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Chcete graffiti i před Váš dům nebo do blízkého parku? 
Napište nám na:  komunikace@pocernice.cz nebo si stáhněte aplikaci Praha20
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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ČERVENEC-SRPEN 2018

Městská část Praha 20, Odbor místního hospodářství přijme, od 1. 8. 2018 nebo dle dohody 
TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA - mistra pro organizaci práce při údržbě městské části.
Bližší informace na tel.: 271 071 690 nebo přímo na Odboru místního hospodářství.

Projekt Podaná ruka podporuje hornopo-
černické občany, kteří se dočasně či dlouho-
době řadí mezi potřebné osoby. Podnikate-
lé Horních Počernic a okolí pomáhají svým 
spoluobčanům formou slevy na služby či 
zboží.

Co je cílem projektu?
Primárním cílem projektu je propojení pod-
nikatelské sféry Horních Počernic a okolí s 
vrstvou obyvatel Horních Počernic, kteří se do-
časně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy 
podporované osoby, prostřednictvím možnos-
ti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží.
Jedná se o sociální, komunitní projekt lokální-
ho a regionálního významu.
Sekundárním cílem projektu je zvýšení pově-
domí a příliv nových zákazníků pro poskytova-
tele slev, tedy maloobchodníky, podnikatele 
a další subjekty poskytující služby, které se 
do projektu zapojí, a jejich podpora ze strany 
vlastníka projektu.

Kdo je poskytovatel slev?
Poskytovatelem slev může být podnikatel, ob-
chodník nebo jiný ekonomický subjekt, který 
se zapojí do projektu a dobrovolně se zaváže 
poskytovat slevy z ceny nákupu svých produk-
tů nebo služeb občanům, jež jsou držiteli karty 
Podaná ruka.
Poskytovatel stvrdí souhlas se zapojením do 
projektu svým podpisem na evidenčním listu, 
který vydá MČ.

Kdo má nárok na slevu?
Zařazení do databáze Příjemců slev po splně-
ní podmínek provádí Odbor sociálních věcí a 
školství ÚMČ Praha 20.
Slevová karta je určena osobám s trvalým po-
bytem v Horních Počernicích, které se dočasně 
či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy pod-
porované osoby.

• Senioři s trvalým pobytem na území Městské 
části Praha 20

• Studenti s trvalým pobytem na území 
Městské části Praha 20

• Matky samoživitelky s trvalým pobytem 
na území Městské části Praha 20

• Rodiny s vyšším počtem dětí s trvalým 
pobytem na území Městské části Praha 20

• Klienti pečovatelské služby s trvalým 
pobytem na území Městské části Praha 20

• Zdravotně postižené osoby s trvalým 
pobytem na území Městské části Praha 20

• Osamělé osoby v hmotné nouzi s trvalým 
pobytem na území Městské části Praha 20

• Dobrovolníci, kteří působí na území Městské 
části Praha 20

Registrace a vydání karty provádí paní
Michaela Vedralová, tel.: 271 071 774.

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 26. 8. , denně od 9.00 do 18.00 hod.,
(5. – 8. 7. je z provozních důvodů zavřeno)
Zámek, nůžky papír – s příběhem papíru na 
cestu kolem světa.

2. 7. v 17.30 hod.
Vernisáž výstavy Patchwork

od 3. – 29. 7. , denně od 9.00 do 18.00 hod.
Patchwork – vystavuje Klub tradičního patch-
worku PBK.

od 3. – 29. 7. , denně od 9.00 do 18.00 hod.
Mystický zámek ve Chvalech– kolektivní vý-
stava obrazů autorů Jana Hachrana, Sandra 
Dragoje, Miroslava Mlynáře a Jana Špičky.

od 1. – 29. 8. , denně od 9.00 do 18.00 hod.
Dynamics of Organics - výstava obrazů Fabia 
Piccarrety.

2. 8. v 17.00 hod.
Vernisáž výstavy Dynamics of Organics.

22. 7. od 10.00 do 18.00 hod.
Pohádková neděle na zámku s  princeznou 
Koloběžkou I.

12. 8. od 10.00 do 18.00 hod.
Pohádková neděle na zámku s Popelkou.

25. 8. od 18.00 do 22.00 hod.
Hradozámecká noc:

19.00 hod.
Pohádka na zámeckém nádvoří  – Čertov-
ské čarování v  podání divadelního souboru 
Právě začínáme. Pohádkový příběh vypráví 
o  nespokojeném uhlíři Řehořovi, který kvůli 
splnění svých přání málem propadl peklu. 
Láska a přátelství nakonec překonají všechny 
čertovské nástrahy a  uhlíř nejenže zmoudří, 
ale navíc zachrání i své přátele. Vtipná pohád-
ka je plná kouzel, čarovných proměn a  hez-
kých písniček.

18.00 – 22.00 hod.
Komentované prohlídky se zámeckou ko-
mornou, která se čertů nebojí, ledacos ví 
a  ledacos si myslí a  na zámeckých pánech 
nenechá nit suchou. Humorné komentované 
prohlídky začínají vždy v celou hodinu od 18 
do 22 hodin, poslední prohlídka ve 21 hodin.

18.00 – 22.00 hod.
Prohlídky bez průvodce; máte -li pro strach 
uděláno, můžete se na prohlídku zámku i vý-
stavy vydat sami bez průvodce.

31. 8. , 1. 9. a 2. 9.
Letní kino na zámeckém nádvoří.

MUMRAJ
6.–10. 8.
Poslední volná místa na příměstský tábor pro 
děti 3–6 let, Letní školička.

13.–31. 8. , po–pá: 9.00 – 13.00 hod.
Letní provoz v coworkingu:

od 16. 7.
On -line zápisy do kurzů a kroužků.

OSTATNÍ
22. 7.
Pražský triatlon u rybníka Eliška
7. ročník Pražského triatlonu se koná pod zá-
štitou Horních Počernic. Přihlášení účastníci 
mohou soutěžit v  kategoriích: Dětské tratě, 
Hobby, Klasik a  Sport. Moderuje Stanislav 
Bartůšek. Více informací na www.htriatlon.cz

PROJEKT PODANÁ RUKA
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

Počernice praskají ve švech

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ČERVENEC-SRPEN 2018

POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL S RADNÍMI
Přijďte diskutovat o tom, co vás tíží! Další Kulatý stůl občanů Horních Počernic s jejich radními 

se koná 18. září 2018 od 17.00 hod. v ZŠ Spojenců.

METRO V HORNÍCH POČERNICÍCH.
UŽ ZA 5 LET?
Starostka Horních Počernic se setka-
la se zástupci Metroprojektu, aby řešili 
prodloužení metra do Horních Počernic 
a  domluvili další jednání přímo s  Institu-
tem plánování a  rozvoje hl. města Prahy. 
Hana Moravcová následně poslala dopis 
na Radu hl. města Prahy s žádostí o zadání 
studie proveditelnosti prodloužení trasy 
metra B do Horních Počernic. Protože po-
zemky potřebné pro realizaci metra jsou 
ve vlastnictví Horních Počernic a  Prahy, 
k realizaci metra by mohlo dojít už za 5 let. 
Na konečné stanici metra, která by měla 
být na hranici se Středočeským krajem, by 
bylo vybudované P+R parkoviště.

ODKANALIZOVÁNÍ A  REKONSTRUKCE 
V SLAVĚTÍNĚ
V  červnu proběhla schůzka s  projektan-
tem kvůli odkanalizování a  rekonstrukci 
povrchu ulice V Slavětíně. Do červnového 
zastupitelstva je připraven materiál pro 
výkup soukromých pozemků pod touto 
komunikací, po jeho schválení se může na-
plno rozběhnout příprava realizace rekon-

strukce, ke které dojde v roce 2019.

PŘEVZETÍ KOMUNIKACE ZÁRYBNICKÁ
Hana Moravcová se setkala s vlastníky ne-
movitostí v ulici Zárybnická. Cílem setkání 
bylo převzetí komunikace do správy měst-
ské části, která v ulici hradí náklady na ve-
řejné osvětlení. Hlavním město Praha totiž 
s developerem neuzavřelo smlouvu o pře-
vzetí osvětlení do správy hlavního města. 
Starostka Horních Počernic se s ním proto 
domluvila na bezplatném předání komu-
nikace, aby mohla začít jednat s  hlavním 
městem.

POKRAČOVÁNÍ PRACÍ OKOLO 
BIOLOGICKÉHO RYBNÍKA
Vedení Horních Počernic jednalo se zá-
stupci Lesů hl. města Prahy ohledně pokra-
čování prací v okolí biologického rybníka, 
opravy hráze a revitalizace koryta místního 
potoka.

ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ 
U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
Proběhlo jednání se zástupcem odbo-
ru majetku Magistrátu hl. města Prahy, 

Ing.  Konvalinkou, ohledně výkupu po-
zemků u nádraží v Horních Počernicích na 
rozšíření parkoviště. Nyní se zpracovává 
materiál do Zastupitelstva hl. města Prahy.

ČOV NA SYCHROVĚ
Starostka jednala na Magistrátu hl. města 
s  radní Janou Plamínkovou o vybudování 
čistírny odpadních vod v lokalitě Sychrov. 
Na výboru pro územní rozvoj se podařilo 
společně s  občany Čertous prosadit, aby 
výbor revokoval své minulé usnesení o za-
mítnutí změny územního plánu a doporu-
čil tuto změnu ke schválení v  zastupitel-
stvu hlavního města.

130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ
Vedení Horních Počernic se účastnilo slav-
nosti k 130 letům od založení Sboru dob-
rovolných hasičů. Starostka jim poděkova-
la za jejich dobrou práci a  ocenila skvělý 
kolektiv, který dle jejích slov „jen tak někde 
nemají“.

Zájmy městských částí, sousedních měst 
a  státních institucí se často prolínají, ně-
kdy spojují, ale občas i  střetávají. My na-
příklad potřebujeme novou čistírnu od-
padních vod, nejen pro rozvojové území, 
ale také proto, aby stávající čistírna nebyla 
přetěžována. Jako starostka dovedu po-

chopit, že se Zeleneč staví proti, na druhou stranu ale naši zelenečští 
sousedé neustále povolují novou a novou zástavbu, která nemálo při-
spívá k nárůstu dopravy v Horních Počernicích. Jak najít tu správnou 
míru spravedlnosti pro všechny?
V tuto chvíli trpí „naše” Náchodská. Patří hlavnímu městu a je jen a jen 
na něm, pro jakou objízdnou trasu silnici využije. Uzavírky páteřních 
komunikací se v našem okolí nestřídají, spíše kumulují a zátěž na Po-
černice pomalu vzrůstá. A do této situace se Ředitelství silnic a dálnic 
rozhodlo na prázdniny uzavřít Exit 8 Jirny ve směru od Prahy, proto-
že kanalizace a povrch sjezdu potřebují opravu. Objízdnou trasu sice 
ŘSD vede po dálnici na další sjezd, selský rozum ale říká, že si cestu 
někteří řidiči zjednoduší a  prostě pojedou přes Počernice. Které už 
teď praskají ve švech.

Jaké jsou naše možnosti? Můžeme se soudit, se vším a se všemi. Jenže 
většina rekonstrukcí a staveb bude hotová než naše soudy rozhod-
nou, a jejich rozhodnutí dopředu nikdo neodhadne.
Co nám v takových chvílích zbývá? Pokud jsou vyhlídky beznadějné 
a my nemáme možnost situaci zabránit, jsem pro to, pokusit se na-
jít společnou řeč a za cenu vstřícných kroků a někdy i ústupků vůči 
nevyhnutelnému vytěžit ze situace maximu. Ve smyslu: „My se nebu‑
deme bránit objížďkám, které vedete po Náchodské, chceme za to ale 
pomoct zmírnit dopady na místní klima.“ Proto jsem Komisi životního 
prostředí požádala o zpracování koncepce, která se bude maximálně 
soustředit na nové vodní plochy, vodní prvky, pítka a  fontánky. Na 
ulici Náchodská již vznikla studie „Zklidnění komunikace Náchodské“. 
Cílem je navrátit ulicím zeleň, která nejen zdobí a čistí vzduch, ale také 
tlumí a odděluje projíždějící dopravu od okolí. S prašností a celkovým 
klimatem nám zase mohou pomoci vodní prvky. Prvním takovým kro-
kem je zapojení Horních Počernic do projektu Kropení a mlžení TSK, 
který pomáhá s prašností v horkých a suchých letních dnech.
Krásné léto vám přeje

Hana Moravcová, vaše starostka

Připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu může podávat každý, a to do 30 dnů ode dne doručení návrhu územního plánu veřejnou 
vyhláškou, tj. do 26. července 2018. Městské části a sousední obce mohou připomínky podávat do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 
27. července 2018. V minulém čísle Zpravodaje bylo chybně uvedeno datum 27. června.
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

Elektronický rozpočet a přehled probíhají-
cích investic
Na webových stránkách se chystají novinky 
k finančním informacím. Přiblížíte nám je?
V  první řadě se jedná o  přehledný rozpočet 
v  elektronické podobě. Složité rozpočty, kte-
rými města a městské části vládnou, neumož-
ňují rychlou a snadnou orientaci. A pokud ob-
čan nemá potřebné zkušenosti, představuje 
pro něj náš rozpočet pověstnou procházku 
španělskou vesnicí. Poptali jsme proto různá 
řešení a  v  tuto chvíli pracujeme s  demover-
zí rozpočtu, který je přehledný a  jednoduše 
ovladatelný. Na každé stránce se zobrazuje 
částka schváleného rozpočtu, upraveného 
rozpočtu a  skutečného čerpání v  daný mo-
ment, a to vždy pro právě otevřenou kapitolu. 
Tak například v „kultuře“ si vyberu „činnosti 
knihovnické“ a zobrazí se mi čísla a grafy pro 
celou položku, ale také částky k  jednotlivým 
bodům – platy, knihy, povinné sociální a zdra-
votní platby, programové vybavení nebo 
drobný hmotný majetek.
Další novinkou bude tabulka právě probíhají-
cích investičních akcí. Přiznejme si, že úřední 
desku sleduje málokdo, proto jsme chtěli vy-
tvořit nástroj, kde občané uvidí na jednom 
místě vše, co by si jinak museli složitě dohle-
dávat. U každé akce tak uvidí, co vše je již zajiš-
těno, v jaké fázi přípravy se investice nachází 
právě teď a co zbývá k její realizaci. Dané body 
pak doplňují osoby zodpovědné za jednotlivé 
úkony. Otevřený úřad neznamená jen zve-
řejnění všech důležitých informací, zásad-
ní je často právě forma zveřejnění. Právě 

proto se snažíme o co největší zpřístupnění 
a  jednoduchou orientaci i  pro laickou ve-
řejnost.

Nové dresy pro nejmenší fotbalisty FZŠ 
Chodovická
Žáci FZŠ Chodovická se pyšní novými dresy. 
Jak se je podařilo zajistit?
Nové dresy dostali malí fotbalisté díky spolu-
práci se sportovním klubem SC Xaverov Hor-
ní Počernice. Jeho sekretář, Sváťa Malina, je 
muž na svém místě, ve fotbalovém světě má 
mnoho kontaktů, takže když bylo potřeba za-
jistit nové dresy, domluvil spolupráci s firmou, 
která se specializuje na oblečení pro fotbalisty 
a jejíž člen představenstva bydlí v Horních Po-
černicích. Dresy jsou kvalitní a hlavně výrazné, 
svítivě oranžové a  s  černými trenýrkami. Vý-
razné je i logo školy. Naše fotbalisty tak nikdo 
nepřehlédne.

Cenová mapa bydlení v  Praze a  hornopo-
černické startovací bydlení
Kvůli vysokým cenám nemovitostí odchá
zí z  Počernic mladí lidé, protože na bydlení 
tady finančně nedosáhnou. Jakým způso
bem to lze řešit?
Hl. město Praha letos zveřejnilo cenovou 
mapu pozemků i  v  grafické podobě. Lidé si 
mohou na odkazu http://mpp.praha.eu/app/
map/cenova -mapa/ zadat jakoukoliv adresu 
či vybrat pozemek přímo na mapě a dozví se 
cenu pozemku. Částky jsou to opravdu vyso-
ké, v Horních Počernicích často přes 6 000 Kč/
m2. V  dnešní době je pořízení vlastního by-

dlení pro mnoho lidí nedosažitelné. A  tady 
přesně může zasáhnout Rada MČ, která se ne-
rozhoduje jen podle ekonomické výhodnosti 
jako soukromé subjekty, ale musí zohledňovat 
veřejný zájem. Hledali jsme proto způsoby jak 
lidem zpřístupnit vlastní bydlení. Vznikl tak 
projekt bytového domu naší městské části 
v  ulici K  Odpočinku nebo projekt malomet-
rážních startovacích bytů pro mladé rodiny na 
Chvalech. Naším cílem je nabídnout finančně 
dostupný pronájem bytů i  rodinných domků 
pro mladé, aby nám z  Počernic neodcházeli, 
ale měli možnost tu zůstat a  založit rodiny. 
Tento záměr by se mohl realizovat v  lokalitě 
pod rybníkem Chvalka, kde má MČ pozemky 
určené k  zastavění. Záleží na budoucí radě 
a zastupitelstvu, jak v této problematice pod-
pory bydlení bude postupovat.

WiFi v Horních Počernicích
MČ Horní Počernice žádala občany o pomoc 
při návrhu na nové veřejné osvětlení a také 
WiFi. Jak to s projekty vypadá nyní?
Oba projekty byly vypsány jako dotace hl. 
města Prahy, za úřad jsme připravili něko-
lik návrhů na to, kam je umístit a  doplnili je 
o tipy občanů. Lampy veřejného osvětlení se 
připravují, ovšem k WiFi jsme právě z magist-
rátu dostali zprávu, že projekt WiFi4EU stopla 
Evropská unie. Neoficiální informace je, že EU 
v tuto chvíli není schopna projekt administra-
tivně zajistit.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

V oranžově svítivých dresech malé fotbalisty z Horních Počernic nikdo nepřehlédne.  FZŠ Chodovická je jako dar získala prostřednictvím  
SC Xaverov Horní Počernice
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NOVÁ KANCELÁŘ NEBO ÚŘEDNÍ BYT?
Rekonstrukce bytu v sídle Úřadu městské 
části Praha 20 proběhla na přelomu letoš-
ního roku. Úřad prostory o 100 m2 využije 
pro kanceláře. Administrativu okolo re-
konstrukce však ovlivnil duplicitní zápis 
vlastnictví k  pozemku pod budovou Úřa-
du. O tom, jak Úřad postupoval, o kontro-
le iniciované vně úřadu i  jejím výsledku, 
kdy nebyl shledán žádný rozpor se záko-
nem, informuje tajemník Úřadu městské 
části Praha 20.
Za poslední roky dochází ve veřejné sprá-
vě, resp. na nižších úrovních veřejné správy 
k nárůstu vykonávané agendy. To je obecný 
fakt, který nejsme jako Úřad městské části 
Praha 20 (dále jen „Úřad“) schopni efektivně 
ovlivnit, ale nezbývá nám, než jej akceptovat 
a s nastalou situací se vyrovnat. Nárůst agen-
dy s sebou ale nese také rostoucí administra-
tivu, pod čímž je nutné si představit požadav-
ky na nárůst počtu zaměstnanců a tedy i další 
kancelářské prostory, stejně jako požadavky 
na uskladnění dalších a dalších spisů. Ne vše 
je možné řešit pouze v elektronické podobě. 
Náš Úřad se jen za poslední tři roky rozrostl 
o 10 pracovních míst a tento nárůst ještě ne-
končí.
Bylo několik variant, jak se Úřad mohl s  da-
nou situací vyrovnat. Bylo a  je možné řešit 
kancelářské prostory nájmem. Ale proč, 
když v  budově Úřadu je prostor o  rozloze 
téměř 100 m2, který pomůže danou situaci 
řešit? Budovy úřadů mají sloužit potřebám 
úřednické činnosti a  výkonu samosprá-
vy. Bydlení mají sloužit rodinné a  bytové 
domy. Historicky zde máme jednu budovu 
Úřadu s bytem. Městská část Praha 20 navíc 
disponuje poměrně značným portfoliem by-
tových jednotek. Logicky se tak jevila varian-
ta nabídnout nájemnici bytu v budově Úřadu 
byt v  bytovém domě a  zahájit diskusi a  pří-

pravy pro rozšíření kancelářských prostor 
uvnitř budovy stávajícího Úřadu.
Jaká jsou fakta? Na listu vlastnictví k pozem-
ku, na kterém stojí budova Úřadu v Jívanské 
647, není jako jediný vlastník zapsána Měst-
ská část Praha 20, ale duplicitně jsou zapsáni 
i další vlastníci. K tomu v minulosti docházelo 
tak, že katastrálnímu úřadu bylo postupně 
doručeno více pravomocných rozhodnutí 
a  listin, z  nichž každá prokazuje vlastnictví 
jiné osoby k téže nemovitosti. Takto zapsaní 
vlastníci nemovitosti mají stejná práva do 
doby, než dojde ke zrušení duplicitního zá-
znamu vlastnictví. Toho lze dosáhnout buď 
souhlasným prohlášením, kdy jeden ze dvou 
duplicitně zapsaných vlastníků uzná vlastnic-
ké právo druhého, nebo rozhodnutím soudu 
na základě podané žaloby na určení vlastnic-
kého práva. Rozsudek soudu, který určí vlast-
nická práva, očekáváme v  průběhu tohoto 
roku. Z  dosavadního průběhu jednání lze 
dovozovat rozhodnutí ve prospěch Městské 
části Praha 20, ale musíme na pravomocný 
rozsudek vyčkat. Do vyřešení sporu o  vlast-
nictví tak nelze žádat o změnu užívání.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, § 103 odst. 1 písm. d) uvádí toto usta-
novení: „Stavební povolení ani ohlášení Sta-
vebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, 
pokud se jimi nezasahuje do nosných kon-
strukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani 
způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení 
vlivů na životní prostředí a  jejich provedení 
nemůže negativně ovlivnit požární bezpeč-
nost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, 
která je kulturní památkou.“
Rada Městské části Praha 20 schválila smlou-
vu o  stavebních úpravách bytu, které byly 
v  období od 8.  12.  2017 do 29.  1.  2018 rea-
lizovány. 

Kompletní rekonstrukce byla v  hod-
notě 979 915 Kč včetně DPH. 
Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek se jedná o tzv. veřejnou 
zakázku malého rozsahu. Podle ustanove-
ní tohoto zákona není zadavatel povinen 
zadat veřejnou zakázku a  řídí se pouze § 6, 
tj.  postupuje transparentně, nediskriminač-
ně a  přiměřeně. Zákon již dále nedefinuje, 
jak má zadavatel v  případě veřejné zakázky 
malého rozsahu konkrétně postupovat, zpra-
vidla se má za to, že osloví přiměřený počet 
dodavatelů, o  kterých ví, že jsou schopni 
předmět veřejné zakázky plnit. Na základě 
podnětu vně Úřadu na podezření o poru-
šení zákona, provedl příslušný Stavební 
úřad kontrolu na místě a  neshledal roz-
pory se zákonem. Aby Úřad mohl dokon-
čit proces rozšíření kancelářských kapacit 
v  budově Jívanská 647, musí disponovat 
pravomocným rozsudkem soudu, který při-
řkne vlastnictví Městské části Praha 20, nebo 
zajistí souhlasy ke změně užívání od duplicit-
ních vlastníků. Oba tyto postupy nyní existují 
paralelně vedle sebe. Jakmile bude splněna 
jedna z  uvedených podmínek, oznámí Úřad 
záměr o  změnu užívání Stavebnímu úřadu 
a  proces dokončí. V  případě neúspěchu ne-
existuje žádná překážka nabídnout byt ihned 
novému nájemci, který by vzešel z výběrové-
ho řízení. Do současné doby nebyl proveden 
jediný stavební zásah v  předmětném pro-
storu, který znemožnil prostor jako byt dále 
využívat.
Úřad městské části Praha 20 odmítá inter-
pretaci, která je veřejnosti prezentována, že 
je současným postupem porušován či ob-
cházen stavební zákon. Situace duplicitní-
ho vlastnictví jinou možnost, než kterou 
Úřad zvolil, nepřipouští. Postup, který byl 
zvolen, je časově úspornější a umožňuje po 
ukončení sporu o vlastnictví a současně v pří-
padě kladného stanoviska Stavebního úřadu 
v  krátkém čase prostory finálně upravit pro 
potřeby kanceláří.

