové noci. Letos nás zradilo počasí, takže
se musel udělat ohýnek u školy, v kolečku,
aby naši nejmenší nenastydli v Chvalském
lomu. Nakonec se to povedlo, vždyť komu
se povede mít ohýnek přímo u školy? Naše

UDÁLOSTI NA SOŠ
Téměř čtyřicet studentů na zahraničních
praxích
Díky programu Erasmus+ absolvovalo 37 studentů třetích ročníků svoji povinnou měsíční
praxi na různých administrativních pozicích
v právnických kancelářích, poradenských
firmách, na úřadech, radnicích, univerzitách,
v HR společnostech či v neziskových organizacích v zahraničí. Z anglického Birminghamu, irských Corku a Dublinu, španělské
Malagy i německého Rotenburgu zaznívají
na naše žáky jen samá slova chvály. Kromě
pracovního nasazení všechny zmíněné insti-

Angličtina v divadle již posedmé
Dobré tradice je třeba zachovávat. Mezi takové patří každoroční návštěva studentů
prvních, druhých a třetích ročníků v hornopočernickém divadle, kde mají výbornou
příležitost zúročit své znalosti z anglického
jazyka. Letos již posedmé navštívili představení výukového divadla The Bear Theatre
a připravena byla tři
představení, pro každý ročník zaměřená
na jiné jevy anglické
gramatiky. Kromě
zábavy a poučení
nabídli
účinkující
těm
odvážnějším
i přímou účast na
jevišti.
Osvětim na vlastní
kůži
Koncem
dubna
vyjeli studenti prvních až třetích ročníků na dvoudenní
zájezd do Polska.
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Jsme hrdí na naše studenty a máme proč!
Mnoho našich studentů je aktivních nad
rámec svých studijních povinností. Soutěží
v nejrůznějších oborech a je o nich slyšet i na
republikové úrovni. Opravdu výjimečného
výsledku dosáhla Sofia Allal, studentka prvního (!) ročníku, která se v celorepublikovém
kole francouzské olympiády umístila na šestém místě. Do republikového kola Prezentiády se i letos probojoval osvědčený tandem
Nicola Chloupková a Petr Zdichynec ze třetího ročníku oboru mediální komunikace a na
Masarykově univerzitě v Brně skvěle reprezentovali nejen sebe, ale také svoji školu. Třináct literárních tvůrců bylo oceněno čestným
uznáním v soutěži Čapkoviny, jejíž 5. ročník
se nesl pod heslem Robot a cit.
Všem soutěžícím přejeme další úspěchy!
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

UDÁLOSTI ZUŠ

Ve dnech 21. a 22. dubna 2018 se konal IX.
ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou
flétnu „Teplické flautohry“, kterého se zúčastnily žákyně flétnové třídy Jany Boškové.
Agáta Likina získala 2. místo v I. kategorii
a Sofie Nováková získala Čestné uznání I.
stupně v II. kategorii.
Dne 27. dubna se v Turnově konalo ústřední
kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR

v sólovém a komorním zpěvu. Klára Muknšnáblová z pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové
získala Čestné uznání I. stupně v VII. kategorii.

kal 1. cenu ve IV. kategorii a Damián Koucký
ze saxofonové třídy Pavla Fiedlera získal 2.
cenu v VI. kategorii.

Ve dnech 2. až 6. května se konalo ústřední
kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře
na dechové nástroje. Michal Sál ze třídy dechových nástrojů Jana Triebenekla získal 1.
cenu v IX. kategorii ve hře na tubu, Kristian
Strkula ze saxofonové třídy Pavla Fiedlera zís-

Blahopřejeme všem soutěžícím k velkému
úspěchu!!!
Vyučujícím děkujeme za skvělou přípravu,
Irině Likině, Martě Čermákové a Alici Lin děkujeme za výborný klavírní doprovod.