Vítězslav Kaliba,
tajemník Úřadu městské části Praha 20

Fakta k rekonstrukci bytu v úřední budově a jeho využití na kancelářské prostory hovoří jasně: 
k žádnému pochybení nedošlo
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY V HORNÍCH POČERNICÍCH
Při příležitosti letošního stoletého výročí 
od vzniku naší samostatné Českosloven-
ské republiky připravily Horní Počernice 
řadu kulturních, zábavných i vzdělávacích 
akcí. Srdečně vás zveme a těšíme se na se-
tkání.

VOLNOČASOVÝ FESTIVAL
Výstava bohatého spolkového života v  Hor-
ních Počernicích, doplněná o  soutěže v  du-
chu stoletého výročí Československé repub-
liky .
KDY: 11. září
KDE: areál Chvalské tvrze

100PY NAŠICH PŘEDKŮ
Výstava historických fotografií Horních Po-
černic v  porovnání se současnou podobou 
naší městské části. Součástí výstavy bude 
i  galerie významných osobností, které svůj 
otisk zanechaly i  mimo hranice Horních Po-
černic.
KDY: léto/podzim
KDE: areál Chvalské tvrze

JAK SI HRÁLI NAŠI PRARODIČE
Výstava historických hraček, kterou doplní 
i výstava československých a českých banko-
vek a mincí od roku 1945 a historických slabi-
kářů pro školní děti.
KDY: od 1. září do 25. listopadu
KDE: Chvalský zámek

ZAHÁJENÍ DIVADELNÍ SEZÓNY VE STYLU 
PRVNÍ REPUBLIKY
Hašlerovy největší hity v podání kapely Haš-
lerka, divadelní představení Plovárna novo-
cirkusového tria Bratři v tricku inspirované 
Rozmarným létem a mnoho dalšího.
KDY: 9. září od 17.00 hod.
KDE: prostor před Divadlem Horní 
Počernice

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
Tradiční pouť konaná na počest patronky 
českého národa.
KDY: 16. září
KDE: areál Chvalské tvrze

STALETÉ KOŘENY
Interaktivní vzdělávací program pro děti i do-
spělé, který předává nastávající generaci mla-
dých Čechů kulturní a  duchovní odkaz naší 
minulosti. Netradičně k  tomu využívá obraz 
lípy, našeho národního stromu.
KDY: 20. září od 17.00 hod.
KDE: Kulturně komunitní centrum
Horní Počernice

ZASAZENÍ PAMĚTNÍ LÍPY
Představitelé Horních Počernic zasadí novou 
lípu na paměť stoletého výročí vzniku Česko-
slovenské republiky.
KDY: 28. října

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD:
100 LET OD KONCE 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Večerní procházka s  lampióny a  lucernami 
vycházkovou trasou okolo významných míst 
plných hornopočernické historie.
KDY: 11. listopadu od 17.00 hod.
KDE: areál Chvalské tvrze

Eva Březinová,
místostarostka 
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PŘEZNAČENÍ ULIC ZKLIDNÍ DOPRAVU V HORNÍCH POČERNICÍCH
Dopravní značení velké části ulic v  Hor-
ních Počernicích se do konce roku 2018 
postupně upraví. Podstatou přeznačení je 
zklidnění dopravy v trojúhelníku ulic Ná-
chodská, Božanovská a Ve Žlíbku. Na vý-
sledné podobě projektu se podíleli i oby-
vatelé městské části.
Podstatou návrhu na přeznačení ulic je zklid-
nění dopravy, ucelení obytných zón se zóna-
mi 30 v dotčeném území a jejich plynulé na-
pojení na ostatní komunikace. Návrh vzešel 
ze „Studie zklidněných zón v Horních Počer-
nicích“, která vznikla v roce 2016. Poté, co ná-
vrh prošel veřejným připomínkováním obča-
nů, jej schválila Rada městské části a pověřila 
Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD) 
realizací. Ten v  první fázi nechal zpracovat 
dokumentaci dopravního značení v souladu 
se studií a  nyní připravuje „Návrh opatření 
obecní povahy“, který by měl být vyvěšen 
během prázdnin na úřední desce. Po zapra-
cování případných připomínek naplánuje 
OŽPD s Odborem místního hospodářství sa-
motnou realizaci přeznačení, která by měla 
po etapách proběhnout během letošní zimy.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady
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ELEKTROMOBILEM PO ČR

DOKONČENÍ KANALIZACE V HORNÍCH POČERNICÍCH

STAROSTOVÉ PRO OKRUH: DOPIS ANDREJI BABIŠOVI

CHYBÍ VÁM SPORTOVNÍ PARK NEBO HŘIŠTĚ?

INFOSTÁNEK METROPOLITNÍHO PLÁNU NA ČERNÉM MOSTĚ

Elektromobil, který městská část Horní Po-
černice pořídila na konci loňského roku díky 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí, 
využívají úředníci nejen na krátké vzdálenos-
ti, ke kterým je primárně určen, ale i na delší 
služební cesty. 

Koordinátorka MA 21 Lenka Tomsová s  ním 
na počátku června vyzkoušela 340kilomet-
rovou cestu do Rožnova pod Radhoštěm na 
letní školu Národní sítě Zdravých měst.

Kanalizace se Počernice v  mnoha loka-
litách dočkaly až po sametové revoluci. 
Nyní se k realizaci připravují poslední mís-
ta, jako první se kanalizace dočká oblast 
„V Slavětíně“.

Po roce 1990 došlo v  Horních Počernicích 
k  masivní výstavbě chybějící kanalizace. Do 
dnešního dne se podařilo odkanalizovat vět-
šinu obce, chybí už jen oblast Slavětína a ob-
last Svépravic jižně od dálnice D11.

V letošním roce se zahájily projektové práce 
pro oblast  „V Slavětíně“. Jedná se o splaško-
vou a dešťovou kanalizaci, a to včetně nových 

komunikací. Vzhledem k náročnosti stavby se 
její zahájení předpokládá ve 4. čtvrtletí 2019. 
Ve stejném roce se začne projekčně připravo-
vat i oblast Svépravic.

Investorem obou akcí je hlavní město Praha. 
To také zapracuje zbývající lokality do studie 
„Neodkanalizované oblasti hl. m. Prahy“.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Lokalita Do Svépravic – U Hvozdu
Příprava stavby.

Lokalita Na Svěcence – Ke Xaverovu 
– Božanovská – Václava Špačka 
a U Županských
Zpracována studie Magistrátu hl. města 
Prahy.

Lokalita Bystrá - v úseku U Tabulky 
– Náchodská
Bude zapracována do studie jako nová akce.

Starostové Horních Počernic, Suchdola a 
Radonic, jako zástupci sdružení „Starostové 
pro okruh“, adresovali v  květnu dopis před-

sedovi vlády ČR Andreji Babišovi s výzvou o 
skutečně relevantní posouzení obou variant 
Pražského okruhu, tzv. oficiální a regionál-

ní varianty, nezávislou odbornou institucí. 
Dopis Starostů i odpověď předsedy vlády je 
zveřejněna na webu Počernic i e-zpravodaji.

Napište nám, kde byste uvítali sportovní park nebo hřiště? 
Z vašich nápadů bude městská část čerpat při přípravě nových projektů. Děkujeme.

Pište na e-mail: komunikace@pocernice.cz nebo na adresu Úřadu MČ Jívanská 647/10, Praha 9, heslo: Sportovní park.

Mobilní infostánek Metropolitního plánu se zastaví ve středu 20. 6. od 12.00 do 20.00  hod. a ve čtvrtek 21. 6. od 10.00 do 18.00 hod. 
Kontejner bude přítomen na metru Černý Most, na piazzettě u ulice Bryksova - v místě pořádání farmářských trhů. 
Smyslem kontejneru je představit připravovaný Metropolitní plán a odkázat občany na plánované změny. V kontejneru bude možné 
plán konzultovat v papírové a elektronické formě, přítomni budou zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy.

A
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DVOUMETROVÝ BETONOVÝ PLŮTEK A JINÉ PROTIMLUVY 

DÁLNICE D11: UZAVÍRKA SJEZDU NA JIRNY OD PRAHY

STUDIE ZKLIDNĚNÍ NÁCHODSKÉ

V reakci na článek „Když se z 1,3 metru sta
ne problém jako hrom“ zveřejňuje Zpra-
vodaj vyjádření tajemníka úřadu včetně 
shrnutí informací, které Úřad MČ Praha 20 
k dané problematice obdržel.

V  květnovém čísle HOPčasníku, který vy-
dává Hnutí občanů Počernic, byl zveřejněn 
článek pod názvem „Když se z  1,3 metru 
stane problém jako hrom“. Úřad městské 
části Praha 20 (dále jen „Úřad“) se ohra-
zuje proti nepodloženým tvrzením auto-
ra článku, kdy napadá jak Úřad samotný, 
tak zejména Stavební úřad.
Autor článku popisuje ze svého úhlu pohledu 
postup v  záměru Společenství vlastníků by-
tového domu Božanovská 2347/2348 (dále 
jen „Společenství“), kterým je uzavření prů-
chodu mezi objekty v  Božanovské ulici č.  p. 
2249 a č. p. 2351 pomocí tzv. „plůtku“.
Abychom vnesli  do případu fakta, Spo-
lečenství kontaktovalo starostku Městské 
části Praha 20, která věc s  iniciátory projed-
nala a  následně jako předmět státní správy 
předala k  řešení Úřadu. Jednalo se o  pro-
jednání záměru výstavby 2 m vysokého, 
několik metrů dlouhého betonového plotu. 
O  jakých „1,3 metrů problému jako hrom“ 
tedy autor článku hovoří, si můžeme jen 
dovozovat z  jeho veřejného vystoupení na 
jednání Zastupitelstva městské části Pra-
ha 20. Pravda je ovšem taková, že místně 
příslušný Stavební úřad obdržel žádost 
o  územní souhlas na podzim roku 2017. 
Dne 10. listopadu 2017 vydal Stavební úřad, 
reprezentovaný Odborem výstavby a územ-

ního rozvoje, „Usnesení O projednání záměru 
v územním řízení“, č. j. MCP20 019753/2017/
OVUR/Har, ve kterém stanovil podklady, kte-
ré požaduje doplnit, a  to vč. stanovení do-
statečně dlouhé lhůty k  doručení podkladů 
do 31.  března  2018. V  průběhu této lhůty 
neproběhl ze strany Společenství žádný kon-
takt. Žádná snaha o konzultaci, žádný dolo-
žený dokument. Pouze veřejné vystoupení 
autora článku na jednání Zastupitelstva dne 
23. dubna 2018, tj.  téměř měsíc po uplynutí 
lhůty pro doplnění.
S autorem článku jsem jednal následně osob-
ně, a  to přímo na místě daného problému. 
Autorovi článku jsem po prověření událostí 
doporučil postup, který povede k  význam-
nému posunu v  celé věci. Bohužel místo 
toho následoval e -mail o  tom, že se jedná 
pouze o  hru paragrafů a  že se Úřad snaží 
na něčí údajný popud celou věc bloko-
vat. Neexistuje však jediný důkaz, kte-
rým by autor článku své tvrzení doložil. 
Místo jakékoli snahy o  řešení situace byl 
pouze zveřejněn výše uvedený článek, 
po kterém opět následovalo ticho, do této 
chvíle se na Úřad městské části vůbec nikdo 
neobrátil.
Závěrem, Úřad jako celek zcela odmítá 
jakákoli nařčení ze strany autora článku 
a vyzývá jej, aby svá tvrzení doložil, nebo 
se Úřadu omluvil. Současně mu doporuču-
je, aby konal v  předmětu jeho zájmu podle 
konzultovaného postupu, pakliže mu jde 
skutečně o  zabránění průchodu mezi daný-
mi objekty. Ve stejném článku autor naráží 
na jinou domnělou kauzu, kde Úřad údajně 

porušuje stavební zákon, což nebylo dosud 
nijak prokázáno. A  na druhou stranu sám 
ustanovení stejného zákona ignoruje a pova-
žuje postup Stavebního úřadu za obstrukční.

Vítězslav Kaliba,
tajemník Úřadu městské části Praha 20

Kvůli opravě vozovky a  dálniční kanalizace 
v  prostoru sjezdu z  hradecké dálnice by se 
měl v srpnu uzavřít Exit 8 Jirny ve směru od 
Prahy. Objízdnou trasu vede ŘSD po dálnici 

na Exit 18 Bříství a otočením na sjezdu zpět 
na dálnici. Práce v  prostoru sjezdu mají být 
hotové do konce října, o přesných termínech 
uzavírky bude rozhodnuto na jednání uzavír-

kové komise ŘSD na začátku července.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Technická správa komunikací (TSK) zadala 
společnosti SINPPS,  s.  r.  o. studii s  názvem 
„Studie zklidnění komunikace Náchodská. 
Praha 20 – Horní Počernice; číslo akce 13466“.
S  její pracovní verzí byli občané seznámeni 
v lednu na setkání radních s občany v KC Do-
meček, kde ji prezentoval hlavní projektant 
Ing. Fiala. Připomínky vzešlé z tohoto setkání, 
stejně tak jako připomínky zadavatele, všech 
dotčených orgánů státní správy, Policie ČR, 
Dopravního podniku hl. m. Prahy i ROPIDu se 
snažil projektant zapracovat.
Výsledkem je studie, podle níž by měla pro-
běhnout v několika etapách souvislá údržba 
Náchodské ulice. Termíny údržby stanoví TSK.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Autorova nařčení vs. fakta: 
„Plůtek“ 
2 m vysoký, několikametrový betonový  
 plot

„Nečinnost“ Úřadu 
podzim 2017:  1. kontakt se Stavebním 
úřadem (podaná žádost o územní sou-
hlas). 

listopad 2017
Stavební úřad vydává usnesení s pětimě-
síční lhůtou na doplnění žádosti. 

březen 2018
Konec lhůty na doplnění žádosti, lhůta 
nevyužita.

duben 2018
Vystoupení na Zastupitelstvu MČ, video-
záznam ze Zastupitelstva ke zhlédnutí na 
webu Horních Počernic. Osobní schůzka 
s tajemníkem úřadu a doporučení dalšího 
postupu, bez reakce.

květen 2018
Zveřejnění článku autora v HOPčasníku. 

Rušná Náchodská ulice by se brzy měla dočkat úprav a nové zeleně
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INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ PRO VOLBY DO 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 A ZASTUPITELSTVA HL. M. PRAHY 
Volby se budou konat v pátek 5. října 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 
všech obcích, městech, městech se zvlášt-
ním postavením, hlavním městě Praze, 
městských obvodech a městských částech 
(dále jen „obce“).
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách voleb-
ní stranou mohou být registrované politické 
strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla 
pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandi-
dáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo 
sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů. 
Podle ustanovení § 21 odst. 4 výše citované-
ho zákona, tvoří-li volební stranu nezávislý 

kandidát nebo sdružení nezávislých kandidá-
tů, připojí volební strana ke kandidátní listině 
petici podepsanou voliči podporujícími její 
kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její 
další straně musí být uveden název volební 
strany, název zastupitelstva obce, do kterého 
volební strana kandiduje, a rok konání vo-
leb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno 
jeho jméno, příjmení, datum narození a mís-
to, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak 
tento hlas pro podporu volební strany nelze 
započítat. Nezapočítávají se také podpisy 
kandidátů samých. Potřebný počet podpisů 
na petici pro nezávislého kandidáta činí 2 % z 
celkového počtu obyvatel ve volebním obvo-
du, nejméně však 600 podpisů voličů.
Potřebný počet podpisů na petici pro sdruže-
ní nezávislých kandidátů činí 7 % z celkového 

počtu obyvatel volebního obvodu. To v MČ 
Praha 20 činí 1058 podpisů voličů.
Podání kandidátních listin registračnímu 
úřadu musí být učiněno do 66 dní před 
termínem voleb, tj. do úterý 31. července 
2018 do 16.00 hodin.
Zastupitelstvo městské části Praha 20 na 
svém 27. zasedání ze dne 23. 4. 2018 stano-
vilo usnesením č. ZMC/27/7/0131/18 počet 
členů Zastupitelstva MČ Praha 20 pro volební 
období 2018 - 2022 na 25 členů.

Alexandra Janáčková, 
vedoucí Odboru živnostenského 

a občanskosprávních agend

HOUSLOVÝ KLÍČ V JIZBICKÉ ULICI
Realizace parku v Jizbické ulici, známějšího 
pod názvem Houslový klíč, je plánována na 
letošní rok. V současné době je zpracovaná 
projektová dokumentace, kde došlo ke zdr-
žení z důvodu získání souhlasů od vlastní-
ků pozemků, které nejsou ve vlastnictví MČ 
Praha 20 a kterých se stavba parku dotkne. 
Jelikož se nám nepodařilo dostat souhlas od 
všech vlastníků, muselo dojít k dílčímu pře-
pracování projektu. 
V současné době je podána žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí 
o změně využití stavby a stavební povolení. 
Po vydání těchto rozhodnutí bude vypsána 
podlimitní veřejná zakázka dle zákona o za-
dávání veřejných zakázek, kde jsme vázáni 

tímto zákonem. Realizace parku bude zahá-
jena ihned po uzavření smlouvy o dílo s do-
davatelem, který bude vyhodnocen jako nej-
výhodnější dle kritérií veřejné zakázky.   MČ 
Praha 20 by ráda práce zahájila ve 3. čtvrtletí 
letošního roku.

Proč Houslový klíč a co přinese?
Základním motivem je sonáta z italského s(u)
onare = hra – souhra, která byla ústřední myš-
lenkou pro sladění parku pro široké spektrum 
uživatelů. Tento motiv je otisknut do traso-
vání komunikace s  půdorysem houslového 
klíče.

Park poskytne prostor pro různorodé ak-
tivity:
• rozvinutá síť pěších nebo běžeckých tras  
   v délce téměř 1,5 km
• prostory pro pikniky, posezení, setkávání   
   všech věkových generací
• herní prvky „přírodních hřišť“
• prostor pro venčení psů s cvičebními prvky
• venkovní posilovna pro dospělé a seniory
• nové veřejné osvětlení parku
• prameníky s pitnou vodou pro osvěžení

Dana Králová, 
Odbor hospodářské správy a investic

Parkem se nesou hudební motivy jako symboly souhry a jeho sladění pro potřeby širokého spektra návštěvníků
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OBCHVAT PRAHY (SOKP, DÁLNICE D0) POD LUPOU
ROZHOVOR S JEDNÍM Z TVŮRCŮ KONCEPCE SILNIČNÍ SÍTĚ V PRAZE, PAVLEM RITTENAUEREM
Jaký je hlavní problém obchvatu Prahy?
Změny struktury dopravy a  urbanistické-
ho rozvoje města a  okolí, a  hlavně poma-
lost jeho realizace. Od doby zpracování 
a schválení základního konceptu uplynulo 
již více než 40  let a  je realizována zhruba 
jeho polovina.

Proč?
Přestože, s odvoláním na současně zpracová-
vaný Plán udržitelné mobility Prahy a  okolí, 
je realizace SOKP všeobecně (včetně všech 
městských částí) považována za jednu z  nej-
vyšších priorit, všechny městské části nebo ob-
čanské iniciativy protestují nebo protestovaly 
proti vedení okruhu na jejich území. Za řešení 
je vesměs považován přesun trasy na území 
Středočeského kraje. Není zcela jasné, jestli 
je přesun motivován myšlenkou, že tam ke 
škodlivým dopadům z dopravy nedojde nebo 
nebudou vadit anebo jde jen o  zpolitizování 
problému. V současném stavu plní svou funkci 
jen částečně, přesněji jen ve své západní a již-
ní části (stavby 512–516), které byly postupně 
zprovozněny do roku 2010 jako celek. Kromě 
nich je v provozu stavba 510 – východní část 
mezi Horními Počernicemi a Černým Mostem.

Které části ještě chybí?
V  současné době je to stavba 511 D1  – Bě-
chovice, která propojuje jižní a východní část 
okruhu ve vysokém stadiu přípravy. Dále chy-
bí celá severní část mezi dálnicemi D7 a D10 
(stavby 518-520). Z hlediska Horních Počernic 
je podstatná i  absence východní části měst-
ského okruhu – propojení Jižní spojky přes Ba-
labenku do tunelu Blanka. Obtížnost realizace 
této trasy vedla k přednostní realizaci stavby 

510. Pražský okruh celkově je stavba výjimeč-
ná právě složitostí terénu. Realizace SOKP byla 
a je stavebně náročná, a to díky konfiguraci te-
rénu, ale i rozsáhlé suburbanizaci, tj. rozšiřová-
ní zástavby do okrajových částí města a  jeho 
okolí. Tento fakt vyvolává zvýšené nároky na 
ochranu dotčených území před škodlivými 
dopady dopravy.

Jak regionální varianta Pražského okruhu 
vznikla?
Nemám přesné informace, pravděpodobně 
někdy v roce 2014, možná jako reakce na výše 
uvedená fakta. Později ji začaly prosazovat 
různé iniciativy a  hnutí z  podpory Antonína 
Prachaře, ministra dopravy od ledna do listo-
padu 2014. V tuto chvíli je to jen čára na mapě, 
navržená bez opory v  příslušných územně 
plánovacích dokumentech a  návaznosti na 
jednání s obyvateli dotčených území. Je tedy 
v nižší rozpracovanosti, než byl původní kon-
cept ZÁKOS před 45 lety. Podobná rozhodnutí 
musí vycházet z územně plánovací dokumen-
tace a  vládní koncepce, protože investorem 
takovéto strategické stavby by byl stát. Navíc 
by se jednalo o snahu eliminovat škodlivé vli-
vy z dopravy rozšířením silniční sítě.

Kdo všechno stavbu okruhu v jedné či dru-
hé variantě ovlivňuje?
V  prvé řadě stát reprezentovaný Minister-
stvem dopravy, ze zákona nejvyšším staveb-
ním úřadem a  Ředitelství silnic a  dálnic, po-
tenciální investor a správce. A pak z hlediska 
územního plánování jsou to hlavní město Pra-
ha a  u  regionální varianty i  Středočeský kraj 
a  všechny dotčené obce, protože okruh by 
vedl po jejich území.
Co vše hraje při plánování okruhu svou roli?
Jedna ze zásad dopravní politiky je sdružovat 
dopravu do dopravních tepen, aby se neuvol-
nila na městskou síť, kterou by zahltila. Kom-
plexní řešení je takové, které řeší eliminaci ne-
gativních dopadů dopravy, zejména na okolí 
velkých dopravní ch tepen.
Zhruba od roku 2000 dochází poněkud ne-
chtěně k podstatné změně urbanistického vý-
voje Prahy a okolí, výstavba se rozšiřuje do sa-
telitů, vznikají logistická centra. Důsledkem je 
prudký nárůst dopravních intenzit na vnějším 
koridoru včetně SOKP, tedy i  v  okolí Horních 

Počernic. Zároveň se změnila skladba doprav-
ního proudu, jezdí větší počet kamionů, než se 
kdy předpokládalo.

Jak k tomu došlo?
Tradiční způsoby přepravy jsou pro dopravce 
a  obchodníky neoperativní. Ti reagují na po-
žadavky zákazníků ohledně sortimentu na-
bízeného zboží. Dopravní obsluha vzniklých 
satelitů MHD je obtížná a málo efektivní.