ÚSPĚCHY NAŠICH VÝTVARNÍKŮ
Kolektiv výtvarníků ze třídy Davida Madara
získal Čestné uznání v mezinárodní výtvarné
soutěži „Lidice 2018“ za autorskou knihu „Příběh o rýžování zlata“.
Další velké úspěchy zaznamenali naši výtvarníci v mezinárodní soutěži Muzea umění ve
francouzském Saint Frajou. Soutěž byla na
téma „Pohádky, báje a pověsti vaší země“.
Žákyně z výtvarné třídy Olgy Šímové: Alena

Hnětýnková - cena za znázornění prostoru,
Eliška Nyčová - 1. čestné uznání.
Žáci z výtvarné třídy Soni Zíkové: Anežka
Ďoubalová - cena muzea v Saint Frajou, Matylda Křikavová - cena poroty, Sára Kůtková
- cena za kompozici, Daniel Machálek – cena
fotoklubu Berat a Adéla Špalková - cena fotoklubu Berat.
Žákyně z výtvarné třídy Davida Madara: Barbora Kočková - 3. místo v soutěži.

Blahopřejeme výtvarníkům k velkým úspěchům!!! Vyučujícím děkujeme za skvělou přípravu.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ S OKTAVÁNSKOU ARMÁDOU SPÁSY
cích oktavánů – tedy nás, současných septimánů, z mého pohledu stále ještě dětí, které
nastoupily do školy teprve nedávno a najednou stojí v řadě před celou školou a dostávají
balíčky plné shnilé zeleniny, které nám mají
pravděpodobně pomoci na strastiplné cestě
posledním ročníkem.
Jen co nás všechny obdarují, musíme se rozdělit do dvou družstev. Je to jasné. Kluci vs.
holky.
Celý úkol tkví v překonání určité vzdálenosti,
na jejímž konci je bazének s ne zrovna lákavě
vyhlížejícím obsahem tmavé barvy a neidentifikovatelnými kusy čehosi, na
jehož dně máme najít korunu
a vrátit se zpátky. Ale protože
tento úkol vymýšlely znalé hlavy bezdomovecké, tuto vzdálenost, úsek mezi schody před
školou a trávníkem na druhé
straně ulice, musíme překonat
v nákupním vozíku. Uděláme
tedy v každém týmu hbitě
dvojice, které se navzájem vozí
a snaží se co nejrychleji najít
korunu a dojet zase zpět. A (ne)
překvapivě: vyhrál holčičí tým.
A konečně – jak už název celého dnešního dne napovídá – se
opravdu dostáváme k poslednímu zvonění. Oktaváni se seřadí

ve třetím
p at ře,
chytnou
se za ruce
a za zvuku
zvonku a cinkajících klíčů probíhají špalírem,
který tvoří ostatní studenti a profesoři.
No a z nás, septimánů, se tak oficiálně stali
nejstarší a teoreticky i nejzkušenější studenti na škole. Tak uvidíme, jak to všechno ještě
zvládneme.
Hedvika Nová, septima A

Školy

Sedím právě ve vlaku, který uhání krajinou
jako splašený kůň, a vidím z okna pole, lesy,
rozkvetlé louky a rybníky. Když nad tím tak
přemýšlím, je to vlastně pěkná paralela.
K čemu? K mému studiu na gymnáziu.
Běží to oboje stejně neuvěřitelně rychle, a to
jsem si dneska uvědomila doopravdy, protože právě dnes bylo poslední zvonění.
Akce, jež se stala za ta léta už tradicí na naší
škole. Každoročně si zvolí oktaváni nějaké
téma, v němž se duch celé akce nese. Já jsem
zažila námořníky, vojáky, studenty Bradavic,
strašidelný dům, vodáky, mix všeho možného a letos: bezdomovce.
Konkrétně bezdomovce žebrající o drobné
do svých plecháčků na „Rozhodně ne alkohol!“. Tato bezdomovecká skupinka elity
a budoucnosti národa mě kovovým cinkáním a hlasitým pokřikováním, v ruce třímajíc
nebezpečně vyhlížející lihové fixy a razítka,
vítala už na příchodové cestě do školy. Zželelo se mi umazaných tváří a za vidinou pomoci potřebným jsem jim do hrníčků také
pár drobáků přihodila. Má karma to, doufám,
zaregistrovala.
Druhou vyučovací hodinu to vypuklo. Byli
jsme svoláni před školu, kde oktavánští bezdomovci předali diplomy svým pedagogům,
a jako ocenění dostal každý pedagog i vynikající guláš od „Armády spásy“.
Dalším bodem programu bylo křtění budou-
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ČTVRTÉ MÍSTO POČERNICKÝCH TRIATLONISTŮ V ČESKÉM POHÁRU
Ačkoliv triatlon je mnohými spojován s létem, plaváním a jízdou na kole a je na něj
ještě dost času, mají triatlonisté v současné době již za sebou první vrchol závodní
sezóny. V pěti městech republiky byly od
března pořádány aquatlony, což jsou závody kombinující plavání v bazénu a běh.
Závodů v Českých Budějovicích, Příbrami,
Jablonci nad Nisou, Karviné a Praze, které
byly součástí letošního Českého poháru
v aquatlonu, se počerničtí triatlonisté zúčastnili v hojných počtech, například závodu v bazénu Prahy 11 a okolí Chodovské
tvrze, startovalo 13 počernických závodníků.
V závěrečném hodnocení jsme nakonec těsně
vybojovali výborné 4. místo, hned za špičkovými triatlonovými oddíly, ze kterých se rekrutují
naši reprezentanti. Zajímavostí triatlonových
pohárů, a to včetně tohoto aquatlonového je,
že do výsledků se započítávají umístění všech
zúčastněných závodníků ve vyhlášených kategoriích. Za náš oddíl tak na závodech bodoval jak devítiletý Ondra Plic z předžákovské
kategorie, tak i Honza Walter z kategorie dospělých. Ondra Plic zvládl všech pět startů na
výbornou a zajistil dostatek bodů pro konečné
pohárové sčítání. Bližší informace lze získat na
webu: www.czechtriseries.cz
Oddíl Tri Ski Horní Počernice tak navázal na
úspěšný loňský rok, kdy řada našich závodníků

získala 1. výkonnostní třídy v triatlonu a obstála i na závodech mistrovství republiky. Svým
3. místem v kategorii a celkovým 10. místem
právě na Pilman triatlonu ve Žďáru nad Sázavou, který byl mistrovstvím republiky, se náš
závodník Martin Andrš kvalifikoval na mezinárodní mistrovství The Championschip 2018
série Challenge Family do Šamorína.
Ačkoliv máme letošní sezónu dobře nastartovanou, více než radost z úspěchů našich závodníků nás trápí budoucnost oddílu. Plavecký
bazén Střední průmyslové školy Na Třebešíně,
kde již řadu let pravidelně trénujeme, čeká celková rekonstrukce. To znamená, že náš oddíl
bude v příští sezóně bez možnosti tréninku
nejnáročnější triatlonové disciplíny - plavání. Sice jsme okamžitě zahájili hledání jiného
bazénu, ale kapacity pražských bazénů jsou
naplněné. Nabídky jednotlivých drah na jeden
den v týdnu nemohou zajistit potřebné trénin-