Je podle Vás regionální varianta dobré ře-
šení?
Myslíte, i pokud bychom byli připraveni pod-
stoupit půlstoletí prací a čekání na její realiza-
ci? To je obtížné predikovat, ale zřejmě není. 
Kromě vyššího zatížení radiálních komunikací 
směřujících do centra města, které by vzrost-
lo a  větší vzdálenosti okruhu, je to i  otázka 
dopravní politiky, která by se neměla ubírat 
cestou výstavby dalších komunikací, proto-
že ty stávající lze těžko zbourat. Pokud by se 
zastavila příprava a realizace stávající varianty 
Pražského okruhu, současná špatná dopravní 
situace se zakonzervuje na další desítky let. 
A intenzita dopravy v budoucnu klesat nemá, 
spíše naopak.

Realizace regionální varianty za 40 až 
50 let. Není to přehnané?
Podívejte se na současný okruh, kdy se začal 
plánovat, co všechno postupně ovlivnilo jeho 
dosud nedokončenou realizaci, jak se za tu 
dobu změnil charakter dopravy. To je příliš 

Chybějící úsek 511 D1 – Běchovice je ve vy
sokém stádiu připravenosti. Zdroj: Pražský 
okruh

Zdroj: Pražský okruh

Zdroj: Pražský okruh
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mnoho proměnných, které ovlivní budoucí 
výsledek. Takže vize regionální varianty, která 
nás v  dohledné době zachrání před dopady 
místní dopravy, není reálná. Regionální vari-
anta nemá bohužel připraveného vůbec nic, 
chybí jakákoliv návaznost na územní plány, 
nemá ani vhodné pozemky. Podívejte se blíže 
na mapě, kudy trasa regionální varianty vede, 
kolika desítek obcí a  soukromých majitelů 
se dotkne. Jejich obytná zástavba se někde 
téměř dotýká trasy regionální varianty. To je 
hlavní rozdíl oproti současné trase Pražského 
okruhu, kde k  rozvoji obytných ploch v  do-
tčených územích docházelo již s  vědomím 
budoucí stavby.

A  jak se tedy dostavba Pražského okruhu 
dotkne obyvatel v  jejím okolí, konkrétně 
v Horních Počernicích?
Dobudování celého SOKP a  také východní 
části městského okruhu by měly mít na Hor-
ní Počernice pozitivní vliv. Městský okruh by 
měl převzít část vnitroměstských cest a sever-
ní trasa SOKP by měla omezit cesty ve směru 
východ  – západ jižní trasou kolem Horních 
Počernic. Nicméně predikované intenzity na 
SOKP a další dálniční síti jsou vysoké a je třeba 
podniknout veškerá opatření k  eliminaci ne-
gativních dopadů z dopravy. To je pro součas-
nou generaci důležitější než snahy o prosaze-
ní málo reálné regionální varianty. Současně je 
nezbytné podniknout veškerá opatření k  za-
bránění průjezdu Horními Počernicemi. Rov-

něž bychom měli podporovat hromadnou, 
hlavně kolejovou dopravu a jednat o moder-
nizaci a doplnění stávající komunikační sítě se 
Středočeským krajem

Obchvat v pojmech:
ZÁKOS - Základní komunikační systém, zkrá-
ceně ZÁKOS, koncepce rozvoje silniční sítě 
v  Praze v  letech 1974–1990, následně pře-
jmenovaná. Radiálně -okružní systém se třemi 
okruhy. Vnější okruh (cca  70 km) odpovídá 
SOKP, střednímu okruhu odpovídá trasa dneš-
ního městského okruhu (cca  35 km) a  jeho 
vnitřní okruh okolo historického centra byl 
realizován jen z části v podobě známé magis-
trály, jinak zrušen.

SOKP – Silniční okruh kolem Prahy, tzv. vnější 
Pražský okruh v podobě dálnice D0.

Obchvat v datech
• 30. léta 20. století - první plány na okruh 
  Prahy
• 1972 - počátek prací na koncepci systému 
  Prahy
• 1974 - schválení koncepce ZÁKOS
• 1977 - počátek prací na vnějším okruhu
• 1984 - dokončení tras “515 
   Slivenec -Třebonice” a “411 Poděbradská 
   - D11 - Českobrodská 1. stavba” (dnes 
  součást 510), která propojila okruh s dálnicí 
  D11

• 1988 - počátek prací na úseku “411 
  Poděbradská - D11 - Českobrodská 2. stavba”, 
  jejím dokončením vznikla tzv. Východní 
  spojka - v délce téměř 40 km, dnes součást 
  510
• 1990 - trasování jižní a jihovýchodní části 
  okruhu
• 1999 - schválení územního plánu s jižní 
   trasou
• 2006 - schválení územního plánu vyššího 
územního celku Pražského regionu
• 2010 - zprovoznění jihozápadního spojení

Ing. Pavel Rittenauer (narozen 1941)
Vystudoval Vysokou školu dopravní, směr 
stavební, VŠE PSG v oboru řízení investic, UK 
filologickou fakultu v  oboru anglický jazyk. 
Pracoval na přípravě a  realizaci dopravních 
staveb a územních a strategických dopravních 
plánech v České republice, Velké Británii, Ku-
vajtu, Irsku, Spojených arabských emirátech  
a Holandsku. V pozici ředitele Odboru strate-
gie Ministerstva dopravy zajišťoval vypraco-
vání Dopravní politiky ČR a Plánu rozvoje do-
pravní infrastruktury ČR. Byl součástí pracovní 
skupiny, která v  letech 1972 - 197 připravila 
ZÁKOS, koncepci rozvoje pražské silniční sítě. 
Nyní žije v Horních Počernicích a pracuje jako 
předseda dopravní komise.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Rozdílový kartogram intenzit dopravy ukazuje, jak vzdálenější varianta okruhu zatíží komunikace směrem do středu města (červená barva). 
Míra zatížení komunikací, plynoucí ze stávající varianty okruhu, je vyznačena zeleně. Zdroj: Analýza variant Pražského okruhu Ústavem 
dopravních systémů ČVUT a přizvaných expertů
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NOVÁ KAMERA, RETARDÉRY A ZAKRYTÍ ČISTIČKY
V  květnu a  červnu 2018 se na mě obrátili 
obyvatelé Počernic v několika záležitostech. 
První z nich byla snaha obyvatel sídliště zá-
padně od zastávky Libošovická o  instalaci 
kamery Městského kamerového systému 
hl. m. Prahy ve vnitrobloku. Kamera by měla 
snížit kriminalitu, ke které v  dané lokalitě 
dochází. Spojil jsem se s  příslušným odbo-
rem magistrátu, zpracoval podnět na insta-
laci kamery a  zaslal jej radě městské části. 
Radní jsem poprosil, aby zpracovali přísluš-
nou žádost, doplnili k  ní své stanovisko, 
připojili stanoviska městské a státní policie 
a  vše společně zaslali na MHMP. Podnět 
jsem zaslal 30. května, ke dni uzávěrky HPZ 
(14. června) jsem žádnou reakci neobdržel.
Druhá záležitost se týká hlučnosti způsobe-
né třemi akustickými retardéry u křižovatky 
ulic Božanovská a Mezilesí. Tento druh retar-
déru znepříjemňuje obyvatelům přilehlých 
panelových a rodinných domů spánek a sni-
žuje kvalitu jejich života. Obrátil jsem se na 
Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. 
S  náměstkem generálního ředitele Františ-
kem Adámkem hledáme nejvhodnější vari-
antu, jak by se daná situace dala řešit. Jak-
mile budu mít bližší informace, budu o nich 
místní obyvatele neprodleně informovat.
Obrátili se na mě také obyvatelé Čertous, 
kteří se snaží dosáhnout zakrytí ČOV a  za-
mezit tak zápachu, který se z čističky opako-
vaně šíří. Situace je dlouhodobě neúnosná. 
Proto předkládám na jednání ZMČ příslušný 
tisk. Navrhuji, aby ZMČ souhlasilo s  celko-
vým zakrytím stávající ČOV Čertousy (do 

doby vymístění ČOV Čertousy mimo obyd-
lené území, nebo do doby jejího přepojení 
do ÚČOV (Ústřední čistírny odpadních vod) 
a uložilo radě vést jednání s vedením hl. m. 
Prahy a PVS, a. s. s cílem zajistit celkové za-
krytí ČOV Čertousy a o postupu v jednáních 
každých 14 dní informovat zastupitele. Tisk 
jsem 14. června zaslal všem zastupitelům.

ČSSD a komunální volby
Poslední schůze MO ČSSD všemi hlasy od-
hlasovala, že ČSSD nebude v říjnových vol-
bách samostatně kandidovat. Členům ČSSD, 
jež mají zájem v  říjnu kandidovat, schůze 
MO schválila možnost kandidovat samo-
statně jako nezávislí kandidáti nebo na kan-
didátkách jiných volebních stran. MO ČSSD 
nevyjádřila podporu v  říjnových volbách 
žádné volební straně.

AD: Hana Moravcová (HPZ 6/2018)
Při uvádění dotací jsem vycházel z  údajů 
z Odboru rozpočtu MHMP. V minulém člán-
ku jsem neuváděl, že MČ by finance bez 
podpory ČSSD nezískala, uváděl jsem jen, 
že finance se týkají resortů, které má v Radě 
hl. m. Prahy v  gesci ČSSD. Očekával jsem 
spíše radost z toho, že se Počernicím dařilo 
získávat magistrátní prostředky, nikoliv oso-
čování. Také emočně laděné argumenty sta-
rostky o tom, že jsem Počernicím odmítl ze 
své pracovní pozice na MHMP pomoci, jsou 
liché. Paní starostka se na mě obrátila SMS 
dne 23.  dubna ve 22.20 h.  – chtěla, abych 
ji pomohl formulovat usnesení ZMČ ve 

věci odsvěření pozemků pod 
A0. To jsem slušně odmítl  – 
v dané věci přijalo ZMČ právě 
23.  dubna usnesení, kterým 
uložilo RMČ, aby v  této věci 
svolala zasedání ZMČ v mimo-
řádném termínu a také připra-
vila variantní návrhy usnesení ZMČ v  této 
věci. Paní Moravcová pro usnesení sama hla-
sovala. Nejsem členem RMČ, neřídím úřad 
s  více než 100 zaměstnanci, jenž má kom-
petentní úředníky v  Odboru hospodářské 
správy a  investic, a  proto nemohu přebírat 
za starostku její pracovní povinnosti. Výsled-
kem toho bylo, že Rada MČ žádné nové ná-
vrhy usnesení nepřipravila a na jednání ZMČ 
(9. května) si svůj záměr prosadila nejtěsněj-
ší většinou 13 hlasů. Pokud paní Moravcová 
nestíhá plnit povinnosti, jež jí vyplývají z vo-
lené funkce starostky, lze to řešit – např. pře-
sunem části věcných úkolů na jiného z rad-
ních. Na snahu očerňovat pomluvami osoby, 
které s paní starostkou nesouhlasí nebo mají 
jiné názory, jsem zvyklý. Stejně jako na její 
snahu stylizovat se do role oběti, a  to pře-
devším v situacích, kdy se jí nedaří nebo své 
povinnosti časově nezvládá.
Krásné léto, dovolenou plnou pohody 
a pevné zdraví vám ze srdce přeje

Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

(NE)ŘEŠENÍ BYTOVÉ SITUACE
Bytová otázka je v Horních Počernicích dal-
ším dlouhodobým a  hlavně neřešeným, 
resp. špatně řešeným problémem. Jsem 
v zastupitelstvu již páté volební období po 
sobě a páté volební období po sobě opako-
vaně předkládám návrhy na výstavbu ma-
lometrážních bytů pro starší lidi a  tzv. star-
tovacích bytů pro mladé začínající rodiny. 
Veškeré návrhy na bytovou výstavbu v režii 
obce byly zamítnuty pravicovými stranami 
s tím, že každý se má postarat o bydlení sám. 
Stát a  obce prý k  tomuto určené nejsou. 
Tuto politiku razila zejména ODS, a  když 
dnes slyším ve sdělovacích prostředcích slo-
vy jejich představitelů, jak je nutné mladým 
pomoct s bydlením, tak se ptám, sním nebo 
bdím? Ke konci pátého volebního období 
mého působení v  Zastupitelstvu Horních 
Počernic jsem byl konečně vyslyšen. Obec 
zařadila i  do rozpočtu na rok 2018 finanč-
ní prostředky na zahájení bytové výstavby 
v režii obce. To to trvalo. Bohužel KSČM, za 
kterou tady již dlouhá léta v  zastupitelstvu 
působím, byť jako nestraník, neměla dosta-
tek síly bytovou výstavbu prosadit. V  této 

republice se obecně na návrhy v  politice, 
jedno zda v  parlamentu, nebo v  obecních 
zastupitelstvech, zažilo schéma, že se ne-
hledí na to, co je navrhováno, ale kdo to 
navrhuje. Přesto jsem optimista a  doufám, 
že se tato neblahá situace změní. Musí si 
to uvědomit všechny generace. Zejména 
mladí mají jenom omezené možnosti získat 
slušné a dostupné bydlení. Ceny bytů v no-
vostavbách, které nám teď nabízejí develo-
peři, se pohybují od 4 milionů výš, a  jedná 
se o  nereálné přemrštěné ceny. A  to za 4 
miliony máte šanci získat byt 2+kk, v lepším 
případě 2+1 o ploše kolem 50 m2, a přitom 
se zadlužit na celý život. Byty 3+1 popř. 4+1 
stojí 6-7 milionů i víc. V Praze dnes stojí metr 
čtvereční bytu 80 tisíc korun i víc. Mimo Pra-
hu, zejména ve větších městech, kde se dá 
lépe sehnat práce, to není o  mnoho lepší. 
Trh s byty prakticky neexistuje, tedy existuje 
a naprosto pokřivený, protože bytů je nedo-
statek, resp. je jich celkem dost, ale předra-
žených a  cenově dostupné byty prakticky 
nejsou. Poslední opatření ČNB sice směřují 
k narovnání cen na trhu s byty, ale na druhé 

straně pro většinu mladých 
lidí s průměrnými až podprů-
měrnými příjmy tyto opatření 
znamenají, že získat hypotéku 
na byty pro tuto skupinu je 
stále víc obtížnější. A  to ČNB 
chystá daleko tvrdší regulační 
opatření, kdy mladé rodiny s  podprůměr-
nými příjmy, a těch je většina, na hypotéku 
prakticky nedosáhnou. Je to začarovaný 
kruh, který je důsledkem asociální politiky 
všech dosavadních vlád. Proto je potřeba 
jednat a začít stavět dostupné byty pro mla-
dou generaci i pro seniory a to ne za rok, ne 
za měsíc, ne za týden, ale okamžitě.

Miloslav Blahovec, 
zastupitel
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NÁCHODSKÁ JEŠTĚ JEDNOU – POKOLIKÁTÉ JIŽ?

ŽÁDNÝ PŘESUN, ALE ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY PRO VŠECHNY

V  červnovém čísle HPZ rozebral zastupi-
tel Miloš Blahovec vcelku pravdivě situaci 
s  dopravou neúměrně zatěžující Horní Po-
černice. Stojí ale za to připomenout několik 
faktů a  z  toho plynoucích otázek, které se 
týkají především komunikace Náchodská. 
Problém této komunikace, který se neustále 
zhoršuje, se řeší již několik funkčních obdo-
bí zastupitelstev naší MČ. A to bez valného 
výsledku. Situace je stále horší a horší. V sou-
časnosti směřuje téměř veškerá doprava 
z obcí na východ od Prahy v ranní a odpole-
dní špičce přes Horní Počernice po Náchod-
ské. A zdá se, že to nikomu z hygieny nebo 
životního prostředí, nevadí. Správně v člán-
ku Miloš Blahovec konstatuje, že tento stav 
při uzavírce silnice v  Běchovicích, částečné 
uzavírce D11 a zbourání mostu u Brandýsa 
nad Labem mohl připustit na magistrátu 
jen idiot a  naprostý ignorant. Nevím, kam 
by vedlo uspořádat protest tím, že budeme 
blokovat chůzí přechody, jak doporučuje Mi-
loš Blahovec. Ale jako protest a upozornění 
magistrátu a  ostatních odpovědných insti-
tucí, orgánů a funkcionářů asi ano. Nemohu 
se však zbavit pocitu, že tady s námi magis-
trát hraje ne příliš férovou hru. Když byla 
v  loňském roce Náchodská zcela uzavřena 
a opravovala se část na Chvalech, bez pro-
blémů se na křižovatce Žlíbek – Náchodská 
umístila značka, která zakazovala vjezd dále 
po Náchodské. Občané Počernic byli sice 

dost omezeni při jízdě do centra, ale veškerý 
provoz z  východní strany po Poděbradské 
byl odveden na křižovatce Žlíbek – Náchod-
ská směrem na dálnici. A tak se ptám, proč 
i po opravě Náchodské a jejím zprůjezdnění 
se vše vrátilo zpět do současné situace. Sta-
čilo značku ponechat. Občané Počernic by 
v klidu mohli jezdit směrem do centra a nej-
více zatěžující doprava z obcí na východ od 
Počernic by byla odkloněna ve Žlíbku smě-
rem na dálnici. Je to řešení rychlé, a hlavně 
se ho můžeme dočkat. Ostatní řešení, jako 
budování další dálniční odbočky  apod., 
jsou z pohledu budování těchto staveb v ČR 
v nedohlednu. Předpokládám, že mě spous-
ta chytrých úředníků odpoví, proč to nejde. 
Ale pokud to šlo v loňském roce, když bylo 
třeba Náchodskou opravit, tak nevidím dů-
vod, proč by to nešlo dlouhodobě.
A nakonec mě dovolte ještě malou poznám-
ku. Nezpůsobili jsme si část problému na Ná-
chodské také sami? Jen si vzpomeňme, kolik 
nových bytů, různých zahuštění, zkapacit-
nění a  nové výstavby se na území naší MČ 
za uplynulých 10 let povolilo. Každý z těchto 
bytů zatíží dopravní situaci v Horních Počer-
nicích a  na Náchodské minimálně jedním 
vozidlem. Vzpomínám na volební programy 
některých stran a volebních uskupení před 
volbami 2014. Byly tam i takové sliby, že ka-
ždý nový investor musí přispět na řešení do-
pravní situace v Horních Počernicích. A při-

spěl??? Nevím, ale myslím, že 
nikoliv. Alespoň si nepamatu-
ji, že by o tom byla zveřejně-
na nějaká zpráva. Začněme 
tedy třeba tím, že od nového 
zastupitelstva, které vznikne 
po volbách v  letošním roce, 
budeme požadovat striktní dodržování této 
zásady. Vytvořme „fond dopravy“ naší MČ, 
do kterého bude každý investor bez výjim-
ky přispívat určitým procentem z  hodnoty 
investice, kterou staví. A  hlavně, začněme 
se už konečně chovat k území šetrně. Horní 
Počernice již nepotřebují další byty a zahuš-
ťování. Potřebujeme naopak volné plochy se 
zelení, sportoviště, odpočinkové zóny. Ne-
staňme se opravdu jen špatně průjezdnou, 
hlučnou a znečištěnou noclehárnou Prahy.

Jaroslav Kočí,
zastupitel

V  HPZ 5/2018 zveřejnil kolega Richard Stá-
ra článek „SOKP nebo regionální varianta 
okruhu“. Uvádí zde mimo jiné, že zastánci 
regionální varianty Silničního okruhu kolem 
Prahy chtějí přesunout problém kamionové 
dopravy do středočeských obcí.
Podobné tvrzení je bohužel velmi zavádě-
jící. Je třeba si uvědomit, že na území Hor-
ních Počernic jezdí v  současnosti více než 
200  000 vozidel denně, včetně těžkého 
tranzitu. V dotčených středočeských obcích 
je to pouze 5000 - 6000 vozidel. Regionální 
varianta by navíc pomohla odvést tranzitní 
dopravu ze silnice I/101, která vede středem 
těchto obcí. Na rozdíl od aglomeračního 
okruhu je navržena v dostatečné vzdálenos-
ti od obytné zástavby (v průměru cca 300 – 
500 m) a má hotovou studii vedení trasy a 
proveditelnosti z let 2014-2015.
Je pochopitelné, že středočeské obce s regi-
onální variantou nesouhlasí. Nemají k tomu 
ani dostatek objektivních informací. Kdo by 
také chtěl mít za domem dálnici? Zastánci 
průtahu kamionů Prahou však usilují o to, 
aby regionální varianta byla zamítnuta, aniž 
by se veřejnosti prezentovaly její přínosy. 
Regionální varianta vede územím s  mno-
hem nižší hustotou obyvatel a také ve větší 
vzdálenosti od obytné zástavby, než je nám 
všem vnucovaný okruh přes Prahu. 

Podle údajů z ČSÚ by ve Středočeském kraji 
bylo dotčeno cca 25 000 lidí, zatímco v Pra-
ze cca 100  000. Regionální varianta navíc 
umožňuje plynulý a bezpečný provoz, pro-
tože zde nedochází k mísení městské a tran-
zitní kamionové dopravy. Dále je o více než 
20 mld. levnější a lze na ni získat dotace z EU 
fondů, protože na rozdíl od průtahu Prahou 
je v  souladu s  evropskou legislativou TEN-
-T. Navíc nahradí přeložky silnic a obchvaty 
obcí a zlepší dopravní obslužnost Středo-
českého kraje.
Co se týká severní části okruhu, už jsme v dří-
vějších článcích a během besed s  občany 
vysvětlovali, že dostavba okruhu přes Such-
dol Horním Počernicím neuleví, ale naopak 
přitíží. Vyplývá to z oficiálních prognóz TSK, 
IPR a ČVUT. Vozidla směřující z D11 na západ 
(D5, D6, D7) nyní i po dostavbě úseku 511 
pojedou po jižní části okruhu. Po dostavbě 
úseků 518, 519 a 520 však pojedou na sever 
– hádejte kudy?  Přece kolem Horních Po-
černic! Nárůst dopravy na úseku 510 u Hor-
ních Počernic po dokončení celého okruhu 
potvrzují oficiální prognózy z dokumentace 
EIA na stavbu 511 (D1 – Běchovice).
Rádi bychom jednali se zástupci Středočes-
kého kraje, avšak na základě osobní zku-
šenosti jsme museli konstatovat, že pro ně 
nejsme plnohodnotným partnerem. Nebyli 

ochotni si naše argumenty 
ani vyslechnout. Jednání se 
Středočeským krajem by však 
měly vést Magistrát hl. m. Pra-
hy, Ministerstvo dopravy a 
ŘSD, kteří ale nejsou ochotni 
se o regionální variantě vůbec 
bavit. Jsme přesvědčeni o tom, že nové ve-
dení magistrátu po podzimních komunál-
ních volbách bude jednat konstruktivně. 
Pro nás to moc znamená. Ve změně ve vede-
ní magistrátu vnímáme jako Hopáci velkou 
naději, že se nakonec podaří prosadit takové 
řešení okruhu, které bude přínosné pro Hor-
ní Počernice, Prahu i Středočeský kraj.
Přeji vám všem krásné léto bez dopravních 
kolapsů. 

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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MILÍ SPOLUOBČANÉ, KDO Z VÁS TAKHLE HOSPODAŘÍ?!?
Před časem se paní starostka Moravcová 
pochlubila v Hornopočernickém zpravodaji 
vysokými zůstatky na účtech městské části. 
Rozpočet sám byl projednáván na mimořád-
ném zastupitelstvu dne 19. 3. 2018. Vzhle-
dem k sebevědomé prezentaci mě velmi 
nepříjemně překvapilo, jak směšně jsou pe-
níze naší městské části úročeny. Zůstatek na 
účtech obce měl k 31. 12. 2017 činit 114 301 
820 Kč. Přitom na všech úrocích z této částky 
jsme k 30. 9. 2017 získali - a teď se podržte - 
plných 18 stovek (přesně 1814,13 Kč)! Na rok 
2018 se počítá s částkou 6000 Kč. 
S přihlédnutím k tomu jak problematicky, 

neprůhledně a na poslední chvíli rozpočet 
vznikal, mi na celé věci něco nehrálo. Požáda-
la jsem tedy paní starostku o výpisy z účtů za 
rok 2017. Paní starostka před zastupiteli sdě-
lila, že mi informace o úrocích budou zaslány. 
Úkol ovšem delegovala na pana tajemníka. 
Ten ale od února vytrvale slibuje, že mi po-
žadované výpisy zašle. Do dnešního dne, tj. 
12. 6. 2018, jsem nic neobdržela. Sděleno mi 
bylo pouze, že s bankami se jedná. A to by 
nám mohlo stačit, ne? Ne! Věřte mi, že Hopá-
kům nic takového nestačí! 
Je to celé dost bizarní, v rodinách takhle pře-
ce nikdo nehospodaří. Možná existuje obava, 

abych toho nezjistila až moc. 
V HOP si ale pokoj rozhodně 
nedáme. Chceme zjistit, kde 
jsou peníze obce uloženy, kolik 
jich tam je a proč tolik tratíme 
na úrocích. Ale hlavně chceme 
pořádně a dobře hospodařit. 
Budeme vás o všem informo-
vat.

Daria Češpivová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

MLADÍ MUZIKANTI ZE ZUŠ BYLI HOSTY FESTIVALU V MIONS
Základní umělecká škola v Horních Počerni-
cích systematicky prezentuje mladé hudeb-
níky a výtvarníky na domácích i zahraničních 
festivalech včetně partnerských měst Prahy 
20 v Německu a ve Francii. V několika vystou-
peních při dvoudenním Fêtes Mions v polovi-
ně června se představil hornopočernický Big 
Band pod vedením Jana Triebenekla a Pavla 
Cibocha s  muzikanty, o  nichž lze říci, že na-
vzdory svému mladému věku jsou hudebně 

vyzrálí a  jejich schopnosti jsou odrazem ta-
lentu i skvělého vedení pedagogů. Jejich zá-
pal pro hudbu a  vytříbený repertoár z  dílny 
nejlepších světových autorů, v němž nechybí 
jazz, swing nebo známé filmové melodie, or-
ganizátory festivalu nadchly.
Součástí poslední letošní akce Výboru pro 
partnerství ve Francii byla též účast na výsta-
vě mladých výtvarníků Festiv’art junior v Mé-
diathèque Jacques Prévert, kde se představili 

žáci výtvarného oboru ZUŠ 
Horní Počernice pod vedením 
Soni Zíkové. Díky organizáto-
rům z  Comité de Jumelage, 
VPP Praha 20 a podpoře obou 
radnic jsme opět mohli zažít, 
jaký je to pocit rozdávat dru-
hým radost.

Dana Mojžíšová, zastupitelka
Šance pro Počernice

REAKCE: MILÍ SPOLUOBČANÉ, KDO Z VÁS TAKHLE HOSPODAŘÍ?!?
Paní zastupitelka Daria Češpivová dotaz 
ohledně úroků vznesla na Zastupitelstvu MČ 
dne 19.  3.  2018 (viz  videozáznam z  jedná-
ní 25. zasedání Zastupitelstva, čas záznamu 
1:01:20). Já jsem byl do funkce tajemníka 
ÚMČ P20 jmenován od 12. 2. 2018 a od 26. 2. 
jsem byl měsíc v  pracovní neschopnosti. Je 
tedy zcela zřejmé, že jsem nemohl od února 
žádné výpisy slibovat. Zásadně odmítám, že 
bych paní zastupitelku odbyl odpovědí, že se 
s bankami jedná a že to by mělo stačit. Pouze 
jsem sdělil, že se v budoucnu s bankami jed-
nat chystám.
Paní zastupitelce jsem e -mailem ze dne 9. 4. 

na její dotaz odpověděl, a  to mj. „Úroky za 
rok 2017 dle OE 6.181,05 Kč.“ Na tento e -mail 
paní zastupitelka reagovala 21. 4.  , že poža-
dovala měsíční bankovní výpisy a odpověď jí 
tedy nestačí. Jak je ale ze záznamu ověřitelné, 
měsíční bankovní výpisy požadovány nebyly.
Není potřeba všude hledat skryté a utajova-
né skutečnosti. Na celou věc se dá podívat 
také z  jiného úhlu, kterým je neobsazenost 
klíčových pozic Odboru ekonomického 
(OE), jako vedoucí odboru, vedoucí účtárny 
(tj. hlavní účetní) a rozpočtář. Považuji za vel-
mi pozitivní, že i přes tento značný handicap 
účtujeme a  plníme veškeré své finanční zá-

vazky v  termínech. Považoval 
jsem za mnohem důležitější 
věnovat se obsazení pozic, 
a vyjednávání o změnách úro-
čení odložit na později.
A  závěrem pozitivní zpráva, 
všechny tři zmíněné pozice 
budou obsazeny od 1. 7. , resp. 
2. 7. Na nové kolegyně se již velmi těším.

Vítězslav Kaliba,
tajemník Úřadu MČ P20

Členové orchestru Big Band na výstavě v Médiathèque Jacques Prévert v Mions
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ÚPRAVA LINKY MIDIBUSU 224

KROPENÍ A MLŽENÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH

Od 10. června došlo k úpravě jízdního řádu lin-
ky midibusové PID 224, kde v poslední době 
narostl počet výpadků spojů. Situace podle 
ROPIDu vznikla především kvůli aktuálnímu 
problému s nedostatkem řidičů na trhu práce, 
se kterým se potýkají všichni dopravci v celé 
České republice. ROPID proto s dopravcem do-

mluvili dočasné prodloužení intervalů o sobo-
tách, nedělích a v pozdních večerních hodinách 
pracovních dnů na dvojnásobek, tedy na 60 mi-
nut. Zároveň ve špičkách pracovních dnů zrušili 
krátké vložené spoje mezi zastávkami Bryksova 
a Obchodní centrum Černý Most, které bývají 
v období prázdnin pravidelně rušeny. Podle 

ROPIDu se jedná o dočasné opatření po dobu 
letních prázdnin, během kterých by se měla si-
tuace stabilizovat.

Věra Bidlová, 
vedoucí Odboru životního 

prostředí a dopravy

Je parný letní den, asfaltové chodníky tečou 
pod náporem slunečních paprsků, betono-
vá dlažba sálá tak, že byste na ní usmažili 
vejce… a přesně v  ten moment kolem vás 
projede obrovský vůz velikosti slona afric-
kého a stejně jako onen slon svým chobo-
tem vás oranžový vůz technických služeb 
zasáhne vydatnou a chladivou vodní sprš-
kou. Přesně tak v praxi vypadá program kro-
pení a mlžení, do kterého se letos zařadily  
i Horní Počernice.

Díky Místní Agendě 21, jejíž jsou Horní Počerni-
ce členy, zařadila Technická správa komunikací 
(TSK) naši městskou část do programu krope-
ní a mlžení. Při parných dnech, kdy je teplota 
3 dny po sobě  vyšší než 25 °C a nejsou žádné 
srážky, je pro zlepšení kvality ovzduší provádě-
no kropení a mlžení komunikace Náchodská. 
„Kropení a mlžení osvěžuje nejen klima ve měs‑
tech, ale hlavně snižuje prašnost, která nás v su‑
chých letních dnech trápí nejvíce na Náchodské 
ulici,“ vysvětlila k zařazení do projektu Hana Mo-
ravcová, starostka Horních Počernic. zdroj: NAŠE PRAHA.cz

Vítání občánků proběhlo dne 29. května v obřadní síni Chvalského zámku.
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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SMARAGDOVÁ SVATBA

STŘÍBRNÁ SVATBA

Dne 15. 7. 2018 oslaví smaragdovou svatbu manželé  
Vladimír a Marie Novákovi.
Všechno nejlepší a mnoho dalších společných let! Rodina

Dne 2. 7. 2018 oslaví stříbrnou svatbu manželé  
Libor a Renáta Pištěkovi.
Mějte se rádi i nadále jako doposud!

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Naše městská část obdržela z rozpočtu hl. m. 
Prahy dotaci na rekonstrukci sportovních hřišť.

• Sportovní hřiště Mezilesí u lékárny
Bude kompletně zrekonstruováno. Asfaltový 
povrch bude odstraněn a nahrazen novým 
povrchem z umělé trávy včetně nových pod-
kladních konstrukcí.
Hřiště bude oploceno.

• Sportovní hřiště Jeřická
Starý umělý trávník bude nahrazen novým.

• Sportovní hřiště Cuřinka (v parku na 
křižovatce Chodovická – Běchorská)
Bude vybaveno novým umělým trávníkem. 
Původní oplocení bude nahrazeno novým.

• Sportovní hřiště Ruprechtická
Bude vybaveno novým umělým povrchem  
a novým oplocením.  

Všechna hřiště budou i nadále využívána jako 
víceúčelové na více druhů sportů. 

Rekonstrukce proběhne od 25. června 2018 – 
do 25. září 2018 a provede ji spol. JM Demicarr 
s. r. o. ze Slavkova u Brna za cenu 2 041.328 Kč 
vč. DPH.

Jaroslav Píša, 
vedoucí 

Odboru místního hospodářství

LETNÍ REKONSTRUKCE ČTYŘ SPORTOVNÍCH  HŘIŠŤ

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

UDĚLENÍ OBČANSTVÍ
Dne 15. 5. 2018 se složením slavnostního slibu 
stali občany České republiky paní Anastasija 
Usnulová a pan Marek Bonk.

Paní Anastasija Usnulová pochází z  Ukrajiny. 
Do České republiky přišla před 7 lety za úče-
lem studia vysoké školy. Od roku 2012 žije 
v Horních Počernicích, je provdaná a s manže-
lem vychovává dvě děti. 

Pan Marek Bonk pochází ze Slovenska. Do 
České republiky přišel před 15 lety. Od roku 
2015 žije v Horních Počernicích, s manželkou 
vychovává dvě dcery. Pracuje jako veterinární 
lékař.

Martina Krátká, matrikářka
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI A SPRNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

Dne 29. července uplynou dva roky 
od úmrtí paní Ivany Kočišové. Děku-
jeme těm, co ji znali, za tichou vzpo-
mínku.

Manžel Ľuboš s rodinou.

GRATULACE

ZLATÁ SVATBA

V červenci oslavíme  95. narozeniny našeho 
tatínka pana Karla Hampejse. 

Všechno nejlepší přejí dcery 
Věruška a Helenka s rodinami.
Velkou pusu posílají i pra-
vnoučata Justýnka a Daník, 
Kristián  a Marjánka,  On-
dra a Kryštůfek, Emička  
a Bětuška.

Máme Tě všichni moc rádi!!

Dne 26. 5. 2018 oslavili v  obřadní síni Chvalského 
zámku zlatou svatbu manželé Marie a Milan Pro-
cházkovi. Bydlí společně v  Horních Počernicích již 
43 let, vychovali 2 dcery a mají 2 vnoučata. Přejeme 
jim do dalších společných let hodně štěstí.

Hampejs Karel
Outlá Marie
Zelinková Jaroslava
Schovanec Karel
Kludská Anna
Hejnová Mária
Jiroutová Alžběta
Grublová Helena
Ekrt Zdeněk
Šlechta Lubomír
Palugyaiová Ema
Doušová Anna
Habrun Jaroslav

Nedvědová Božena
Hýžďalová Hana
Kožíšek Miloslav
Šrubař Jiří
Kunstová Božena
Matušů Antonín
Kožíšková Milada
Rais Josef
Šonka František
Hussar Pavel
Dvořáková Jaroslava
Kristenová Hana
Mirtlová Miluše

Mertlová Jaroslava
Raisová Milena
Králíčková Zdeňka
Budský Zdeněk
Műllerová Libuše
Killer Jindřich
Moravcová Květoslava
Liška Jan
Navrátilová Karolína
Šerý Josef
Lišková Eva
Čtvrtníčková Milada
Riegert Vladimír

Srbová Vlasta
Zemánková Mária
Veverka Stanislav
Chvalník Josef
Kleinbergová Viera
Čadková Libuše
Šimáňová Máří Magdalena
Koubová Emilie
Kabourková Jaroslava
Nováková Miloslava
Fabiánek Miroslav
Novotný Zdeněk
Poustková Vlasta

Příbrská Blanka
Jelínková Jana
Slavík Rudolf
Spálenková Jaroslava
Abt Oldřich
Čejková Jana
Rylich Milan
Bellman Immo

Tuček Zdeněk
Volkeová Ludmila
Siváková Julie
Kazimour   Jindřich
Havelková Marie
Urchsová Hanna
Štěpánek Bohuslav
Vnuk Otto
Ryjantová Zdenka
Řezníček Zdeněk

Housková Naděžda
Křížek Jiří
Šlechtová Alena
Hampacher Jiří
Bečvářová Helena
Libicherová Helena
Sokol Josef
Žáčková Růžena
Hurtová Věroslava
Hlaváčková Luďka

Straková Božena
Minarčiková Jaroslava
Kejlová Věra
Tomáš Štefan
Vinšová Věra
Valíček Julius
Volianská  Eva
Novák Mirek
Jindrová Alena
Košinová Dagmar

Zápotocký Rudolf
Tvrdková Marie
Hubená Marie
Kulhavá Miroslava
Cochlárová Marie
Böhm Miroslav
Krausová Helena
Rychtaříková Alexandra
Přitasil František
Kučera František

Kučera Pavel
Doubková Marie
Lazáková Dagmar
Karlíková Ivana
Nepovím Milan
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝSTAVBĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
BOD Č. 16
5 RD Slatiňanská a Na Chvalce.
Investor: Rodinné domy Chvalka, s. r. o.

Původní zá-
měr byl vý-
stavba dvou 
b y t o v ý c h 
domů a  třech 
s a m o s t a t -
ných rodin-
ných domů. 

S umístěním bytových domů vedení městské 
části nesouhlasilo a  sdělilo investorovi, že 
souhlasí pouze s výstavbou rodinných domů. 
Investor stanovisko akceptoval. V  současné 
době je uvažováno s výstavbou 5 rodinných 
domů a řadových garáží. Územní řízení jsou 
vedena samostatně, jedno řízení probíhá pro 
dva rodinné domy a  druhé pro tři rodinné 
domy a řadové garáže s napojením do ul. Na 
Chvalce. Obě řízení jsou přerušena.

BOD Č. 17
Obytná skupina Na Chvalce
- etapa A. Investor: BH Realty, a. s.

Jedná se o vý-
stavbu čtyř 
s a m o s t a t n ě 
stojících byto-
vých domů A, 
B, C, D o  čty-
řech nadzem-
ních a  dvou 

podzemních podlažích s  celkovým počtem 
69 bytů. MČ Praha 20 dosud nedala souhlas 
s  výstavbou. V  současné době je zastaveno 
územní řízení na stavbu bytových domů. Ma-
gistrát hl. m. Prahy usnesení o zastavení řízení 
potvrdil. Žadatel dal proti rozhodnutí MHMP 
žalobu a momentálně je záležitost u soudu. 
Dle Územního plánu hl. m. Prahy je výstavba 
bytových domů v této lokalitě možná.

BOD Č. 18
Bytový dům Hartenberská

- Jedná se 
o  novostav-
bu čtyř-
podlažního 
domu s byto-
vými a  uby-
tovacími jed-
notkami (36 

bytů a  36 ubytovacích jednotek) při ulici 
Hartenberská. K  novému objektu bude 
nutné provést nové přípojky technické in-
frastruktury - vodovodu, splaškové kanali-
zace, el. energie a plynu. V současné době 
je kapacita pro odvádění splaškových vod 
na území vyčerpána a záměr by tak musel 
mít samostatnou čistírnu odpadních vod, 
což je v rozporu s Deklarací podmínek roz-
voje MČ Praha 20. Bylo požádáno o územ-
ní rozhodnutí o  umístění stavby, které je 
přerušeno s  výzvou k  doplnění do konce 
září 2018.

 
BOD Č. 19
„Dostavba areálu Chvaly II. a III. etapa Ko-
munitní centrum a hospic“. Investor: Sdru-
žení Chvaly

Majitelem po-
zemků je Cír-
kev bratrská, 
S o u k e n i c k á 
1 1 9 3 / 1 5 , 
Nové Město, 
110 00 Praha 
1. „Komunitní 

centrum Chvaly“ bylo postaveno v těsné blíz-
kosti trasy SOKP 510. Nyní zajišťuje sociální 
a  zdravotní (léčebnou a  rehabilitační) péči 
a školské aktivity. Na předmětné území exis-
tuje dosud platné územní rozhodnutí o umís-
tění stavby „Výstavba areálu Církve bratrské 
Chvaly“, vydané v  roce 1996, které bylo 
částečně čerpáno projednáním a  realizací 
některých staveb. Zkolaudován byl objekt 
koleje THI s  tělocvičnou (Tyranus Hall Inter-
national), dům pečovatelské služby Diako-
nie CB (Bethesda), bytový dům profesorů ES 
CBV. Od roku 2008 je snaha v areálu realizo-
vat výstavbu dalších budov. Pro nový záměr 
byla podána žádost o změnu výše uvedené-
ho územního rozhodnutí, a  to pod názvem 
„Dostavba Komunitního centra Chvaly – Re-
habilitační centrum, Komunitní centrum“. 
Jedná se o moderní Léčebné a  rehabilitační 
centrum (200 lůžek) a budovu Komunitního 
centra a  objekt Hospice (administrativa cel-
kem cca  800 m2, sály kapacita 150 osob, 18 
bytů, kapacita lůžkové části (VŠ kolej, hotel) 
96 lůžek, MŠ pro 24 dětí, 76 garážových stání 
a 53 venkovních parkovacích míst, chráněné 
dílny a  chráněné bydlení. Dále zde mají být 
poskytovány lůžkové i  mobilní hospicové 
služby a  specializované výzkumné pracovi-
ště pro oblast rehabilitace a neurologie. Dle 
vyjádření IPR hl. m. Prahy (Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy) je návrh hmotově pře-
dimenzován a nerespektuje charakter zástav-
by v okrajové části areálu s drobnou historic-
kou zástavbou Chval. Severní část navržené 
budovy nemocnice je v  rozporu s  územním 
plánem a to ve výškové regulaci, která je v se-
verní části areálu jen max. 2 nadzemní podla-
ží. Navrhovaný objekt má mít 5 nadzemních 
podlaží a 2 podzemní. Řízení o změně územ-
ního rozhodnutí však

bylo v roce 2015 zastaveno, nebyly uzavřeny 
smlouvy s MČ Praha 20 na vybudování veřej-
né infrastruktury a smlouva o spolupráci.

BOD Č. 20
D11 MUK Beranka. Investor: ŘSD

R e a l i z a c e 
MÚK (mimo-
ú r o v ň o v á 
k ř i ž o v a t k a ) 
Beranka na 
dálnici D11 
a  s  ní souvi-
sející systém 

návazných komunikací a  křižovatkových 
uzlů na celé vyšší komunikační síti východní 
oblasti Prahy je jedním z  předpokladů, kte-
rý v  budoucnu umožní provozovat silniční 
okruh kolem Prahy jako rychlostní silnici. 
Na 28. 6. 2018 bylo vypsáno v rámci územní-
ho řízení veřejné ústní jednání, po kterém by 
mělo následovat vydání územního rozhod-
nutí o umístěnín stavby.

Karla Polydorová, radní
Jiří Beneda, místostarosta
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Úspěšně se rozvíjející mladá demokratická 
Republika československá mohla při osla-
vách, probíhajících s  nadšením ve městech 
i na vesnicích k příležitosti svého desetiletého 
trvání v roce 1928, ukázat hrdě i na meziná-
rodním fóru dosahované úspěchy a oprávně-
nost samostatné existence mezi evropskými 
zeměmi. Z největších oslav konaných v Praze 
bylo do pamětních zápisů našich původních 
obcí zaznamenáno například pohádkové 
osvětlení Hradčan a dalších významných his-
torických objektů ve 14denním období okolo 
28. října a vztyčení monolitu na nádvoří Praž-
ského hradu.
Na památku desetiletého výročí vydala vlá-
da první stříbrné desetikoruny, jejichž první 
emise měla uvedeny dva letopočty, a to rok 
1918 a 1928. Další emise pak již jen rok raž-
by. Pro zvýšení významu desetiletého trvání 
československého státu bylo vydáno také 
deset druhů jubilejní známek s  omezenou 
platností od 23. do 31. října 1928. Na nejlev-
nější 30haléřové byl obraz Hradce nad Orlicí, 
na 40haléřové obraz Lovosic, na 60haléřo-
vé Jasiňa, na korunové hrad Hluboká, až do 
hodnoty 3 korun s prezidentem Masarykem. 
Pro jejich vysoké umělecké provedení bylo 
jejich vydání z  větší části skoupeno mnohý-
mi evropskými státy a  Amerikou. V  mnoha 
městečkách a obcích bylo toto desetileté vý-
ročí trvání Československé republiky spojeno 
s výstavbou a odhalením pomníku jejich ob-
čanům, padlým v 1. světové válce, jako u nás 
např. v původní obci Chvaly.
Následující letopočet s  osmičkovým zakon-
čením, 20. výročí trvání Československé re-
publiky, rok 1938, byl obdobím šokujících 
událostí. Stupňující se a  neomalené poža-
davky fašistického Německa na postavení 
německých obyvatel žijících na území repub-
liky, až k vytvoření autonomních oblastí, ved-
ly vládu v průběhu roku nejprve k vyhlášení 
částečné a později všeobecné mobilizace na 
obranu republiky. Tato opatření byla přijata 
s nadšením a s odhodláním bránit republiku, 
když celý národ věřil až do poslední chvíle, že 
jednání na mezinárodní úrovni vzniklé pro-
blémy spravedlivě vyřeší.
Do rozvoje tehdejších samostatných obcí 
(dnešních městských částí) se toto období 
promítlo například tím, že v  období mobili-
zace byla na jejich území rozmístěna 3. peruť 
leteckého pluku ze Kbel. Hanebný Mnichov-
ský diktát z  29.  9.  1938, přijatý na jednání 
bez naší účasti, byl následující den vládou 
nuceně přijat. Německu tak bylo odstoupe-
no rozsáhlé území, což bylo naplněním prv-
ního kroku Hitlerova záměru cílové likvidace 
republiky. Uskutečněním druhého kroku už 
15.  3.  1939, okupací zbývajícího území re-
publiky vojensky a  vyhlášením Protektorátu 
Čechy a Morava, bylo cíle dosaženo.