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA
TJ Sokol Horní Počernice obnovuje svou letitou tradici dětského volejbalu. Tréninky budou v Sokolovně – ulice Chvalkovická 2031/47,
v PO od 16.00 -17.00 hod. a ve ČT od 16.30
-17.30 hod. Přípravka je určena dětem 1.-3.
tříd ZŠ. Budeme využívat tělocvičnu, antukové
i beachvolejbalové kurty v areálu Sokolovny.
Trenérky mají letitou zkušenost s hraním
v Pražské lize i s trénováním dětí. Nábor se
uskuteční u Sokolovny ve čt 3. 9. a v po
7. 9. 2018 vždy od 16.30 hod.
Těšíme se na vás! Trenérky Jája Brenkusová, Lucka Hanzalová a Iveta Vančurová. Dotazy zodpovíme na e‑mailu: brenkusova.j@seznam.cz,
nebo na tel.: 776 757 478.
Trenérky Jája Brenkusová,
Lucka Hanzalová
a Iveta Vančurová
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kové hodiny pro všechny naše závodníky. Příští
sezóna tak bude pro náš oddíl zřejmě hodně
náročná, plná experimentů a hledání. Máme
dobré sportovce a nabízíme kvalitní sportovní
aktivity a byla by škoda, aby triatlonový oddíl
ukončil svoji činnost, protože nebude mít kde
trénovat.
Ale sezóna je na začátku, takže pokud by si někdo chtěl vyzkoušet triatlon a vidět naše borce
v akci, může přijet v neděli 27. května na jeden
z prvních hobby triatlonů do Poděbrad, kde
budou závodit děti od 8 let. Horní věková hranice sportovců je neomezená.
Trenéři Tri Ski Horní Počernice
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VÝSLEDKY
VC Prahy VC
2018PRAHY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2018
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žlutý 1.7.2009 a mladší

oranžový 1.7.2008 a mladší

červený 1.7.2007 a mladší
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ČZU A
Orion A - Berušky
ČZU B
Orion D - Supermani
Meteor B
H. Počernice - HP1
Orion F - Borci
Orion B - Modřanské Hvězdičky
Meteor A
Vršovice A
Vršovice B
Orion C - Surikaty
Orion E - Břežanské Hvězdičky
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Orion A - Superholky
ČZU B
Joky - Žluťásci
Orion B - Tygřice
Orion F - Orionky
H. Počernice - HP2
Meteor
Vršovice
Mikulovka - Šikulky B
ČZU A
Střešovice - Tatranky
H. Počernice - HP1
Orion E - Orioňáci
Orion D - Vločky
Orion C - Špagetky
Mikulovka - Šikulky A
Orion G - Wafličky
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Orion A - Bingo
Orion B - Frajeři
Prosek
Orion G - Dynamit
H. Počernice - HP2
Orion E - Bojovníci
Orion H - Maršmelouni
Orion C - HOMA
Střešovice - Klíšťata
Orion D - Sedmičky
H. Počernice - HP1
Meteor A
Orion F - Berušky
Meteor B
Joky - Karkulky
Vršovice
ČZU A
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Střešo
Joky A
ČZU A
Orion
Joky B
Orion
Orion
ČZU B
Orion
Orion
Vršovi
Vršovi

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Oblastní Přebor jednotlivkyň a kvalifikace na Přebor hl. m. Prahy
V neděli 13. 5. přivítala tělocvična ZŠ Ratibořická 160 závodnic z dvanácti oddílů a závodilo
se ve 12 kategoriích.
Našich 26 počernických děvčat bojovalo celkem v 10 kategoriích a děvčata získala pět zlatých, dvě stříbrné a tři bronzové medaile.
Můžeme tak gratulovat nejen našim cvičenkám, ale i jejich trenérkám.
Zlaté medaile:
• Eliška Kurfürstová – trenérky Hubáčková,
Augustová
• Eliška Jakešová – trenérky Kopecká Z.
a E., Sedláková
• Eva Švaříčková – trenérky Šotolová,
Zahradníčková
• Kristýna Bartošová – trenérky Hubáčková,
Augustová
• Karolína Spitzerová – trenérka Šotolová
Stříbrné medaile:
• Julie Brožová – trenérky Kopecká Z. a E.,
Sedláková
• Kristýna Svobodová – Šotolová, Waraus
Bronzové medaile:
• Viktorie Brožová – trenérky Šotolová,
Zahradníčková
• Dominika Volková – trenérka Spitzerová
• Adéla Elkánová – trenérky Spitzerová,
Reljičová
Za oddíl SG:
Lenka Barešová

PEPA, MARTINA A 13 MLADÝCH ODVÁŽLIVCŮ
Hlavního závodu se zúčastnili i Martina Ptáčková se svým bratrem Pepou v kategorii MIX
dvojic a náležitě si to jako vždy užili. Druhý
závodní den – tedy v neděli - vyrazil na 7 km
dlouhou trať ještě jednou Pepa Ptáček v kategorii jednotlivců a podal vynikající výkon.
Cílem proběhl na celkově 4. místě ve své kategorii a ze všech závodníků na 51. místě. Na pomyslnou bednu – tedy alespoň 3. místo ztratil
necelé 2 minuty. A to běh trénuje jen zřídka,
jako doplňkovou aktivitu ke svým bojovým
sportům. To, že jsou Pepa a Martina fyzicky
zdatní a výborně reprezentují v různých sportovních odvětvích, je určitě fajn, ale ještě lepší
je skutečnost, že dokáží fyzicky i psychicky
výborně připravit i své svěřence, které trénují. I oni se zúčastnili ve dvou různých dětských
kategoriích tohoto náročného závodu a vedli
si též výborně. Na startu se sešlo celkem 13 jejich svěřenců – jmenovitě Tobiáš Hísek, Petr
Olšina, Anička Švamberová, Kamila Kocourková, Eliška Růžičková, Kája Majerová, Tereza Majerová, Vojta Nejedlý, Tomáš Vacík,
Honza Švambera, Alex Růžička, Matěj Bartoška, Matěj Prokop. Svoji trať zdárně zvládli
a závod v bahně si dokonale užívali. Prokázali,
že pod vedením Josefa a Martiny jsou dobře
trénovaní a ničeho se nezaleknou. Ani ztracené boty jednoho svěřence v bahně ho neza-

skočily a doběhl i bez nich.
Odhodlání všech těchto dětí něco dokázat
bylo obrovské, zrovna tak, jako je to na společném tréninku. Myslím, že jsme prožili společně
další hezký den a už se všichni těšíme na další
společné akce a tréninky.
Pokud chcete zlepšit fyzickou kondici a psychickou odolnost svých dětí nebo i svoji, kontaktujte nás na josefptacek3@seznam.cz nebo
telefonu: 728 696 097 a přijďte na trénink.
Budeme se na vás těšit.

Josef Ptáček, trenér a manažer

Sport

Začátkem měsíce května se ve vojenském
tankodromu v Milovicích konal další ročník
extrémního běhu Gladiator race. Závodníci,
kterých se tu sešlo více jak 2 500, museli překonat řadu překáže a mnohdy i hlavně sami sebe.
Hlavní trať měřila přes 7 km a bylo třeba zdolat
přes 25 překážek, například překonat velkou
zeď, plazit se v bahně, odnést pneumatiky,
sudy či klády a jiné. A to všechno v náročném
terénu.
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Historie dávná i nedávná – 114
100 let od vzniku Československé republiky
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rodnímu výboru.
Nastaly nepopsatelně radostné chvíle, které
se v lidském životě vyskytují ojediněle. Na
ulicích se i neznámí lidé objímají a radostí
až pláčou. V Praze smělí vlastenci odzbrojili posádku nepřátelského vojska složenou
povětšinou z Maďarů, kteří beze zbraně byli
puštěni domů, c. k. policie byla nahrazena
dobrovolnou Sokolskou stráží. V našich obcích lidé z domovů vyšli na náves, kde za
smíchu a pronášení vtipů na Rakousko nebo
o Němcích byly odstraňovány znaky a jiné
KÁ Č
Ě S T SHabsburků.
připomínky M
panství
Á Každý člo8
věk byl ozdoben
stužkou českéSbarvy
a okna
1
T
0
všech domů byla ozdobena malým praporkem.
Republiky
15. listopadu se konala první schůzce „Národního shromáždění“ ustanoveného dohodou
českých a slovenský stran. Na něm byl prezidentem ustanovené republiky zvolen Tomáš
Garrigue Masaryk a předsedou vlády Dr. Karel Kramář.
O triumfální cestou z ciziny přijel
21. prosince
RMasaryk
prezident
do Prahy. N I
N