Po Mnichovském diktátu prošlo dopravními 
komunikacemi obcí mnoho zarmoucených 
vojáků vracejících se z  pozic, které museli 
opustit - z opevnění hranic republiky. Po 10. 
říjnu nastala obcím velká starost jak pomoci 
českým občanů, kteří museli uprchnout z od-
stoupeného území. Počet těchto obyvatel byl 
nemalý. Šlo o  rodiny státních zaměstnanců, 
ale také početné rodiny židovské a další ob-
čany, kteří se nechtěli přihlásit k Němcům. Na 
řešení přispívalo finanční pomocí Minister-
stvo sociální péče. K omezení přílivu došlo po
10.  listopadu, kdy podle vydaného nařízení 
pro oblast Prahy a  přilehlých okresů musel 
mít občan souhlas okresního úřadu nebo Pra-
hy, vydaný po předcházejícím souhlasu vede-
ní obce. Během posledního čtvrtletí roku tak 
počet obyvatel v  našich původních obcích 
vzrostl o  téměř 2000 osob. Následující roky 
okupace a 2. světové války byly naplněny úsi-
lím odolat germanizačním tlakům okupantů, 
uchovat národní povědomí mladé generace 
a podle schopností a možností se podílet na 
osvobozovacím boji, který vyvrcholil Sloven-
ským národním povstáním a pražskou Květ-
novou revolucí. Bezpodmínečná kapitulace 
fašistického Německa ukončila 2. světovou 
válku v Evropě 8. května 1945.
Další letopočet zakončený osmičkou - rok 
1948 - byl po překonaném období okupace 
rokem 30. výročí nové Československé re-
publiky v nově mocensky a politicky uspořá-
daném světě po skončených hrůzách druhé 
světové války.
V  pamětním zápisu sjednocené obce Hor-
ní Počernice bylo k událostem v tomto roce 
v  samotném úvodu zaznamenáno: „Minulý 
rok byl zakončen určitým politickým rozla-
děním, které se dále stupňovalo letos v  led-
nu a v prvé polovině února. Bylo zřejmé, že 
se má rozhodnout o  tom, zda se má vytvo-
řit stát obdobný předmnichovské republice, 
nebo mají -li se udržet a v plném rozsahu za-
chovat výsledky revoluce z roku 1945 a roz-
víjet na nich dále socialistický stát. Vzniklé 
napětí ve společnosti se přeneslo i do obec-
ního dění, kde se nervozita projevila nevšed-
ním zájmem o  vyložení voličských seznamů 
pro volby do Národního shromáždění dne 
30. května. Uklidnění nastalo po rozhodnutí 
dne 25. února. Dne 27. 2. byl podle celostát-
ních pokynů vytvořen také místní akční vý-
bor obrozené národní fronty, který pak mimo 
jiné před volbami uspořádal veřejné projevy 
představitelů hlavních politických stran. Jed-
nota národní síly byla v obci oslavena 27. 10. 
k oslavě 30. výročí republiky, s uspořádáním 
hromadného manifestačního běhu místní 
jednotou Sokola.“
Mimořádné události přinesl i další letopočet 
s koncovou osmičkou, a to rok 1968. V zázna-
mech kroniky Horních Počernic je jako celek 

charakterizován jako mimořádný a  krizový, 
ale i zde se hladina názorů rozvlnila. Osudo-
vý den 21.  srpen je zaznamenán jako vstup 
vojsk spřátelených států k ochraně před ne-
bezpečím kontrarevoluce a  případného ob-
čanského rozvratu. Pro pamětníky 15.  břez-
na  1939 to však byl obraz okupace. Oddíly 
Sovětské armády projížděly naší obcí dále do 
Prahy v  9.45 hod. V  následujících dnech se 
část těchto vojsk utábořila polním způsobem 
v prostoru od takzvané Beranovy skály až do 
lesa za Xaverovem. Zde pak setrvala téměř 
dva měsíce. V  této souvislosti bylo pozna-
menáno, že za nimi chodila řada občanů na 
návštěvu, ale také na diskusi.
K  této situaci bylo uvedeno, že obavy pro 
různé informace přerostly v  paniku, která 
se zmocnila nemalé části občanů a  vedla 
k tomu, že od otevření obchodu 21. srpna až 
do konce měsíce nastalo nerozumné skupo-
vání nejen trvanlivých potravin, ale i  mno-
hých průmyslových výrobků, jako by měl na-
stat konec světa. Radost z toho měl obchod, 
kterému se dařilo prodat mnoho zboží dosud 
ležícího na skladě. První dny měsíce září ob-
chod doplnil sklady zbožím novým, mnohdy 
dokonalejším a  modernějším a  skupování 
ustalo. Jako zajímavé zjištění bylo k tomu po-
znamenáno, že lidé na tyto nadměrné náku-
py současně hromadně nevybírali své úspory 
ze spořitelny.
Jako mimořádný jev je uvedena také emig-
race některých našich občanů do ciziny. Ve 
většině případů šlo o mladé lidi s touhou po 
cestování, poznávání a  po dobrodružství. 
Méně bylo těch, kteří odchodem řešili různé 
osobní problémy nebo svůj nesouhlas s po-
litickým zřízením. Z obce tak odešlo celkem 
na 140 osob. Z různých pohnutek se někteří 
vrátili zpět.
Okrajově byla učiněna také poznámka, že 
ve druhé polovině září tohoto roku rostlo 
v  našich lesích mimořádně hodně hub. Pro 
utábořené vojáky se mnoho lidí obávalo 
hlouběji do lesa jít. Odvážní si nosili plné ko-
šíky, mnohdy jen hřibů, které v předchozích 
letech byly jen ozdobou pestřejšího nálezu.

Ing. Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná – 115
100 let od vzniku Československé republiky
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Zdravá městská část Horní Počernice
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

5. VEŘEJNÉ FÓRUM JE ZA NÁMI. CO PŘINESLO?

HLASTUJTE PRO INVESTICI NA PŘÁNÍ II.

Na 5. veřejném fóru k udržitelnému rozvoji - 
10 TOP problémů k řešení, které se konalo 29. 
května 2018, měli přítomní občané možnost 
přispět svými náměty a problémy z různých 
oblastí života v  naší městské části. Na závěr 
jednání vybrali účastníci společným hlasová-
ním ze všech námětů 11 nejdůležitějších, ke 
kterým se nyní mohou vyjádřit všichni obča-

né Počernic. Vybírejte mezi bazénem, den-
ním stacionářem pro seniory a mnoha další-
mi. V hlasování je možné udělit až dva kladné 
hlasy a jeden záporný, přístup do ankety je 
udělen na základě zadání čísla mobilních te-
lefonů pro získání PIN, telefonní čísla nejsou 
ukládána ani dále nijak zpracovávána.

Anketu najdete na adrese: https://vote.
d21.me/NkbxGNgRM, otevřená bude do 
9. července 2018 do 23.00 hodin. K hlaso-
vání je možné použít i tablety umístěné na 
recepci Chvalského zámku a na recepcích 
Úřadu MČ, Jívanská 647 a Jívanská 635.

Boulderové hřiště, Parkour hřiště, Počernická 
boulderovka – to jsou letošní projekty, pro 
které mohou občané hlasovat od 23. června 
do 23. července do 23.00 hod.
Do konce května měli místní občané mož-
nost přihlásit své návrhy do Investic na přá-
ní II. Sešly se celkem 3 projekty. Od dětí FZŠ 

Chodovická projekt pod názvem Dětské 
boulderové hřiště, BIKE RANCH TEAM podal 
návrh na Parkour hřiště a manželé Karha-
novi návrh na Počernickou boulderovku. 
Projekty navrhovatelé představili veřejnosti 
na jednání Zastupitelstva městské části dne  
25. června. Návrhy mají celkovou hodnotu  

1 766 000 Kč. Hlasováním formou přidělení 
až 2 kladných hlasů a 1 záporného bude ob-
čany stanoveno pořadí pro realizaci projektů. 

Hlasování bude probíhat na odkazu 
https://vote.d21.me/Ek-Z5b6akr

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Xaverovské projížď ky  
Nabízím vám dvě komentované projížďky 
novým úsekem cyklostezky č. 440 od Bě-
chovic a návaznými cestami. První v  úterý 
17. července a druhá v úterý 14. srpna - vždy 
v 17.00 hodin u vrátnice xaverovského areálu 
Big Box. 

Bezpečně na prázdniny
Především s  dětmi si projděte dopravní 
značky, nebezpečné situace, ověřte si jejich 
schopnosti zřetelné signalizace a znalosti 
pravidel jízdy ve skupině. 

Městská mobilita
Horní Počernice jsou členem Asociace cyklo-
měst ČR, jejíž nedávná valná hromada potvr-
dila prioritu - udržitelnou městskou mobilitu, 

ve které jsme k  naší škodě za  Evropou dost 
pozadu. Nemůžeme se nadále poškozovat 
opakováním známých chyb, projektů a tzv. 
„nových“ řešení, podporujících stávající, stále 
problémovější dopravní systémy, ale je nutné 
vytvářet zabezpečený prostor pro zdravější 
formy udržitelné mobility.

Zdravější návyky
O nastávajících prázdninách přichází ideální 
příležitost, jak si v klidu vyzkoušet různé mož-
nosti dopravy na často navštěvovaná místa 
(např. školky, školy, obslužná, sportovní za-
řízení, zaměstnání). Zkuste to pěšky, s využi-
tím kola, jiného přepravovadla nebo veřejné 
dopravy. Budete často příjemně překvapeni. 
Promluvte si o tom s blízkými, podporujte se 
při vytváření zdravějších, nezávislejších do-

pravních návyků. Prospějete sobě a zároveň 
budete mít podíl na bezpečnějším a zdravěj-
ším okolí.

Mšenská padesátka
Na konci prázdnin, v  neděli dne 26. srpna, 
vám na zajímavém Kokořínsku doporučuji 
tradiční Mšenskou padesátku s několika růz-
nými trasami pro pěší, cyklisty i běžce. 
(www.mestomseno.cz).

Bližší informace naleznete na:  
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo. 
Léto dle vašich představ vám přeje

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Vedení Městské části
Praha 20 a redakce
HPZ přejí všem

Hornopočernickým
krásné léto.
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FORMANSKÉ SLAVNOSTI 
Počernice, koně, formani  – v  neděli 
20.  května proběhl již 4. ročník slavností 
tradičních řemesel pro Počernické i  přes-
polní. Také v letošním roce se konal v are-
álu Střediska křesťanské pomoci na Křovi-
nově náměstí.
Ukázku kovářského řemesla, dětské dílničky, 
výrobu šperků a aranžování květin letos do-
plnili mistři řezbáři a také sbírka pro Azylový 
dům. Každý, kdo přispěl alespoň 30 Kč, obdr-
žel poukaz na občerstvení v  podobě buřtu, 
koláčku a pití.
Hlavními sponzory akce byly P3 Logistic Parks 
a  skupina Kašpárek v  rohlíku, ze které byly 
všechny děti nadšené. Dospěláky zase zaujal 
výlet do areálu P3 Logistic Parks, kam kaž-
dou celou hodinu směřoval mikrobus, kde si 
mohli prohlédnout největší distribuci novin 
a  letáků v  ČR, distribuci květin, ale také zví-
řátka v  Pet centru. Pekařství Moravec spon-
zorovalo akci občerstvením poskytovaným 
účastníkům akce za příspěvek do Veřejné 

sbírky pro Azylový dům a také velkými slad-
kými koláči, kterými se děti prokousávaly do 
jejich středu pro zapečenou padesátikorunu. 
Stánek s květinami, kde si mohli zájemci vy-
zkoušet vazbu z různých květin a rostlinných 
materiálů, zase daroval vše, co si kdo uvázal. 
A protože se místní úřad připojil k propagaci 
a pomoci při organizaci sbírky věcí do Pestro-
bazaru, mohli se návštěvníci potěšit s pejsky, 
kteří se po výcviku hrazeném z  výtěžku ba-
zaru stanou parťáky pro lidi s různým posti-
žením.
Za Městskou část Praha 20 děkujeme spo-
luorganizátorům programu, bez kterých by 

Formanské slavnosti nebyly tak úspěšné. 
ZUŠ a její hosté doprovázeli celý den hudbou 
k  tanci a  poslechu. Mimo dechový orchestr 
vystoupil také jejich Big Band, romská kapela 
a  místními občany oblíbená Dita Hořínková 
s  rodinou. Tvořivé dílničky zajistily místní 
spolky: DDM Horní Počernice, ZŠ Stoliňská, 
Seniorky z SKP HoPo, Azylový dům SKP HoPo, 
kovář Treml a  rodinné a komunitní centrum 
MUMRAJ. Nechyběla ani krajkářka a  řezbář, 
kteří k nám přijeli jako hosté podpořit ruko-
dělné práce.

Lenka Tomsová,
koordinátorka Zdravá MČ a MA 21
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Milí diváci,
věříme, že si užíváte 
krásné léto. My se 
v  divadle už poma-
lu připravujeme na 
příští divadelní se-
zonu, na kterou se 
moc těšíme. Než ale 
vypukne, ráda bych 
vás pozvala ještě na 

dvě zajímavé akce, které chystáme. O prázd-
ninách již třetím rokem pořádáme dva běhy 
příměstského divadelního tábora. Děti bu-
dou s lektorkou, herečkou Nikou Novákovou, 
připravovat dvě představení, na která se v zá-
věru táborů budete moci do divadla přijít po-
dívat i vy. Prvním bude v pátek 13. července 
od 18.00 hodin Tobiáš Lollnes, dobrodružný 
příběh o  chlapci, který měří jen o  něco víc 
než jeden milimetr. Druhým představením 
pak v  pátek 3.  srpna od 18.00  hodin bude 
mysteriózní napínavá pohádka Dívka, která 
upíjela měsíc. Přijďte se podívat, jaká kouzla 
se dají na jevišti vytvořit za pouhý jeden tý-
den zkoušení. Vstup na obě představení je 
zdarma.
Druhá, opravdu výjimečná, akce se koná na 
začátku září. Je nám velkou ctí, že k nám při-

jede až z dalekého Portugalska profesionální 
mim Miguel Freire, aby v KC Domeček uspo-
řádal dva workshopy pantomimy a  non-
verbálního divadla. Pod jeho vedením se 
můžete naučit pracovat se svým tělem tak, 
jak jste to ještě nikdy nezkusili, možná bu-
dete sami překvapeni, co všechno dokážete. 
Workshopy se budou konat 5. a 6. září vždy 
od 16.00 do 19.00 hodin a budou otevřeny 
všem zájemcům bez rozdílu věku. Vstup na 
každý workshop je 150 Kč a  je nutné si pře-
dem rezervovat místo.
A nyní již k nové divadelní sezoně. Oficiál-
ně ji zahájíme v neděli 9. 9. v 17.00 hodin 
na prostranství před Divadlem Horní Počerni-
ce. Tentokrát oslavy spojíme se 100. výročím 
založení naší republiky, program tedy bude 
laděný právě k  tomuto tématu. Stejně jako 
v minulých dvou letech myslíme na děti i do-
spělé. Na děti se těší Divadélko Harmonika 
a komunitní centrum Mumraj s výtvarnými 
dílničkami. Pro všechny věkové kategorie je 
připraven bubenický workshop Standy Víta 
a artistické a žonglérské trio Bratři v tricku 
s  velmi úspěšným představením Plovárna, 
které je volně inspirované Vančurovým Roz-
marným létem. O hudební doprovod se bude 
starat dětský sbor Paleček, dechový orche-

str ZUŠ Horní Počernice a  večer zahraje 
k  tanci a  poslechu kapela Hašlerka, která se 
specializuje na písničky Karla Hašlera. O ob-
čerstvení se bude již tradičně starat kavárník 
pan Pavel Kohout. Součástí oslav bude také 
výstava První republika ve foyer divadla, 
která představí obrazy současných tvůrců 
na téma první republiky. Budeme rádi, když 
nám prvorepublikovou atmosféru pomůžete 
vytvořit i vy. Přijďte na zahájení sezony v do-
bovém oblečení a zúčastněte se společné fo-
tografie všech účastníků oslav.
Prvním činoherním představením nové 
sezony bude 13. 9. skvělá situační komedie 
Dokud nás milenky nerozdělí, v  hlavních 
rolích s  Vladimírem Kratinou a Veronikou 
Freimanovou. Příběh o tom, jak může hned 
několik milenek dohromady pěkně zamotat 
život jedné zdánlivě obyčejné slušné rodině. 
Vstupte s námi do nové sezony vesele.
Předprodej na měsíc září bude v  poklad-
ně divadla zahájen v  úterý 10.  července 
v 16.00 hodin.
Přeji vám hezký zbytek léta.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

Zápis do kurzů  KS DOMEČEK 
bude probíhat ve foyer Divadla Horní Počernice 

od pondělí 3. září do čtvrtka 6. září a od 10. do 13. září. 

Vždy od 15.00 do 19.00 hodin. 

Více informací o otevíraných kurzech získáte na: 
ww.divadlopocernice.cz nebo na tel.: 281 920 339

WORKSHOP pantomimy a tělesné 
sochy pod odborným vedením skvělého 
portugalského umělce MIGUELA FREIRE.
Dva nezávislé workshopy budou probíhat  
5. a 6. září od 16.00 do 19.00 hod. v KS Dome-
ček (Votuzská 12) pro všechny zájemce bez 
rozdílu věku. Počet míst je omezen a je třeba 
předem poslat závaznou přihlášku na: 
divadlo@divadlopocernice.cz.
Cena za jeden workshop je 150 Kč

Další informace najdete na: 
www.divadlopocernice.cz
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Pokladna divadla je otevřená v  úterý a  ve 
čtvrtek od 16.00 do 19.00 hod.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezer
vovat kdykoliv na našich webových strán
kách: www.divadlopocernice.cz. Věnujte 
pozornost omezené délce rezervace, vstu
penky je nutné do týdne vyzvednout v  po
kladně divadla. Tři dny před představením 
již není možné vstupenky rezervovat. Nej
později tři dny před začátkem představení 
končí platnost veškerých rezervací.
Pokud nemáte cestu do pokladny divadla, 
doporučujeme vstupenky přímo zakoupit 
na: www.divadlopocernice.cz  – odkaz on
line nákup na úvodní stránce (vyberte si 
možnost eVstupenka). 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.

ZÁŘÍ 2018
předprodej vstupenek 
od 10. července

neděle 9. září od 15.00 hod.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Divadlo, hudba, zábava
Program a podrobnosti na 
www.divadlopocernice.cz a Facebooku
Vstup volný 

čtvrtek 13. září v 19:30
Eric Assous

DOKUD NÁS MILENKY 
NEROZDĚLÍ
Pantheon production
režie: Michaela Doleželová
hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kra-
tina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, 
Luděk Nešleha
Situační komedie plná zvratů a záměn o tom, 
kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho 
dlouholetého manželství. Rosálie a Francis 
rekapitulují své dosavadní manželství a urči-
tě by se shodli na tom, že jsou spolu šťastní, 
kdyby se právě neprovalilo, že Francis žije 
dvojí život. 
délka představení: 120 minut
vstupné: 450, 430, 410 Kč 

neděle 15. září v 18.00 hod.
Julius Zeyer

RADÚZ A MAHULENA
Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Hrají: Eliška Králová, Lukáš Kumst, Michal 
Král, Eva Bartoňová, Jana Sůvová a další
Poetická pohádková hra o  nenávisti a  zlé 
kletbě, kterou přemůže jedině láska.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

středa 19. září v 19.30 hod.

TÁTOVA VOLHA
Komedie / drama / Česko
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmo-
vá, Vilma Cibulková, Hana Maciuchová, 
Eva Holubová a další
Když Eva nečekaně ovdověla a  její dospě-
lé dceři Tereze se život sype pod rukama, je 
nejvyšší čas vydat se na cestu po bývalých 
milenkách manžela a  poodhalit rodinné ta-
jemství.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 80 Kč

sobota 22. září v 18.00 hod.
Gottfried August Bürger

BARON PRÁŠIL
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Matyáš Šimice, Jan Šimice, Alexan-
dra Reljičová, Štěpán Sýkora a další
Nechte se pozvat do světa nekonečných 
možností, kde žádná fantazie není dost bez-
břehá. Do světa věčného snílka a  fantasty 
barona Prášila.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 23. září v 15.00 hod.
Hans Christian Andersen / Jana Sůvová, 
Klára Šimicová

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Hrají: nejmenší děti z herecké přípravky
Pohádka o Malé mořské víle, která se pro lás-
ku k člověku vzdala nejen pestrobarevného 
a  šťastného podvodního světa, ale i  svého 
hlasu a málem i života. Naše pohádka je ve-
selá a  laskavá, o Malou mořskou vílu se ne-
musíme bát. Všechno dobře dopadne.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

pondělí 24. září v 19.30 hod.
Antonín Procházka

KLÍČE NA NEDĚLI
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Jana Šulcová, Viktor Limr, Olga
Želenská, Mahulena Bočanová a další

Komedie o dvou manželských párech, které 
si na nepovedeném mejdanu prohodí part-
nery i klíče od bytu. Po kratičké radosti z ně-
čeho nového se roztočí kolotoč potíží. Vrší se 
trapasy a nedorozumění. Brzy tak zatouží po 
jediném – dostat se zase domů ke svým záko-
nitým partnerům.
Délka představení: 150 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

úterý 25. září v 19.30 hod.

HASTRMAN
Romantický / thriller / Česko
Režie: Ondřej Havelka
Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří 
Lábus, David Novotný, Vladimír Polívka 
a další
Romantický příběh hastrmana, kterého lás-
ka k  venkovské dívce naplňuje netušeným 
štěstím i stravující vášní. Čím jsou si bližší, tím 
jsou větší jeho obavy, zda jako člověk ve zví-
řeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí.
Délka představení: 100 minut
Vstupné: 80 Kč

neděle 30. září v 15.00 hod.

COCO
Animovaný / komedie / USA
Režie: Lee Unkrich, Adrian Molina
V  touze po hudební kariéře se malý Miguel 
souhrou neuvěřitelných okolností ocitne 
v  překrásném a  barevném světě mrtvých, 
kde ho čeká cesta za poznáním rodinné his-
torie. Vtipný a  zároveň dojemný příběh pro 
celou rodinu.
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 80 Kč

ŘÍJEN 2018
předprodej vstupenek od
14. srpna

sobota 6. října v 15.00 hod.
Ivanka Vadlejchová

MŇAU!!!
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Hrají: děti z divadelního souboru Počerníčci
Pohádkový muzikál pro nejmenší. Příběh 
malého opuštěného koťátka, které šťastnou 
náhodou potká malého chlapce a velké přá-
telství. Délka představení: 60 minut
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

KINO

KINO

KINO
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neděle 7. října v 19.30 hod.
Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA
Ty já tr / Hrobeso
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Veronika Lapková / Kateřina Tučko-
vá, Luboš Přívozník, Tomáš Kyselka a další
Zběsilá situační komedie o svatbě, jakou jste 
ještě nezažili. Je ráno. Billovi začíná svatební 
den. Za chvíli ho má přijít vzbudit jeho ne-
věsta. Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je 
s ním neznámá dívka.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

čtvrtek 11. října v 19.30 hod.
Francis Veber

DRAHÁ LEGRACE
Agentura Harlekýn
Režie: Petr Kracik
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Vlasta 
Žehrová / Kamila Špráchalová, Martin Za-
hálka a další
Situační komedie s legendární autorovou po-
stavou Francoise Pignona. Zoufalý Pignon je 
už dlouho nezaměstnaný a  nemá už žádné 
peníze. Aby se zachránil a ukázal všem, že ješ-
tě existuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. 
Pod heslem „každý, kdo něco skrývá, je zají-
mavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ 
se kolem něho strhne série neuvěřitelných 
situací a  stane se dokonce neodolatelným 
pro ženy.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

sobota 13. října v 18.00 hod.
Antoine de Saint Exupéry

MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Václav Procházka, Alžběta Holco-
vá, Anežka Moudrá, Daniela Procházková 
a další
Příběh prince s dětskou duší, který po gene-
race oslovuje děti i dospělé, v zajímavém scé-
nickém ztvárnění, které využívá kombinaci 
živých herců, loutek, animace a stínohry.
Délka představení: 60 minut
Vtupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 14. října v 15.00 hod.
Jiří Dvořák / Eva Čechová

ZPÁTKY DO AFRIKY 2
Rodinné divadlo Na Radosti
 Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Zdenička Staňková, Jůlie 
Čechová, Veronika Čechová, Klára 
Eisenhammerová, Mája Klímová a další
Napínavý příběh s  veselými písničkami 
a mnoha cirkusovými čísly. Zvířata z pražské 
ZOO jsou na dobrodružné cestě domů do 
Afriky. A co je čeká na konci cesty?
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 16. října v 19.30 hod.
Jan Procházka / Lenka Procházková

UCHO
Režie: Světlana Lazarová
Hrají: Andrea Jeřábková, Marian
Škorvaga, Jan Bartoška j. h.
Dramatický příběh o  odposleších komunis-
tického režimu v 50. letech. V domě náměst-
ka ministra Ludvíka a jeho ženy Anny vládne 
těžká, bezesná noc. Strach ze všudypřítom-
ného „ucha“ paralyzuje jejich manželské 
vztahy. Představení je uváděno v rámci Dnů 
slovenské kultury
Délka představení: 80 minut
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 17. října v 17.00 hod.

DEN SLOVENSKÉ KULTURY
Komponovaný podvečer. Vystoupí folklórní 
soubor Limbora, přednáška - Slováci v Praze, 
hudební produkce, ochutnávka slovenské 
kuchyně a jiné lákadla.
Plánovaný konec v 19.00 hod.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

čtvrtek 18. října v 19.30 hod.