H

Historický válečný rok 1918 naplnil touhy nitel do svých rukou správu Tvého státu.
Čechů, Moravanů a Slováků o ukončení tři- Lide československý, vše co podnikáš od tostaleté habsburské nadvlády a vzniku samo- hoto okamžiku, podnikáš jako nový, svobodstatného státu.
ný člen rodiny samostatných svobodných
Z množství dění a událostí bylo v zápisech států a národů. Novými činy se v těchto chvíkronik našich původních obcí zaznamenáno lích zahajují nové a bohaté slavné dějiny Tvonapříklad následující:
je. Ať nezklameš očekávání celého kulturního
V březnu se i u nás, podobně jako v Praze, světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná
hlásí zřetelně hlad, když po několik týdnů ne- Tvých slavných dějin, jenž v současnosti vybyla vydávána žádná mouka.
vrcholily v nesmrtelné výkony českosloven13. dubna na přeplněném Staroměstském ských legií na západních bojištích i na Sibiři.
náměstí se konal mohutný tábor lidu bez Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového živorozdílu politické příslušnosti a složil přísahu ta. Zachovej svůj štít čistý, jako jej zachovalo
na vymožení samostatnosti.
Tvé národní vojsko - Československé legie.
27. května zahájilo Německo válečnou
ofen- Nezapomínej
národní kázeň!
MĚSTSKÁ
ČÁST PRAHA
20Buď si stále vězivu k naplnění vyhlašované výhry. 5. června dom, že jsi občanem malého státu nejen se
byla jejich ofenziva zastavenaHORNÍ
v připrave-POČERNICE
všemi právy, ale nýbrž i povinnostmi.
ných pozicích vojsk států Dohody. Spolu Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní
s dvěma miliony vycvičených amerických výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chovojáků a novou technikou – tanky – započalo vání a Tvá radost byly důstojny veliké chvíle
20. července vyhánění Němců z okupované nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson
Francie pod vedením maršála Foche. Rázem nesmějí býti zklamáni ve svém přesvědčení,
bylo u nás i v celých Čechách přes prováděné že dobyli svobodu lidu, který dovede sám
všeobecné drancování říšskými i rakouskými sobě vládnouti.
Němci veseleji. Dokonce v Praze si učedník Ani jediným rušivým činem nesmějí býti zkavykračoval vesele po ulici a nahlas prozpěvo- leny nynější veliké okamžiky, ani jediný z Vás
val: „U Remeše na vršku, dostal Vilém na drž- nesmí se dopustit ničeho, co by mohlo vrhku…“ a policajt dělal, že ho neslyší.
nouti stín na čisté jméno národa! Každý z Vás
17. srpna vstoupilo ve známost uznání Čes- musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému je
koslovenského státu státy Dohody.
svato. Svobody osobní i majetku soukromé3. září uznává americká vláda Českosloven- ho nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýskou radu za vládu vedoucí válku s Ústřed- hradně rozkazů Národního výboru!“
ními mocnostmi nasazením vytvářejících se Za Národní výbor československý: Dr. F. Soulegií do bojů.
kup, Dr. Šrobár, A. Švehla, J. Stříbrný, JUDr. Al.
5. října u nás i po celé zemi se šíří nakažlivá Rašín.
nemoc nazvaná Španělská chřipka.
Téhož dne vydal Národní výbor první zákon
28. října ujímá se vlády v Československém tohoto znění:
státě „Národní výbor“ tímto provoláním:
článek I. Státní formu Československého stá„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal tu určí Národní shromáždění spolu s Českose skutečností. Stát Československý vstou- slovenskou národní radu v Paříži.
pil dnešního dne v řadu samostatných kul- článek II. Veškeré dosavadní zemské a říšské
turních států světa. Národní výbor, nadaný zákony a nařízení zůstávají v prozatímní platdůvěrou veškerého československého lidu, nosti.
přijal jako jediný, oprávněný a odpovědný či- článek III. Veškeré úřady jsou podřízeny Ná-
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Advokátní kancelář
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Republiky
Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767

Í

ČE

MĚSTSKÁ

OR
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Mgr. Iva Svobodová
ST
Á

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
1 9 1 tel. dohodě
i v jiných termínech po předchozí
18

8 –2 0
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Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!
Additiva
Vitamin C
79.- Kč

-150Kč

Additiva Vitamín C 1000mg šumivé
tablety. Příchut citron, červený
pomeranč.

Sleva 150Kč na opalovací
produkty La Roche-Posay Anthelios.

**
Gurmar
DIAMizin

*Sleva při celkové částce za zakázku
**Sleva pouze na progresivní skla

S TEPLOTAMI
ROSTOU SLEVY
Adresa:
Lipí 2556/3
19300, Praha 9
Tel.: 281 865 665
E-mail:
info@ocnioptikahp.cz

210.- Kč
Přispívá k udržení normální hladiny
cukru v krvi. Snižuje chuť na sladkosti.

Vysočany
Adresa:
U Svobodárny 9
190 00 Praha 9
Tel.: 284 818 267
E-mail:
info@ocnioptikahp.cz

NOVĚ

Horní Počernice

Anthelios

BARNY´S
Lékarenská
aloe 2+1
199.- Kč
Přispívá k pročištění organismu,
pomáhá při problémech se zažíváním a
podporuje imunitní systém.

léků domů
+ Dovoz
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3 Horní Počernice
Email: info@lekarnalipi.cz Tel.: 725 537 096
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*

La Roche-Posay

*Ceny platí do vyprodání zásob

**

Placená inzerce

INTERNET
250 Kč

za
30 Mbps měsíčně vč. DPH
bez limitů a FUP

INSTALACE ZDARMA
INSTALACE DOMÁCÍ BEZDRÁTOVÉ
SÍTĚ ZA AKČNÍ CENU
MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝMY
A RYCHLÁ PODPORA

ŘEKNĚTE SI O SPECIÁLNÍ NABÍDKU!

I naše síť potřebuje
v létě regeneraci
549 kilometrů naší sítě dodává teplo 225 tisícům
domácností, desítkám škol, nemocnic, úřadů,
administrativních budov a průmyslových objektů po
celé metropoli. Abychom vám mohli po celý rok zajistit
maximální pohodu a pohodlí, teplovodní síť kontrolujeme
pravidelně v letních měsících. Předejdeme tak nepříjemným
poruchám v zimním období, které si bez vyhřátého
domova a teplé koupele neumíme představit. Je to
jako s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou
regeneraci, nebo jako s péčí, kterou věnujete svému autu,
střeše domu a vůbec všemu, na čem vám záleží. Jedině díky
ní získáte klid a jistotu.
Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2018

lokality
Horní Počernice

termíny od – do
10. – 17. 7.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených lokalitách mohou probíhat
také individuální odstávky. O přesných termínech včas informujeme konkrétní
smluvní odběratele (SVJ, BD atp.)