DVOJKONCERT JAHELKA
A PALEČEK
Písničkáři představí své 
vlastní nejznámější písničky i společnou 
tvorbu. Jejich písničkám nechybí melodič-
nost, nadhled, humor a  svérázný pohled na 
svět, který posluchačům sdělují kultivova-
ným a srozumitelným jazykem.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 230 Kč

sobota 20. října v 15.00 hod.

NA SALAŠI DRACI JSOU
DS Fr. Kreuzmanna
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská 
klauniáda, která pobaví nejen děti, ale i jejich 
rodiče.
Prožijte celý rok na salaši. Jsou tu bačové, 
ovečky, vlci, ale zabloudí sem i drak a vy uvi-
díte, jestli si s ním naši kamarádi poradí. Pak 
ještě uvidíte jak pekli koláče, jak slavili Veli-
konoce a Vánoce a  vůbec se dozvíte hodně 
o  lidových zvycích, na které si pamatuje už 
jen málokdo.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

čtvrtek 25. října v 19.30 hod.
Michael Parker

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel 
Nečas, Filip Tomsa, Radka Pavlovčinová, 
Mahulena Bočanová a další
Fraška s  množstvím komediálních situací 
a překvapivým koncem. Záletný velvyslanec 
řekne své ženě, že odjíždí na víkend hrát golf. 
Jeho žena mu naopak oznámí, že bude na 
víkend v lázních a že jejich dcera odjíždí na-
vštívit kamarádku. Nikdo ale nikam neodjede 
a o překvapivá setkání nebude nouze.

Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
(částečně zadané představení)

pátek 26. října v 19.30 hod.
Emil Ajar / David Prachař

ŽIVOT S KRAJTOU
Režie: David Prachař
Hrají: David Prachař, Jakub Prachař a Pavel 
Fajt
Život s krajtou v humorné formě popisuje pří-
běh osamoceného úředníčka. Šedivý zaměst-
nanec statistického úřadu si svůj nudný život 
ozvláštňuje jednak návštěvou vykřičených 
domů a jednak chovem krajty, jež obývá jeho 
byt zcela na volno. V hlavní roli exceluje David 
Prachař, kterému výrazně napomáhají jeho 
syn Jakub a  hudebník Pavel Fajt. Oba hrají 
vedlejší postavy a dále kus doplňují vydaře-
nými, naživo podanými hudebními vstupy.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč 
(studentská sleva 20%)

neděle 28. října v 19.30 hod.
Pavel Kohout / Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY
DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová
Divadelní parafráze známého Čapkova
románu.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 29. října v 19.30 hod.
Michael Mc Keever

HVĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová 
/Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Ivana 
Andrlová a další
Dvě známé umělkyně se nesnášejí a potkají-
-li se na jevišti, neváhají zajít až k  fyzickému 
napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? 
Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale 
od začátku selhává. Vydrží jeho nervy až do 
konce?
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

KONCERT
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Horní Počernice VysočanyVysočany

Adresa:
Lipí 2556/3

19300, Praha 9
Tel.: 281 865 665 

E-mail:
info@ocnioptikahp.cz

Adresa:
U Svobodárny 9
190 00 Praha 9

Tel.: 284 818 267
E-mail:

info@ocnioptikahp.cz

Největší výběr brýlových obrub v ČR
Měření zraku očním lékařem
Aplikace kontaktních čoček

Objednání k laserovým operacím očí
Profesionální a usměvavý personál

Lipí 2556/3  Horní Počernice
Email: info@lekarnalipi.cz   Tel.: 725 537 096   
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Příznivé doplatky 
a ceny pro všechny!

BlephaCura  Additiva
Vitamin C

BARNY´S 
Lékarenská
aloe 2+1

199.- Kč210.- Kč

79.- Kč 165.- Kč

Přispívá k pročištění organismu,
pomáhá při problémech se zažíváním a
podporuje imunitní systém.

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

BlephaCura je liposomální suspense
pro úlevu od zánětu okraje očního víčka
a pro denní péči o okraj očního víčka.

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

Gurmar
DIAMizin

Dovoz léků domů
v nejbližším okolíN

O
V

Ě +

Placená inzerce
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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

CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí 
návštěvníci,

zámecké léto při-
náší nové expozi-
ce a nové zážitky. 
Nová výstava Zá-
mek, nůžky, papír! 
jistě zaujme děti  
i dospělé. Překvapí 
vás, co všechno lze 
z papíru vytvořit! 

Masky od protinožců, vystřihovánky hradů, 

zámků či stadionu a také modely aut v reál-
né velikosti…Také prodejní galerie nebude 
zahálet a nabídne hned dvě výstavy mladých 
výtvarníků a také expozici pro obdivovatele 
patchworku. 
Toužíte-li po setkání s pohádkovými princez-
nami, máte šanci o prázdninových pohádko-
vých nedělích. Rezervujte si čas komentova-
né prohlídky s princeznou. 
Srpnová Hradozámecká noc slibuje boha-
tý program pro celou rodinu – čertovskou 
pohádku na zámeckém nádvoří i humorné 
prohlídky zámku s prostořekou zámeckou 

komornou. Třešničkou na dortu letošních 
prázdnin bude zámecké filmové léto. O po-
sledním prázdninovém víkendu se můžete 
těšit na letní retro kino na nádvoří. Budeme 
promítat filmy pěkně postaru z celuloido-
vých filmových pásů. 
Přijďte si k nám pro prázdninový zážitek. 
Máme jich dostatek pro děti i dospělé. 
Těšíme se na Vás, od července prodlužujeme 
otevírací dobu do 18.00 hodin.

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

nejrůznějších velikostí: od vystřihovánek přes 
auta a motocykl v reálné velikosti, a také tře-
ba 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.

od 3. – 29. 7., denně od 9.00 do 18.00 hod.

PATCHWORK – vystavuje KLUB 
TRADIČNÍHO PATCHWORKU PBK
Vernisáž výstavy proběhne 2. 7. v 17.30 hodin.

od 3. – 29. 7., denně od 9.00 do 18.00 hod.

MYSTICKÝ ZÁMEK VE CHVALECH 
– kolektivní výstava obrazů autorů Jana  Ha-
chrana, Sandra  Dragoje, Miroslava  Mlyná-
ře a Jana Špičky 

od 1. – 29. 8., denně od 9.00 do 18.00 hod.

DYNAMICS OF ORGANICS 
– VÝSTAVA OBRAZŮ FABIA 
PICCARRETY
Vernisáž výstavy proběhne 2. 8. v 17.00 hodin.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ

POZOR, od 1. 7. 2018 je prodloužena otevírací doba od 9.00 do 18.00 hodin.
Od 5. 7. do 8. 7. a od 27. 8. do 31. 8. je Chvalský zámek PROVOZNĚ UZAVŘEN (údržba podlah a deinstalace /instalace výstav).

od 30. 6. – 26. 8., denně od 9.00 do 18.00 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 
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Ne 22. 7. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S PRINCEZNOU 
KOLOBĚŽKOU I. 

Zámkem i výstavou Zámek, nůžky, papír! vás 
o prázdninové neděli 22. 7. provede veselá a 
bystrá princezna Koloběžka I. Těšit se můžete 
na procházku zámeckými salonky i tajným 
schodištěm, prohlídku výstavy, která je celá z 
papíru, a též princezniny veselé hádanky. Pro-
hlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodi-
nu, rezervace na tel.: 281 860 130. Po skončení 
prohlídky můžete na zámku zůstat, jak dlouho 
chcete. 

Ne 12. 8. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S POPELKOU

V neděli 12. 8. se můžete těšit na komentova-
né prohlídky s milou princeznou Popelkou. 
Princezna vás provede výstavou Zámek, nůž-
ky, papír!, projdete se salonky i tajným scho-
dištěm a pomůžete hledat Popelčin ztracený 
střevíček. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy 
v celou hodinu, rezervace na tel.: 281 860 130. 
Po skončení prohlídky můžete na zámku zů-
stat, jak dlouho chcete. 

So 25. 8. od 18.00 do 22.00 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC: 
POHÁDKA ČERTOVSKÉ 
ČAROVÁNÍ NA ZÁMECKÉM 
NÁDVOŘÍ A KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY SE ZÁMECKOU 
KOMORNOU
Letošní Hradozámecká noc nabídne program 
pro celou rodinu:

19.00 hod. pohádka na zámeckém nádvo-
ří – Čertovské čarování v podání divadelního 
souboru Právě začínáme. Pohádkový příběh 
vypráví o nespokojeném uhlíři Řehořovi, kte-
rý kvůli splnění svých přání málem propadl 
peklu. Láska a přátelství nakonec překonají 
všechny čertovské nástrahy a uhlíř nejenže 
zmoudří, ale navíc zachrání i své přátele. Vtip-
ná pohádka je plná kouzel, čarovných proměn 
a hezkých písniček.

18.00 – 22.00 hod. komentované prohlídky 
se zámeckou komornou, která se čertů ne-
bojí, ledacos ví a ledacos si myslí a na zámec-
kých pánech nenechá nit suchou. Humorné 
komentované prohlídky začínají vždy v celou 
hodinu od 18 do 22 hodin, poslední prohlídka 
ve 21 hodin.

18.00 – 22.00 hod. prohlídky bez průvod-
ce; máte-li pro strach uděláno, můžete se na 
prohlídku zámku i výstavy vydat sami bez prů-
vodce.
Využijte výhodné kombinované vstupné na 
divadlo a komentované prohlídky či prohlídky 
bez průvodce.  Informace o vstupném a rezer-
vace prohlídek na tel. 281 860 130.

Pá 31. 8., So 1. 9. a Ne 2. 9.

LETNÍ KINO NA ZÁMECKÉM 
NÁDVOŘÍ
Na konci prázdnin vám přinášíme zámeckou 
novinku – retroprojekci filmů z filmového 
pásu šíře 16 mm tak, jak se kdysi promítalo ve 
vesnických kinech. Nenechte si ujít atmosféru 
retro kina na zámeckém nádvoří – v pátek a 
v neděli promítáme filmy pro dospělé, v so-
botu vezměte s sebou i děti a připravte jim 

výjimečný zážitek před začátkem školy. Cena 
vstupného: 50 Kč.  Promítáme od 20.00 hodin.

Pátek 31. 8.: Jára Cimrman ležící, spící 
(režie: Ladislav Smoljak)

Sobota 1. 9.: Ať žijí duchové! 
(režie: Oldřich Lipský)

Neděle 2. 9.: Skřivánci na niti 
(režie: Jiří Menzel)

od So 1. 9. do Ne 25. 11., otevřeno denně od 
9.00 do 18.00 hod. včetně státních svátků

PAT A MAT
Interaktivní výstava představí dva pověstně 
nešikovné kutily známé také jako PAT a MAT. 
Těšit se můžete na originální scény z natáčení 
večerníčku, historii tohoto animovaného fil-
mu, animační dílnu, hernu, fotokoutek i kino  
s projekcí filmu PAT a MAT ve filmu. 

3. 9. od 9.30 do 18.00 hod.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
K zakoupené vstupence na výstavu čeká na 
děti navíc i zábavné kutění s PATEM a MATEM 
na zámeckém nádvoří zdarma. Přijďte si k 
nám užít první školní den netradičně s naší 
novou výstavou.

od So 1. 9. do Ne 25. 11., otevřeno denně od 
9.00 do 18.00 hod. včetně státních svátků

JAK SI HRÁLI NAŠI PRARODIČE 
 výstava her a hraček k výročí 100 let česko
slovenské státnosti
Výstava představí vzdělávací a výchovné hry 
a hračky, které byly vytvářeny v období vlas-
teneckého nadšení po vzniku první republiky, 
s nadějí, která byla vkládána do mladé, nastu-
pující generace. 

So 15. 9. mezi 18.00 a 21.00 hod. 

TAJEMNÁ NOC NA ZÁMKU 
– POHÁDKOVÁ STEZKA 
VEČERNÍM ZÁMKEM 
S KRÁLOVSKOU DRUŽINOU
Srdečně vás zveme na pohádkovou stezku 
zámkem pro děti. Těšit se můžete na setkání 
s královskou družinou: princeznami Šípkovou 

AKCE PRO VŠECHNY

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
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Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za květen

Růženkou, Popelkou, Koloběžkou I., králov-
nou, rytířem, Meluzínkou, skřítkem Matýskem, 
čarodějnicí, zámeckou kuchařkou, sluhou, šaš-
kem i zahradníkem. Čekají vás zábavné úkoly 
a nejedno překvapení. Akce je vhodná pro 
děti od 2 do 11 let. Přijďte kdykoli mezi 18.00  
a 20.00 hodinou. Zámeckou bránu zavíráme 
ve 21.00 hod., není třeba rezervace. 

Ne 16. 9. 

TRADIČNÍ SVATOLUDMILSKÁ 
POUŤ NA CHVALSKÉ TVRZI
Program: 
• 9.30 hod. poutní bohoslužba v kostele 
sv. Ludmily

• 10.00 - 18.00 hod. tradiční pouťové atrakce 
a kolotoče, stánky s občerstvením a pouťo-
vými suvenýry (kolotoče se točí již od čtvrtka 
13. 9.)

• 13.00 hod. pouťová pohádka na zámeckém 
nádvoří zdarma: Jak šlo vejce na vandr

• 19.00 hod. koncert na zámeckém nádvoří: 
Tomáš Kočko & ORCHESTR

Ne 16. 9. od 19.00 hod.

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 

– KONCERT NA ZÁMECKÉM 
NÁDVOŘÍ
Přední představitelé tuzemské world music 
a dvojnásobní držitelé ceny Anděl zahrají na 

nádvoří Chvalského zámku svižnou muziku 
inspirovanou moravskou lidovou hudbou. To-
máš Kočko & ORCHESTR koncertují v Evropě 
od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech folk-
lórních, folkových, rockových i metalových. 
Máme se tedy na co těšit! Vstupné v předpro-
deji 230 Kč, v den koncertu 280 Kč.

Milé děti,
v měsíci květnu jsem měla hodně napilno. Na naší výstavě o emocích se nám probudili motýlci 
a rozletěli se po celém zámku. Dalo mi to hodně práce, než jsem je všechny posháněla a přemluvila, aby 
se vrátili zpět do své blankytně modré místnosti. Ještě že umím řeč motýlí. Kdyby se mi to totiž nepoda-
řilo, nevěděly byste si rady s mojí otázkou. Ptala jsem se vás totiž, jakou emoci najdete v místnosti plné 
motýlků. A správně jste odpověděly, že místnost s motýlky patří emoci SMUTEK. Výherkyní se správnou 
odpovědí je osmiletá Kája Štiková, které blahopřeji. Těším se na viděnou s vámi o prázdninách, to už bu-
deme mít výstavu novou – papírovou! 

Vaše víla Ohnivka
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facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e ‑mail: knihovna@knihovna ‑hp.cz
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO

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

Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Milí naši čtenáři,
ať už budete trávit léto 
v atraktivních destina‑
cích či na chalupách 
anebo doma, přejeme 
vám dobré dny, schop‑
nost odpočívat, rela‑
xovat a nabírat síly.

Doufáme, že se dosta‑
tečně zásobujete i  knihami z  naší knihovny. 
Půjčovní dobu máte prodlouženou až do
1. září.

Prázdninový provoz knihovny
Knihovna bude ve dnech 9.  7.  2018  – 
17. 8. 2018 uzavřena.
Od 21. 8. 2018 se na vás těšíme v běžných 
výpůjčních hodinách.

Připravujeme na říjen:
V měsíci říjnu proběhnou Dny slovenské kul
tury. Dne 17. října v Divadle Horní Počernice, 
Votuzská 379.
Začátek v 18.00 hodin.
Doprovodním programem bude divadelní 
představení hry UCHO, kterou podle literární 
předlohy stejnojmenného filmu Jana Pro‑

cházky napsala jeho dcera Lenka Procházková.
Dne 16. října v Divadle Horní Počernice, délka 
představení je 80 minut bez přestávky.
Začátek v 19.30 hod.
Zpracování této divadelní hry je zajímavé 
i tím, že je nastudovaná česko ‑slovensky.
Režie a dramaturgie: Světlana Lazarová
Vstup volný (nutná vstupenka)

Hezké léto za kolektiv knihovny vám přeje

Božena Beňová

Lappin, E.: V jakém jazyce sním? (Odeon)
Známé české přísloví říká, kolik jazyků umíš, 
tolikrát jsi člověkem. Pro spisovatele zároveň 
platí, že pokud ztratí vlastní jazyk, nemůže dál 
psát. To se stalo osudem mnohonásobné emi-
grantky Eleny Lappin: narodila se v Moskvě, ale 
od svých tří let vyrůstala v  Praze. V  roce 1970 
rodina emigrovala do Německa, později autor-
ka žila v  Izraeli, Kanadě, ve Spojených státech 
a  Velké Británii… Memoáry V  jakém jazyce 
sním? jsou mimořádně silným svědectvím o po-
hnuté době druhé poloviny dvacátého století. 
 
Kang, H.: Kde kvete tráva (Odeon)
V noci na 27. května 1980 proběhl v jihokorej-
ském Kwangdžu nejhorší masakr civilistů naří-
zený vlastní vládou, jaký moderní dějiny země 
pamatují. Pod záminkou potírání komunistické 
diverze schválili čelní představitelé státu vojen-
ský zásah k potlačení lidových nepokojů, které 
byly ve skutečnosti projevem nesouhlasu s pa-
nujícím autoritářským režimem. Román sle-
duje osudy několika mladých hrdinů, které se 
oné osudné noci protnou. Ti, kteří přežili, musí 
čelit pronásledování ze strany státních orgá-
nů i  vlastním vzpomínkám na prožité trauma. 
 
Colombani, L.: Cop (Odeon)
Tři ženy žijící ve třech různých světadílech, tři 
osudy: Indka, která patří k nejnižší společenské 
vrstvě – Italka, jež zdědí rodinnou firmu – Ka-
naďanka, která má skvělou kariéru v právnické 
firmě. Všechny tři spojuje touha po důstojném 
životě. Nikdy se spolu nesetkají, nevědí o sobě; 
a  přesto se mezi nimi vytvoří intimní pouto  – 
symbolické pouto vzpoury proti nepřízni osudu. 
 

Jacobsová, A.: Panský dům 2 a  jeho dcery 
(Euromedia Group, a. s.)
Marie a Paul Melzerovi si užívají rodinného ži-
vota, ale jejich štěstí netrvá dlouho. Vypukla 
první světová válka a muži narukují na frontu. 
Paul jako dědic průmyslnické rodiny je zpo-
čátku zproštěn vojenské povinnosti, neboť je 
potřebný doma jako odborník v  továrně. Jen-
že i  on posléze dostane povolávací rozkaz  – 
a  právě v  den, kdy Marie rodí jejich dvojčata. 
Marie se však nezalekne žádné překáž-
ky. Brzy pochopí, že je na tom melzerov-
ská textilka špatně, a  pustí se do boje za 
zachování rodinného dědictví. Její pomoc 
potřebují i  obě švagrové Kitty a  Elisabeth. 
Později ale dostane zlou zprávu, že Paul padl do 
zajetí. A záhy nato se objeví jeho přítel, elegant-
ní Ernst von Klippstein, který čím dál víc vyhle-
dává její blízkost…
 
Picoultová, J.: Desátý kruh (Ikar)
Stoneovi žijí na malém městě a nijak nevybo-
čují z  průměru. Čtrnáctiletá Trixie studuje na 
střední škole, otec Daniel je malířem komiksů 
a matka Laura profesorkou filozofie. Jejich po-
klidný rodinný život však končí v  okamžiku, 
kdy Trixie oznámí, že ji její bývalý kluk zná-
silnil. Roztáčí se kolotoč událostí, který kro-
mě ničivého vlivu na vzájemné vztahy všech 
zúčastněných přináší i  spoustu otázek. Proč 
Trixie Jasona udala, když ho tolik milovala? 
Skutečně ji Jason znásilnil, nebo si vše jen 
vymyslela, aby se mu pomstila? Proč Daniel 
nikdy nemluvil o své minulosti? Jakého démo-
na v  sobě ukrývá? Proč Laura nebyla doma, 
když ji její dcera nejvíc potřebovala? A  oprav-
du si každý musí projít všemi kruhy pekla? 

Valková, T.: Arabská krev (Ikar)
V časech Arabského jara pokračuje příběh Do-
roty a Miriam. Islámský svět prochází bouřlivý-
mi otřesy a čtenáři mohou vše sledovat očima 
Evropanky, která si myslela, že už viděla vše. 
Ovšem osud jí do cesty přináší další a další dů-
kazy o  lidské krutosti a bestialitě války. Podaří 
se jí a její rodině konečně uniknout z kolotoče 
násilí, nebo skončí jako další tragická poznám-
ka pod čarou dějin?

Červenková, R. a Kolář, P.: Labyrint pohybu 
(Vyšehrad)
„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a  pohyb 
se vytrácí nejen ze života, ale i  z  medicíny,“ 
tvrdí profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzio-
terapeut, který už třicet let působí na poli re-
habilitační medicíny, potažmo i  té sportovní. 
V  důmyslném soustrojí lidského těla a  mysli 
se snaží najít skutečné příčiny, které ho porou-
chaly, a  správnou léčbou navrátit pacientům 
ztracené zdraví. V  rozhovorech s  novinářkou 
Renatou Červenkovou vysvětluje základní 
principy lidského pohybu a jeho vývoje a také 
roli, jakou v  něm sehrává náš mozek a  třeba 
i špatné geny, stres, přetěžování, neuspokojivé 
vztahy, absence spirituality, touha „užívat si“… 
Odhaluje překvapivé souvislosti, neboť v  na-
šem organismu se nic neděje náhodně, jak se 
nám, laikům, často zdá. Proč nás bolí rameno, 
když máme nádor plic? Proč sušinka uveze na 
kolečku víc než kulturista? Proč magnetická re-
zonance nic neobjeví, i když nás záda pekelně 
bolí? Proč je někdo pohybově šikovnější než ti 
druzí? Proč si tsunami fotíme, místo abychom 
před ní utíkali?
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LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY S DDM
Po celé léto můžete na facebooku DDM (https://www.facebook.com/
ddmhp/) sledovat fotografie z jednotlivých táborů, které v letošním 
roce pro děti pořádáme:
30. 6.–8. 7. všeobecně zaměřený 
8. 7.–20. 7. výtvarný 
28. 7.–4. 8. sportovní 
4. 8.–11. 8. střelecký 
4. 8.–11. 8. florbalové soustředění 

Příměstské tábory budou v termínu 
23. 7.–27. 7. 
20. 8.–24. 8.

DEN DĚTÍ S DDM
Den 2. 6. 2018 byl jako stvořený na oslavu Dne dětí, který pro vás jako 
každý rok připravil dům dětí a mládeže ve spolupráci s městskou částí 
Praha 20.
Pro děti byl připraven bohatý program jak v budově DDM a  jejím nej-
bližším okolí, tak i na travnatém plácku u konečné zastávky Ratibořická. 
Během celého odpoledne děti z tanečních a hudebních kroužků DDM 
předvedly na velkém pódiu, co se v kroužcích během školního roku na-
učily.
Kdo měl zájem, mohl vyzkoušet chůdy, střelbu na branku, lukostřelbu, 
kickbox, skákání v pytlích, hod na cíl, dětský šerm, skákací hrad a ma-
lování na obličej. Pro odvážné byla připravena horolezecká stěna nebo 
bungee trampolíny a nově motokáry. V budově DDM si zase mohli všich-
ni vyzkoušet autodráhu a postavit si malého robota. Na oblíbeném sta-
novišti u dobrovolných chvalských hasičů bylo nutné zapojit rodiče. Ti 
pumpovali vodu do hadice a děti pak proudem vody z hadice zasáhly cíl. 

Vzhledem k teplému počasí však děti většinou kropily samy sebe nebo 
kolemjdoucí.
Kroužek sportovní střelby připravil střelnici, kde si každý mohl vyzkoušet 
svou mušku a pevnou ruku při střelbě ze vzduchových zbraní.
Ti nejmenší plnili úkoly na pohádkové stezce pod názvem „Červená Kar-
kůlka“.
Po oběhnutí deseti stanovišť a splnění úkolů si děti vyzvedly odměnu.
Na závěr aktivního odpoledne byla připraven koncert TWO GUITARS.
V  mobilním planetáriu děti během celého odpoledne měly možnost 
shlédnout filmy např. Krtci aneb Co je tam nahoře? Ptačí ostrov, Se zví-
řátky do vesmíru, Voda zázrak přírody, atd.
Děkujeme za spolupráci MČ Praha 20, všem dobrovolníkům na sta-
novištích, ZŠ Ratibořická, FZŠ Chodovická i  všem ostatním, kteří 
nám s  letošním Dnem dětí pomáhali a  umožnili dětem prožít od-
poledne plné zábavy, her a  soutěží. Velmi děkujeme všem, kteří 
přispěli finančními či věcnými dary: Lékárna Chodovická, Trow Nu-
trition Biofaktory, Papírnictví a  školní potřeby Chodovická, POPE 
servis, s. r. o., Promeat, s. r. o., Globus Černý Most a Restaurace Sezó-
na. Všem moc děkujeme

ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ 
ROK 2018/19
V  souvislosti s  novým nařízením GDPR, které se týká ochra-
ny osobních údajů, přechází i  náš dům dětí a  mládeže na no-
vou databázi. Vaše osobní údaje budeme chránit stejně peč-
livě jako dosud, jen tato nová databáze bude navíc schopna 
sledovat kdy, jaké a  z  jakých důvodů byly využity vaše osobní úda-
je, abychom vám toto mohli sdělit vždy, když se nás na to dotážete. 
S  tím souvisí i  změny v  přihlašování do kroužků. Na našich webových 
stránkách: www.ddm -hp.cz (také připravujeme nové, hezčí, přehled-
nější) najdete od září 2018 odkaz na klientské centrum, kterým budete 
svůj účet u DDM spravovat. 

Návod na registraci a postup při přihlašování naleznete na ezpravodaji 
ezpravodaj.pocernice.cz, www.ddm‑hp.cz, nebo na Facebooku Dům dětí 
a mládeže Horní Počernice

Děkuji vám za spolupráci v tomto školním roce, přeji krásné prázd-
niny plné nevšedních zážitků a těším se na setkání ve školním roce 
2018/2019. 

Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

 DDM PRAHA 20

tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772
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Rodinné a komunitní centrum Mumraj
Mezilesí 2058/6, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly, Libošovická
info@domumraje.cz, 775 720 585 – Hana Schovancová 

Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

www.domumraje.cz

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

Foto vzpomínka na pohádkový 
les Cesta kolem světa 3. 6. 
Děkujeme všem dobrovolníkům  
– pohádkový les se uskutečnil 
jen díky nim. 
Foto: Marie Bartošová

coworking v létě:
vy pracujete, 

my pečujeme o vaše děti

Letní provoz v coworkingu: 
13.–31. 8. po–pá 9.00–13.00
Své pracovní místo a hlídání dětí se 
rezervujte předem. 

zápisy

od 16. 7. on-line zápisy 
do kurzů a kroužků
Pokud se radši zapisujete osobně, 
můžete přijít 3.–7. 9. po-pá 9.00–13.00 
+ v po, ut, čt také 16.00–18.00

+ zápisy do Školičky – školky 
nanečisto s Montessori pedagogikou

týden otevřených dveří 
a ukázkové hodiny

3.–7. 9.
po-pá od 9.00 hod. do 13.00 hod. 
+ po, ut, čt od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Připravujeme pro vás autorské čtení Anny 
Burdové. Budete moci ochutnat: herna 
pro rodiče s dětmi, hatha jóga, jóga pro 
zdravá záda, pohybové hrátky pro rodiče 
s dětmi, keramika, létající jóga, jóga pro 
rodiče s dětmi.

60+ je prima parta
Rozjíždíme program a aktivity pro 
skupinu žen a mužů od 60 let. Zatím 
proběhla dvě setkání, ze kterých máme 
hlavu plnou nápadů a snů, chuť a elán. 
Děkujeme Marii, Lídě, Hance, Pavle, 
Marcele a Věře. 
A co vy? Je vám kolem šedesátky nebo 
víc? Hladáte přátele? Máte nápady 
a nevíte, kde a s kým je realizovat? 
Chcete být aktivní a nevíte, jak na to? 
Nebo prostě jenom chcete jít ven a nebýt 
doma sami? U nás máte dveře otevřené. 
Zavolejte Báře: 775 720 584.

novinky 60+

- od září Tréning paměti 
- 13. 9. Zdravíme Mezilesí, sousedská akce 
ve spolupráci s HoPo Neposeda
- 22. 9. 10.00-12.00 Otisky nožiček 
a ručiček do keramické hlíny
- 6. 10. Počernice v pohybu
- 12.-13. 10. Podzimní burza dětského 
a těhotenského oblečení

připravujeme

Poslední volná místa na 
příměstský tábor pro děti 
3–6 let – Letní Školička 
6.–10. 8. Cesta kolem světa: celotýdenní 
putování za pokladem s cestovatelem 
Emilem. Děti prožijí týden plný zábavy, 
her, hudebních i výtvarných aktivit. 
Školička probíhá v rodinném prostředí, 
max. 15 dětí, 2 průvodkyně. Cena 2600 Kč.

Za podporu děkujeme MČP20.
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O  víkendu 1. - 3.  června jsme se, jako skau-
ti 92. oddílu společně s  roverskou družinou 
Jehličí, zúčastnili vodní mise na řece Lužnici 
v počtu 38 lidí, z toho 7 vedoucích.
V pátek jsme společně dorazili do Veselí nad 
Lužnicí, kde nás přivítali zdejší skauti a  pře-
dali nám svou klubovnu k užívání. Hned po 
úvodní hře jsme se pustili do vaření, stavění 
stanů a  rozdělování vodáckého náčiní. Den 
skončil večeří obohacenou o  kytarové vy-
stoupení našich hudebníků.
V  sobotu jsme se vypravili na vlak a  dojeli 
jsme na místo určení, kde na nás čekalo do-

vezené vybavení. Celkem to bylo 19 kánoí, 
pádla, vesty a  pár barelů. Jakmile jsme se 
ocitli na vodě, strhla se tradiční, dlouho oče-
kávaná bitva s vodními děly. Kromě vodních 
děl byly nezbytnou součástí lodě také houby, 
ručníky, svačiny, plavky a kytara. Plavba byla 
skvělá i včetně 10minutové průtrže mračen. 
Na oběd jsme se zastavili u jezu, všichni úpl-
ně promočení. Naše plavba skončila po šesté 
hodině, a  do večerky nám zbývalo spoustu 
času na hraní her. Den skončil jako včerejší 
s tím rozdílem, že pod širákem spalo daleko 
víc lidí, než den minulý.

I  druhý den stál za to. 
Plavba byla krásná 
a  vznikla při ní vše-
možná řada nových 
přátelství, zážitků, hlá-
šek a  drbů. Když jsme dopluli na místo, vy-
táhli jsme lodě z vody a pokračovali v bitvách 
na souši. Poté, co jsme se naobědvali, jsme 
vyrazili směrem na vlakové nádraží a domů.
Děkujeme všem, co se jakkoliv podíleli na 
této akci.

Petr Bahník,
vedoucí skautů

Pitná voda se stává celosvětově čím dál 
vzácnější komoditou, jak v  souvislosti 
s  mimořádně suchým jarem upozorňují 
média téměř denně. Každý přírodní zdroj 
pitné vody proto zasluhuje mimořádnou 
ochranu.
Na území Horních Počernic je jediným povr-
chovým zdrojem pitné vody studánka Chval-
ka. Totiž  – byla, dokud kdosi nepřehradil 
údolíčko pod ní kamennou hrází. Vznikl tak 
rybníček, jehož hladina zaplavila i  někdejší 
studánku, překrytou betonovým poklopem. 
Ten se dnes nachází cca 10 cm pod hladinou 
rybníčku, takže studánka se stala nepřístup-
nou a její voda je znehodnocena. Kdyby ně-
kdy z  jakéhokoli důvodu došlo k  narušení 
zásobování Počernic z vodovodní sítě (válka, 
terorismus, přírodní katastrofa), jediný pří-
rodní zdroj pitné vody v našem dosahu bude 
nepoužitelný, protože jeho voda vyvěrá pod 
hladinou rybníčku.

Není mi známo, kým a  k  jakému účelu byla 
pod studánkou zřízena ona hráz, která jedi-
nou počernickou studánku prakticky zlik-
vidovala. Jestli to někdo víte, poučte mě. 
A jestli pro ni neexistuje dost závažný důvod, 
přimlouval bych se za její zrušení a  za ob-
novení studánky, která by za jistých nepříz-
nivých okolností mohla mít pro celou obec 
přímo životní důležitost. Naši předkové si stu-
dánek vážili a  věděli proč. Nám dnes doma 
stačí otočit kohoutkem, takže studánky neře-
šíme. Že by kohoutek mohl taky vyschnout, 
to si moc nepřipouštíme. Zhýčkáni civilizací 
a technikou jsme patrně zapomněli, jak vzác-
ným statkem je přírodní pitná voda, a k jejím 
zdrojům se chováme macešsky. Pojďme to 
změnit.

Pavel Mareš

Nízkoprahový klub HoPo je již třetím rokem 
zapojen do Ligy férového fotbalu. Ta vznikla 
jako nadstavba kampaně Fotbal pro rozvoj, 
která se pomocí fotbalu snaží rozvíjet hodno-
ty mladých lidí jako je respekt, zodpovědnost 
a schopnost dohodnout se. Hraje se podle F3 
pravidel. Co to znamená? Před každým zá-

pasem se domluví, jak se bude hrát, aby to 
hráčům bylo příjemné (počet hráčů, kopané 
nebo házené auty atd.), při hře samotné ne-
jsou rozhodčí jen mediátoři, kteří sledují cho-
vání hráčů na hřišti a do hry zasahují jen ve 
výjimečných případech. V třetím poločase si 
týmy dávají zpětnou vazbu, jak se jim hrálo, 

jestli byla dodržována domluvená pravidla 
a co by třeba příště šlo udělat lépe. Hraje se 
jednou měsíčně celý školní rok na různých 
hřištích periferií Prahy, kde působí sociální 
služby pro mládež. Tým složený z klientů po-
černického nízkoprahového klubu a terénní-
ho programu po předposledním hracím dni 
vede tabulku ligy. V minulém roce nám vítěz-
ství uniklo o fous, ale letos jsme odhodláni to 
dotáhnout do úspěšného konce. Pokud nám 
to vyjde, dostaneme na rok putovní Pohár 
Fair Play a budeme moct hrát v odpoledním 
turnaji se zahraničními dobrovolníky, cele-
britami, týmem nízkoprahových pracovníků 
a dalšími. Díky účasti v lize máme také mož-
nost vysílat několik svých hráčů na speciální 
tréninky, vícedenní fotbalové kempy nebo 
zahraniční turnaje sítě Streetfootballworld. 
Bohužel se poslední turnaj odehraje 23. červ-
na, tj.  až po tiskové uzávěrce tohoto čísla 
Zpravodaje, takže o  jeho výsledku můžeme 
informovat až v  čísle dalším. Pokud se vám 
nechce čekat, podívejte na fanouškovskou 
stránku: www.fb.com/fchopo. Fotbalu zdar, 
tomu férovému zvlášť!

Petr Košek, vedoucí NZDM HoPo

HORNOPOČERNICKÁ PLAVBA

CHVALKA – ZACHRAŇME STUDÁNKU

VYHRÁL FC HORNÍ POČERNICE LETOŠNÍ PRAŽSKOU LIGU FÉROVÉHO FOTBALU?



32– 33

ŠKOLY A ŠKOLKY

Šk
ol

y

Ohlédnutí za školním rokem v družině při 
ZŠ Ratibořická
V  tomto školním roce školní družina prošla 
velkými změnami. Díky projektu MAP mohla 
naše ŠD navázat spolupráci s  jinými organi-
zacemi v  Horních Počernicích. Spolupraco-
vali jsme s Divadlem HP, především s paní V. 
Držmíškovou, která pro naše děti naplánova-
la celkem devět filmových pohádek. Pokaždé 
na nás trpělivě a s úsměvem čekala, o to bylo 
představení příjemnější! Mockrát děkujeme!
Poděkování patří také rodinnému centru 
MUMRAJ, který pro nás naplánoval hned ně-
kolik výukových eko -programů. Většina akcí 
probíhala v přírodě a byla velmi pěkně pro-
pracována, včetně názorných ukázek. Velmi 
děkujeme paní I. Šimonkové, která s  námi 
akce plánovala.
Navštívili jsme také naši místní knihovnu, kde 
si děti mohly prohlédnout dětské oddělení 
a kde nás čekalo vřelé přijetí.
Díky nákupu nových sportovních potřeb, 
na které nám paní ředitelka PhDr.  Ing. Hana 
Kindlová vyčlenila nemalou finanční částku, 
a díky profesionálnímu vedení vychovatelky 
J. Brenkusové, coby sportovní trenérky, bylo 
zavedeno pondělní cvičení v tělocvičně, kde 
si děti radost z  pohybu užívaly formou po-
hybových, míčových a  štafetových her pod 
odborným vedením. Za příznivého počasí 
si děti pohyb venku dokonale užily každo-
denně, tak, jak je bavil nejvíce. Také se v naší 
ŠD uskutečnilo několik projektových týdnů 
i  dnů, spojených především s  ročním obdo-
bím. Děti hledaly a  třídily informace, oživily 
si zvyky a tradice, něco se dozvěděly, naučily 
a  také vyrobily či upekly. A co by to bylo za 

akce bez pořádné hudby a mikrofonu, které 
nám naše paní ředitelka zakoupila pro po-
třeby školní družiny. Všechny akce mají díky 
tomu mnohem vyšší úroveň!
Mockrát děkujeme paní ředitelce za ob-
rovskou podporu naší školní družiny!
Těšíme se na naše společné úterní akce 
i v příštím školním roce! Všem dětem i  rodi-
čům přejeme krásné prázdniny!

Zuzana Kopsová, ved. vychovatelka

Moin – Moin aneb 7. výměnný pobyt Horní 
Počernice – Brunsbüttel
Poslední květnový týden strávilo 20 dětí ze 
ZŠ Ratibořická v  partnerském městě Brun-
sbüttel. Čekal nás tu jako obvykle velmi za-
jímavý program. Brunsbüttel je město obklo-
pené a  protkané vodou  – ústí tu řeka Labe 
do Severního moře a  začíná kanál Severní 

moře  – Balt, kterým 
proplouvají nákladní 
i výletní lodě. Prohlédli 
jsme si město i mořské 
pobřeží. Ve Friedrich-
skoogu v záchranné tulení stanici se připra-
vovali na období rození mláďat, kdy mají s je-
jich záchranou nejvíc práce. Teplé počasí nám 
tentokrát umožnilo opravdu si užít „Watt“, 
mořské bahno, které odkryje odliv. I  den 
strávený v  hanzovním městě Lübecku nám 
přinesl spoustu zážitků. Jako obvykle se nám 
báječně věnovali místní hasiči. Ale všechno 
jednou končí, a tak jsme se museli 31. května 
ráno rozloučit. Věřím, že tento týden přinesl 
nejenom zajímavé zážitky, ale i  poznání vý-
znamu ovládání cizích jazyků a v neposlední 
řadě i přátelství, z nichž některá přetrvají.

Jana Lišková, učitelka

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM ZŠ RATIBOŘICKÁ

Konec školního roku se už blížil mílový-
mi kroky a  spolu s  ním samozřejmě letní 
prázdniny, na které se těšili děti i  rodiče. 
Výlety i  zábavné a  naučné programy ke 
konci roku neodmyslitelně patří. A že jich 
bylo.
Na Den dětí jsme se zúčastnili programu 
„Bezpečný pes“. Na školní hřiště přijeli kyno-
logové se třemi vycvičenými psy. Během do-
poledne jsme se dozvěděli něco o fyziologii 
a  morfologii psů, bezpečnostních zásadách, 
které nás ochrání před jejich útokem.
Ve školní družině proběhly dva programy 
pořádané Ekocentrem Mumraj. Neolit nás za-
vedl po stopách předků až do doby kamen-
né. Hlavní znaky neolitu byly hliněné stavby 
vznikající v blízkosti vodních zdrojů a výroba 
keramických nádob. Děti si uvědomily dů-
ležitost vody a  vyrobily si neolitickou misku 
z hlíny. Krtek a jeho svět pojednával o význa-
mu a ochraně půdy, o bujném životě v půdě, 
jehož indikátorem je právě krtek. Byly zod-
povězeny otázky: „Jak to, že se krtek neztratí, 
když je skoro slepý? Na čem si pochutnává? 

Jak půda vzniká a zase mizí?“
V  šestajovické výrobní dílně jsme odlévali 
glycerinové mýdlo do forem, vzniklo několik 
krásných motivů květin a zvířat, které určitě 
zdobí nejednu koupelnu. Děti si také mohly 
namíchat koupelovou mořskou sůl z rostlin-
ných esenciálních vůní. Žáci z pátých ročníků 
si vyjeli do historické vesničky Botanicus, kte-
rá se pyšní rozlehlými bylinnými zahradami 
a rozmanitými středověkými řemesly. K vidě-
ní bylo i středověké tržiště, kde si pochutnáte 
na keltských palačinkách. Žáci si mohli vy-
zkoušet práci dráteníka, hrnčíře, provazníka, 
mýdlaře, svíčkaře či papírníka.
Celá škola navštívila Zámek Loučeň. Prohlédli 
jsme si překrásné interiéry, jimiž nás provedli 
v  dobových kostýmech komorník Jeho Jas-
nosti, elegantní kněžna nebo knížecí nadles-
ní Josef.
V zámeckém parku si děti proběhly zahradní 
labyrinty, jež jsou loučeňskou raritou.
Neochudili jsme se ani o  kulturní zážitky. 
V divadle v přírodě si pro nás žáci z dramatic-
kého kroužku připravili představení O  malé 

mořské víle. Za-
zněly krásné po-
hádkové písničky, 
k vidění byly nád-
herné kostýmy 
živočichů z  pod-
mořského dna.
Za jásavého, burácejícího potlesku skončila 
každoroční školní akademie. Dětem se taneč-
ní, hudební, pěvecká, recitační a  divadelní 
vystoupení moc povedla. Celou akademií nás 
provázeli žáci z páté třídy, kteří si vyzkoušeli 
roli moderátorů.
Čtvrtým rokem naše škola pořádala diskoté-
ku pro rodiče a děti. Hrál nám profesionální 
DJ. Celému večeru vládla veselá nálada. Tan-
čili jsme, povídali si a  ochutnávali dobroty 
z kuchyní našich maminek.
Všem přejeme pohodové prázdniny plné 
obohacujících zážitků. Ať nám sluneční pa-
prsky dodají co nejvíce síly pro následující 
školní rok.

Žáci ZŠ Spojenců

ZŠ SPOJENCŮ
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V  úterý 5.  6. se ve všech třídách druhého 
stupně naší školy uskutečnily semináře spo-
jené s  praktickým nácvikem základů první 
pomoci. Školiteli se pro toto dopoledne stalo 
19 studentek a studentů SZŠ Ruská v Praze 10 
pod vedením Mgr. Pavly Hřebíkové. V malých 
skupinkách si všichni žáci naší školy vyzkou-
šeli praktický nácvik resuscitace, seznámili se 
s některými polohami při ošetřování a jak zra-
něného člověka šetrně transportovat. Také 

si vyzkoušeli, jak správně poskytnout první 
pomoc při popálení a poleptání, co dělat při 
tepenném krvácení a  jaké jsou složky inte-
grovaného záchranného systému v  ČR a  co 
přesně mají na starost. V neposlední řadě si 
žáci vyzkoušeli, jak vyprostit zraněného člo-
věka z (havarovaného) vozidla.
Našim žákům se školení velmi líbilo, aktivně 
se zapojovali do všech praktických nácvi-
ků, nebáli se klást otázky, pokud jim nebylo 

něco jasné. Velmi děkujeme všem student-
kám a  studentům a  hlavně paní Mgr.  Pavle 
Hřebíkové, která toto setkání zorganizovala. 
Těšíme se na další spolupráci.

Jitka Špoutilová, učitelka

PRVNÍ POMOC V BÁRTLOVCE

Od 1. 9. 2017 je naše škola realizátorem projek-
tu „FZŠ dotace“, spolufinancovaného EU. Díky 
tomu probíhá na naší škole bezplatné doučo-
vání z českého jazyka, matematiky a anglické-
ho jazyka pro žáky ohrožené školním neúspě-
chem. Doučování pomohlo řadě žáků zlepšit 
školní výsledky, případně zvládnout přijímací 
zkoušky na střední školy. Doučování je přizpů-
sobené i  potřebám žáků -cizinců s  odlišným 
mateřským jazykem. Skupina dětí z Mongolska, 
Vietnamu a z Ukrajiny se jedenkrát týdně věnu-
je výuce čtení, výslovnosti, psaní a porozumění 
českému textu. Ve škole pracuje i  Čtenářský 
klub a Klub logiky a deskových her, které přispí-
vají k rozvoji čtenářské a matematické gramot-
nosti přihlášených dětí. Ve středu 18.  dubna 
se žáci 1. stupně zúčastnili 5. ročníku soutěže 
o Štafetový pohár atletického svazu. Závodi-
lo se ve štafetovém běhu na 8 x 100 m a 8 x 200 
metrů. Závodu se zúčastnilo 14 pražských škol. 
Naši běžci vybojovali krásné 2. místo a postou-
pili tak do krajského kola. Oslavy Dne Země na 
konci měsíce dubna se nemohly vyhnout ani 
naší škole. Žáci 1. stupně si v souvislosti s tímto 
dnem v pátek 27. dubna ověřovali své znalosti 
a dovednosti z oblasti environmentální výcho-
vy na jednotlivých stanovištích v rámci projek-
tového dne. Na naší škole se uskutečnil již 21. 
ročník McDonald’s Cupu. Tým mladších žáků 
opět zazářil. V  dramatickém klání potřebovali 
kluci vyhrát poslední zápas o 11 branek. A to se 
jim opravdu podařilo. Postoupili do kvalifikace 
o krajské kolo, ve kterém o týden později zví-
tězili a postoupili do finále Prahy. Tam se pro-
bojovalo jen osm nejlepších pražských škol. Po 
urputném boji hoši obsadili krásné 6. místo. Je-
den z členů našeho týmu byl vyhlášen nejlep-

ším střelcem turnaje s neuvěřitelnými dvanácti 
góly! Ve čtvrtek 10. května myslely děti ve škol-
ní družině na své maminky. Blížil se totiž Svá-
tek matek. V odpoledních hodinách na školní 
zahradě zasadily do vlastnoručně ozdobených 
květináčů kytičku pro svou maminku. Druhý 
stupeň vyrazil v  pátek 11.  května na sportov-
ní výlet k  Příbrami. Na žáky čekala hala plná 
záludných úkolů, překážek, sportovních výzev 
TEPFAKTORU. Pětičlenné skupiny se tři hodiny 
snažily projít 20 místností, aby se jim odemkly 
ty bonusové, které poskytly indicie k pokladu. 
V autobuse cestou zpět bylo znát, že do toho 
děti daly opravdu všechno. V úterý 15. května 
se ve sportovním areálu FZŠ Chodovická kona-
lo obvodní kolo turnaje ve vybíjené pro žáky 
4. a 5. tříd. Děvčata obsadila 2. místo. Klukům se 
podařilo o dvě vybití vyhrát turnaj a postoupit 
do krajského kola.