Cely rok s Vámi

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

Od
1.5.2018 nás najdete
na nové adrese:
odstavka_PT_92x130_PH20.indd
1
Náchodská 140/616, Praha 9 Horní Počernice

okna
zimní
zahrady

Kontakt: Náchodská 140/616, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, tel: 281 924 974. Více na www.azeko.cz
AZ Ekotherm spol.s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných oken. Ryze česká společnost je na trhu již 19 let
a vyrábí, dodává a montuje špičková špaletová okna, dřevěná eurookna a okna opláštěná hliníkem.
AZ Ekotherm je největším českým výrobcem dřevěných zimních zahrad.
Hornopočernický zpravodaj – červen 2018
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AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. B + KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL: 603 418 333, 281 920 134

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

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

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC ING. FRANTIŠEK
SMETANA, TEL: 602 970 835, 281 924 588

NAŠE ÚKLIDOVÁ FIRMA NABÍZÍ
JEDNORÁZOVÝ, PRAVIDELNÝ ČI
GENERÁLNÍ ÚKLID. BLIŽŠÍ INFO NA
WEBU WWW.UKLIDZCUKRU.CZ
TEL: 777 161 575, 777 313 760

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

ZŠ SPOJENCŮ PŘIJME OD ZÁŘÍ 2018
ASISTENTA PEDAGOGA PRO ŽÁKA
S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM NA 20 HODIN
TÝDNĚ. INFO: 281 923 336

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

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

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

PŘIJMEME SKLADNÍKY/CE NA HPP I DPP
DO SKLADU V RADONICÍCH JISTÉ
A DLOUHODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ. VŠE VÁS
V RÁMCI ZAŠKOLENÍ NAUČÍME.
MZDA 20 500 – 33 500 KČ, BOHATÉ
BENEFITY. VOLEJTE 724 706 001,
E: NABOR@PENNY.CZ

PŘIJMU BRIGÁDNÍKA DO PROVOZOVNY
KOLONIÁL JANA BARTOŠOVÁ,
VYSOKOVSKÁ 1275/48. JEDNÁ SE O
ODPOLEDNÍ SMĚNY OD 13:00 – 19:00
HOD. KTERÝKOLIV DEN PO – PÁ. ZÁJEMCI
MOHOU VOLAT NA MOBIL 725 883 044

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, Červen 2018
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného celku
Náklad 6 200 ks.

VYDAVATEL: MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy
pod číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192
REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374,
e‑mail: redakce@pocernice.cz
www.pocernice.cz

TESAŘ SOUČEK
STŘECHY, GARÁŽE, PERGOLY
TEL: 728 554 721
PŘÍMĚST. TÁBOR JIU – JITSU
13. 8.– 17.8. DĚTI 5 – 8 LET
20.8. – 24.8. DĚTI 8 – 13 LET
CENA 2 800,- KČ – TRENÉR, PED. VEDENÍ
CVIČENÍ, STRAVA, VÝLETY, HRY
PŘIHLÁSIT LZE V KOSAGYMU,
ŠTVERÁKOVA 2777, H. P.
ÚT – ČT 15 -19 HOD.
NEBO TEL: 775 722 250
E-MAIL: CHRAMKOV@SEZNAM.CZ
SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU V PRAZE 9
PŘIJME ŘIDIČE – SKLADNÍKA.
POŽ. PROFESNÍ ŘP –C, KARTA ŘIDIČE,
VÝHODOU VZV, JEŘ., PALIČ.,
VAZAČ. PRŮKAZ.
MZDA 30 – 35 TIS. KČ/MĚS.
TEL: 731 545 839,
KNOUREK@TECHNIMAT.CZ
PRO OBČASNOU VÝPOMOC V
DOMÁCNOSTI HLEDÁM ŠIKOVNOU
STUDENTKU NEBO DŮCHODKYNI.
774 175 174 HORNÍ POČERNICE

PIANA PRAHA
www.pianapraha.cz

607 150 279

Bystrá 761/10, Praha 9 - Horní Počernice
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tel.: 281 860 130,
infocentrum@chvalskyzamek.cz

Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného Zpravodaje.
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KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.
TEL: 286 891 400