Vrcholy celoročního snažení našich sportovců
Ve středu 16.  května proběhlo krajské kolo 
OVOV – už tradičně byl náš tým nejlepší a čeká 
ho v září republikové finále. Těšíme se a držíme 
palce. Úspěšný byl i  pátek 18.  května, zejmé-
na pro mladší žákyně, které 
suverénně ovládly krajské 
finále turnaje ve stolním 
tenise a staly se mistryněmi 
Prahy. Vpondělí 11.  června 
se zástupci našich pedagogů 
a  žáků zúčastnili slavnostní-
ho vyhlášení výsledků celo-
ročního boje 175 pražských 
škol o  Pohár primátorky 
hlavního města Prahy. Už 
tradičně je naše škola mezi 

prvními šesti školami, 
jejichž zástupci jsou 
v  červnu zváni na Sta-
roměstskou radnici, aby 
převzali ocenění svého 
celoročního snažení 
v oblasti sportu. K naší velké radosti jsme obhá-
jili loňské umístění a stříbrný pohár je opět náš. 
Velké díky patří všem žákům a učitelům, kteří 
k tomuto skvělému výsledku přispěli. Další vel-
kou radost přinesl Sazka olympijský víceboj. 
Celý školní rok žáci naší školy plnili jeho vše-
stranné disciplíny. Letos pomohli i ti nejmladší 
sportovci z  prvního stupně. Všech 8 disciplín 
splnilo celkem 73 % zapojených žáků. Jako ne-
čekaný bonus se naše škola dostala do slosová-
ní o finanční prostředky na sportovní vybavení. 
Z šesti set škol, které splnily podmínky soutěže, 
bylo losováno třicet pět vítězných a FZŠ Cho-
dovická je mezi nimi. Naši žáci a učitelé se ve 
čtvrtek 14.  června zúčastnili slavnostního vy-
hlášení a předání cen v Divadle Metro. Už teď 
se těšíme na příští rok se Sazka olympijským 
vícebojem.

Pedagogové FZŠ Chodovická

KVĚTNOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z CHODOVICKÉ   
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Cvičný požární poplach na Stoliňské – velké 
poděkování našim milým počernickým dob-
rovolným hasičům
Ve čtvrtek 14. června proběhl další ročník na-
šeho každoročního cvičného požárního popla-
chu. Poklidné čtvrteční dopoledne náhle naru-
šily sirény požárního vozu a školním rozhlasem 
byl vydán pokyn k  okamžité evakuaci všech 
školních budov. Žáci v  doprovodu pedago-
gů ukázněně opouštěli školní budovy, aby se 
shromáždili na školním hřišti. Téměř 470 osob 
se dokázalo během tří minut a  deseti sekund 
dostavit na určený prostor na školním hřišti. 
Evakuovali se všichni, někteří zapomnětlivci 
jen v ponožkách. Ti starší tušili jen cvičný po-
plach, avšak na našich nejmenších bylo patrné 
zděšení, které posléze vystřídala úleva, když se 
dozvěděli, že to bylo „jen jako“. Velký dík patří 
našim milým počernickým hasičům, kteří vždy 
ochotně během poplachu nejen hasičským vo-
zem dotvářejí atmosféru skutečného ohrožení, 
ale vždy až s  nevídaným zápalem malým zá-
jemcům předvádějí hasičskou techniku. A  jen 
na okraj dodávám, že každou první středu 
v  měsíci můžete slyšet sirénu, kterou na naší 
budově obětavě spouštějí naši dobrovolní ha-
siči, aby testovali funkčnost systému pro případ 
ohrožení. Moc děkujeme a budeme se těšit na 
další - snad jen cvičný požární poplach.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Londýn, Harry Potter a Základní škola
Stoliňská
Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 vyjela naše škola na 

jazykově–poznávací zájezd do Velké Británie. 
Jeho cílem bylo seznámit se s krásami Londýna 
a Oxfordu prostřednictvím některých momen-
tů ze známé série románů J. K. Rowlingové.
Mezi stěžejní momenty bezesporu patřila plav-
ba trajektem přes průliv La Manche, prohlídka 
univerzitního města Oxford a centra Londýna. 
Zde jsme zhlédli okolí Greenwichské observa-
toře a  lodí jsme se po řece Temži dopravili až 
ke známé katedrále svatého Pavla, kterou krá-
lovská rodina využívá pro slavnostní obřady. 
Po překonání příkrých schodišť jsme z  výšky 
108 metrů měli celé hlavní město jako na dla-
ni. Prohlédli jsme si také slavnou pevnost To-
wer (ukrývající královské korunovační klenoty) 
i  známý most Tower Bridge. Ten se po našem 
příchodu jak na povel zvedl nad proplouvající 
lodí. Zvládli jsme i náročnou přepravu londýn-
ským metrem, procházku v okolí London Eye, 
Westminster Abbey i slavného Big Benu (který 
je však boužel momentálně v rekonstrukci).
Nezapomenutelnou vzpo-
mínkou zůstane zcela jistě 
návštěva Warner Bros. Stu-
dia a  vyhledávaná expozice 
o tvorbě filmů o Harry Potte-
rovi. Na několik hodin jsme 
se tak stali jeho součástí. 
Taktéž návštěva slavného 
muzea voskových figurín 
Madame Tussaud vzbudila 
velký zájem a  stala se ne-
smazatelnou vzpomínkou. 
Nezapomněli jsme ani na 
Buckinghamský palác (do-

dnes přemýšlíme, zda 
kolem nás v  autě oprav-
du projela královna Alž-
běta  II.), Trafalgar Square 
a  Picadilly Circus, který 
jsme v závěru našeho po-
bytu doslova roztančili. Naše jazykové doved-
nosti jsme si měli možnost vyzkoušet při poby-
tu v anglických rodinách. Ochutnali jsme jejich 
autentickou britskou kuchyni a poznali způsob, 
jakým tito lidé žijí a komunikují. Pověstné dešti-
vé počasí se nám po celou dobu vyhýbalo, což 
jen umocnilo pozitivní dojmy z celého pobytu.
Během cesty jsme zdolali více než 2 500 km po 
vodě a  souši, a  v  průběhu nachodili bezmála 
50 km. I přes náročnost výletu ve všech zůstaly 
nezapomenutelné zážitky. Pokud bude o  zá-
jezd zájem i  příští školní rok, zcela jistě se na 
podobnou výpravu vydáme znovu. Cestování 
a poznávání zdar!

Za účastníky zájezdu: K. Vlková

Zpátky doma
Po absolvování praxí se na konci května vrátili 
do školních lavic studenti druhých a třetích roč-
níků. Po měsíci také přijeli ze zahraničí stážisté, 
kteří svou povinnou praxi absolvovali díky Eras-
mu+ v různých městech západní Evropy. A co 
tedy zažili?
„Stres a  strach, zda člověk všechno zvládne  – 
tak probíhá první den zahraniční stáže. Zbytek 
už jsou nejlepší dny za poslední roky. Birming-
ham není láska na první pohled, po několika 
procházkách vás ale druhé největší město An-
glie dokáže chytit za srdce.“
„Pracovala jsem v  univerzitní nemocnici v  ir-
ském Corku. Zpočátku bylo obtížné se orien-
tovat hlavně v  pohybu karet pacientů. Práci 
s osobními údaji mi usnadnila znalost předpisů 
o  jejich ochraně, kterou jsem získala v  hodi-
nách práva.“
„Památky v  Dublinu jsou moc pěkné, ale za 
poznání stojí i  jeho okolí. Naše pracovní pozi-
ce byly v advokátní kanceláři, jejíž činnost byla 
zaměřena na rodinné, cizinecké a trestní právo. 
Měl jsem skvělé kolegy, kteří mi poradili vždy, 
když jsem potřeboval.“
„Z Malagy jsme se ve volném čase vydávali na 
výlety a navštívili jsme Gibraltar, Granadu nebo 
Rondu. Španělskou mentalitu jsme poznali 
i  v  pracovním procesu v  marketingové firmě, 

realitní kanceláři nebo v advokátní kanceláři.“
„Praxe byla velmi přínosná nejen proto, že jsme 
se naučili pracovat v  těžších podmínkách na 
různých administrativních pozicích v  roten-
burgských firmách, ale také proto, že jsme po-
znali novou kulturu, procestovali kus Německa 
a mimo jiné i ochutnali místní kuchyni.“

Úspěšné na Staroměstské radnici
V  pondělí 11.  června byli v  Brožíkově sále na 
Staroměstské radnici oceněni studenti střed-
ních škol, kteří uspěli v  soutěžích vyhlašova-
ných MŠMT a Magistrátem hlavního města Pra-
hy. Byly mezi nimi i čtyři studentky naší školy. 
Největšího úspěchu dosáhla Radka Studničko-
vá, která se svou prací na téma (ne)dodržování 
lidských práv v  Československu po roce 1948 
postoupila do celostátního kola. To se uskuteč-
ní třetí červnový víkend v  Olomouci. Držíme 
palce!

Tradiční výměna
Letos probíhá již třetí ročník partnerské výměny 
našich a  španělských studentů. Její první část 
proběhla začátkem června. Naši studenti odjeli 
do Španělska, odkud si odvezli nejen množství 
zážitků, vzpomínky na nové kamarády, které 
na podzim uvítají v  Praze, ale také certifikáty, 
které převzali z  rukou české velvyslankyně na 

zastupitelském úřadu 
v  Madridu. Teď už zbývá 
jen dobře se připravit na 
podzimní návštěvu.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

NOVINKY ZE ZŠ STOLIŇSKÁ

UDÁLOSTI NA SOŠ
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SPORTOVNÍ KURZ PASTVINY 2018
Ve středu 2.  května se septima B vydala na 
sportovně -turistický kurz do výcvikového 
střediska Pastviny, které se nachází v příjem-
ném stínu Orlických hor. Jednalo se o  pre-
miéru nového druhu mimoškolní akce, a tak 
všichni s napětím čekali, co se bude odehrá-
vat. Jedno jsme však měli společné – všichni 
jsme se těšili na pět dní nabitých pohybem, 
hrami, spoustou sluníčka, a především odpo-
činkem a zábavou.
Areál v sobě skýtal hned několik hřišť na růz-
né druhy sportů  – nejprominentnějšími se 
u nás pak staly volejbal, nohejbal, tenis a soft-
bal. K  dispozici zde byla k  zapůjčení i  jízdní 
kola a v neposlední řadě také možnost jízdy 
na kánoích.
Hned první den po příjezdu  – ve čtvrtek  – 
bylo jasné, že tady se lenošit nebude. Dopo-
ledne se jedna skupinka vydala na cyklistický 
výlet, zatímco druhá začala trénovat na vo-
lejbalový turnaj. Odpoledne jsme se všichni 
společně vydali zkusit si zajezdit na kánoích. 
A  věřte mi, že správně pádlovat kánoi není 
nic jednoduchého. Někomu jezdit vzadu 
jako kormidelník doopravdy nešlo, někomu 
to naopak přišlo naprosto přirozené. Ten den 
bylo teplo, užívali jsme sluníčka, dokonce se 
zájemci mohli i smočit ve vodní nádrži, která 
byla takřka, za rohem” sportovního areálu.
V  průběhu příštích dní jsme zkoušeli další 
a další sporty. Některé si získaly velkou obli-
bu - hlavně pak tenis, ve kterém jsme si uspo-
řádali menší turnaj a  který bavil doopravdy 

snad všechny. Některé sporty bohužel zas tak 
slavné nebyly – ano, mluvím o softbalu, který 
jsme všehovšudy hráli předtím jen dvakrát 
a  pochopit takhle narychlo potřebná pravi-
dla nás od samotné hry spíše odradilo, než 
abychom byli navnaděni. Nicméně jsem i za 
ten „prokletý“ softbal vděčná, protože to byl 
pohyb na čerstvém vzduchu v  krásné příro-
dě.
Po večerech se pak zakládal táborák, opékaly 

špekáčky, 
d o k o n c e 
i  sledo-
val hokej 
a  celkově jsme se jako kolektiv zase o  něco 
sblížili. Lhala bych, kdybych řekla, že jsem si 
nedala do těla. Výlet jsem si moc užila, a kdy-
by to šlo, hned bych si ho zopakovala.

Karolina Řeháková, septima B

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA

Stejně jako v loňském roce připravilo Sdru-
žení rodičů a přátel MŠ Chodovická pro děti 
na zahradě školky pouť. Děti si zařádily na 
skákacím hradu, povozily se na kolotoči  
a dřevěných zvířátkách řezbáře Matěje a pl-
nily spoustu dalších úkolů. Domů si odnesly 
malé dárečky. 

Za pomoc s organizací akce mnohokrát dě-
kujeme studentům SOŠ pro administrativu 
EU v čele s panem profesorem Martinem  
Zigem.

Novinkou letošního roku však byla čerstvě 
otevřená lezecká stěna. Děkujeme počernic-
kým firmám AIX boulder, Epistav, Isermat CZ  
a Sklenářství Jan Vokurka, které nám pomoh-
ly s její realizací. Hlavní díky ale míří k rodičům 
školkových dětí za mnoho dobrovolnicky od-
pracovaných hodin. Jen díky jejich nasazení 
se další část školkové zahrady proměnila  
v dětský ráj!

Za SRPMŠ Chodovická,
Alena Velíšková

MŠ CHODOVICKÁ
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XAVEROV SLAVÍ POSTUP DO I. A TŘÍDY

ROZHOVOR S TRENÉREM DAVIDEM LUKEŠEM

Sp
or

t

Třetí postup za pět let po znovuzaložení. 
Taková je vizitka fotbalistů SC Xaverov 
Horní Počernice. Tentokrát se místnímu 
klubu povedlo vybojovat konečné druhé 
místo v I. B třídě a v následující sezóně se 
fanoušci můžou těšit na účast o patro výše.

Celý rok se nesl ve znamení skvělé týmové 
práce. V podzimní části skončil Xaverov na 
6. místě s minimálním odstupem na postu-
pové pozice a pro jaro měl tedy velmi dobrou 

výchozí pozici pro to, aby se porval o postup. 
Jarní část sezóny byla pro počernické borce 
pohádkou. Až na dvě úvodní domácí porážky 
nenašli přemožitele a stali se jarními mistry a 
zcela po právu si zasloužili druhé místo za Ky-
jemi, které tuto soutěž opanovaly. 
Vydařený rok byl tedy završen postupem, 
za kterým stojí mnoho lidí. Od podpory naší 
Městské části Praha 20 v čele s paní starost-
kou Hanou Moravcovou, přes trenéra Davida 
Lukeše, sportovního manažera Svatopluka 

Malinu, skvělou 
fotbalovou par-
tu, až po naše 
fantastické fa-
noušky.
SC Xaverov Hor-
ní Počernice 
všem děkuje  
a těší se na další 
sezónu!

Tomáš Jakl ml., SC Xaverov

Už předposlední kolo bylo téměř jisté, že 
postup do I. A  je váš. To se potvrdilo po-
sledním kolem a vy jste mohli slavit. Jaké 
pocity jste měl, když jste mužstvo dovedl 
k postupu?
Samozřejmě jsme měli všichni radost. Před 
sezónou nikdo nečekal, že by se nám mohl 
postup podařit. Máme nejstarší věkový prů-
měr ze všech týmů, kluci chodí do práce, 
sotva stíhají tréninky, ale mají ke klubu vztah. 
Hráli tady jako děti nebo trénují děti a to bylo 
strašně důležitý a troufám si říct, že právě ten 
charakter celého týmu nám zajistil postup. 
Konec sezóny byl tradičně těžký, nevyhnula 
se nám zranění, horkotěžko jsme tým dávali 
dohromady, sotva jsme postavili 11 a o to víc 
musím před klukama smeknout, že to zvládli 
a vybojovali postup.

Jak byste zhodnotil celou sezónu a výkon 
hráčů?
Loni byl náš cíl zachránit skupinu, což se nám 
podařilo. Pro tuto sezónu jsme si žádné cíle 
nedávali a v létě jsme ji zahájili s tím, že chce-
me hrát dobrý fotbal. Na podzim jsme byli na 
nějakém 5. – 6. místě a já jsem se dověděl, že 

by byla šance i postoupit, ale s  týmem jsem 
o  tom nemluvil. Když jsme pak hráli na Bra-
níku, tak jsem jim to řekl a  tam se utvrdilo, 
že kluci na to mají. Vím, kolik jim je a že není 

lehké zápasit s o generaci mladšími, ale cha-
rakter našeho týmu je úžasnej a já musím při-
znat, že jsem z toho byl dojatý.

Tým SC Xaverov spolu s fanoušky
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Dne 27. 5. se v pražské tělocvičně Na Balká-
ně uskutečnil Přebor Prahy jednotlivkyň, ve 
kterém dokázaly naše svěřenkyně vybojo-
vat neuvěřitelných 8 medailových umístění 
a zároveň zajistily 8 postupových míst na 
Mistrovství České republiky.
V kategorii VS 1A naše děvčata obsadila 
všechny tři medailové příčky. I přes pád z kla-
diny zvítězila nejmladší závodnice celého 
startovního pole - Elen Struclová, se kterou se 
na první stupínek postavila domácí závodnice, 
která dosáhla stejného bodového výsledku. 
Na druhém, resp. třetím místě se opět - díky 
shodnému bodovému zisku, umístily dvě naše 
závodnice, Ela Šrůtková a Eliška Kurfürs-
tová. Na krásném 7. místě skončila Jessica 
Wandruschka. 
V kategorii VS 2A nám startovala pouze jedna 
závodnice, a to Kateřina Koubová, která ob-
sadila 24. místo.
V kategorii VS 3A nás reprezentovaly dvě zá-
vodnice,  Kateřina Jakešová a Julie Brožová, 
které obsadily 8., resp. 12. místo.
A následující kategorie byla v podání třech 
našich závodnic opět medailová: Přebornicí 
Prahy se stala Emílie Zervanová,  2. skonči-
la  Nikola Kurfürstová a 3. Adéla Kalinová. 
Lenka Tikmanová obsadila krásné  5. místo.
V kategorii VS 5B zvítězila a titul Přebornice 
Prahy získala Laura Bohatová.
Poslední kategorií celodenního závodního 
maratonu byla kategorie VS 6B, kde další titul 
Přebornice Prahy pro náš oddíl získala Lucie 
Zahradníčková. Na 6. místě se umístila její 
sestra Jana.
Děkujeme všem závodnicím za krásné repre-
zentování našeho oddílu. V neposlední  řadě 
patří  velký dík i všem trenérům a rozhodčím, 
kteří se usilovně věnují sportovní přípravě na-
šich svěřenkyň.

Za oddíl SG:  
Z. Hubáčková a L. Barešová

OSM MEDAILÍ Z PŘEBORU PRAHY JEDNOTLIVKYŇ

Jak jste si užili oslavu?
Oslava byla decentní a příjemná, každý si ví-
tězství vnitřně užíval.

Víte už, jaká mužstva vás budou v 1. A. 
čekat?
To ještě nevíme, losování se bude konat až 
27. června, takže zatím nevíme, jakou skupinu 
budeme hrát a jaké týmy tam budou.

Znamená postup i vyšší náklady?
Myslím, že se to výrazně nezmění.

A jaké cíle máte pro nadcházející sezónu?
Cíle si nedáváme, tak jako minule chceme 
hrát dobrý fotbal. Já bych byl rád, aby se už 
provázala naše mládež na dospělé.

Lenka Bartáková,  
redaktorka

David Lukeš dovedl tým SC Xaverov do 1. A třídy
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Poslední nazdar, Pepane!
Jen před několika týdny nás zastihla smutná zpráva. Tento 
svět opustil náš dlouholetý a čestný člen, vynikající sporto-
vec a  zodpovědný funkcionář a  trenér  – Ing.  Josef Pittner. 
Vyrůstal v sousedství letního sokolského cvičiště v Horních 
Počernicích, na kterém koncem třicátých let vznikl první 
tenisový kurt. A  tak mladý Pepík  – Pepan, jak mu důvěrně 
říkali jeho přátelé sportovci, si tenis velmi oblíbil. Stal se jeho 
celoživotní zálibou. Byl výborným hráčem, později trenérem 
a funkcionářem.

Ve sportovním prostředí také našel svoji celoživotní partner-
ku Alenu. Oba pak vedli své dvě dcery ke sportu, obě děvča-
ta se jim odměnila skvělou sportovní kariérou. I přes vysoký 
věk byl Pepan stále aktivním funkcionářem Tělovýchovné 
jednoty Sokol, navštěvoval oba sportovní areály, zajímal se 
i o celkové dění v Horních Počernicích. Řadu let byl také po-
černickým zastupitelem. Josef Pittner zemřel ve věku 86 let. 
Čest jeho památce!

Za výbor TJ Sokol Horní Počernice: Ivan Liška

V neděli 13. 5. , v letošním květnovém parnu, 
se naši malí volejbalisté z TJ Sokol v Horních 
Počernicích účastnili ORIONSKÉ HVĚZDIČKY 
v  DOLNÍCH BŘEŽANECH. Jednalo se o  TUR-
NAJ BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU a  záro-
veň přeložené VELKÉ CENY PRAHY. Vše se 
konalo za účasti mnoha pražských i  mimo-
pražských týmů v krásném venkovním víceú-

čelovém sportovním areálu. Pořadatelem byl 
volejbalový klub Orion. Turnaj byl organizač-
ně výborně zvládnut i  při tak velkém počtu 
hráčů. Oddíl HP poslal do bojů nad sítí 5 týmů 
(10 hráčů). Dva z červeného, dva z oranžové-
ho a jeden ze žlutého minivolejbalu. Pro naše 
děti to byla cenná herní zkušenost. Oddíly 
i hráči si poměřili nabyté volejbalové doved-

nosti. Všichni ob-
drželi turnajové 
památeční spor-
tovní tričko s po-
tiskem - logem 
turnaje. Vládla výborná nálada, soutěživost, 
obětavost a  týmová spolupráce. Výsledková 
tabulka z tohoto turnaje vyšla již v minulém, 
červnovém čísle HPZ.

KVĚTEN byl měsíc turnajů. V  neděli 27.  5. 
jsme byli pozváni na obhajobu z  loňského 
antukového turnaje na PRAŽSKÉ PRAGOV-
CE, který byl opět určen pro naše kategorie - 
žlutý, oranžový a červený volejbal. HP obstály 
ve slušné konkurenci a zacinkala i medaile ve 
žlutém volejbale.

NÁS ČEKÁ do konce školního roku ještě zá-
věrečný oddílový turnaj 25. 6. a samozřejmě 
už osvědčené soustředění v Železných ho-
rách. Naše holky převálcovaly kluky a tímto se 
stáváme ryze dívčím družstvem, které bude 
už od září oficiálně reprezentovat minivo-
lejbal dívek. Tréninky zatím zůstávají stejné 
v pondělí a ve čtvrtek.

Krásné léto přejí a za volejbalovou
přípravku vás zdraví trenérky

Jája Brenkusová, Iveta Vančurová 
a Lucie Hanzalová

HORNÍ V DOLNÍCH

7

6

V květnu se malí volejbalisté z TJ Sokol Horní Počernice účastnili dvou barevných volejbalo
vých turnajů, Orionské hvězdičky v Dolních Břežanech a Pražské Pragovky
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Běloruský Minsk hostil otevřené mistrovství 
v  disciplíně Hand to Hand combat neboli 
rukopašnyj boj. Tento bojový sport byl spe-
ciálně vytvořen na základě dlouhodobých 
zkušeností ruských bojových systémů. Vše 
má původ v armádě. Tento bojový sport cvičí 
různé bojové složky a speciální jednotky. Vy-
užívají se všechny prvky ze všech bojových 
sportů.
Tohoto velice náročného turnaje se zúčastni-
la i čtyřnásobná mistryně světa Martina Ptáč-
ková a  bojovala opět o  nejvyšší mety. Mezi 
světovou elitou se ukázala v parádním světle. 
Na mistroství se sjela celá špička těch nejlep-
ších závodníků z  různých bojových disciplín 
z  mnoha koutů světa. Kromě nejlepších Ev-
ropanů tu samozřejmě byly i výpravy z USA, 
Kanady, Íránu, Kazachstánu, Uzbekistánu  aj. 
Všichni tito bojovníci předváděli fantastické 
výkony a ukazovali své umění boxu, kickbo-
xu, juda, samba, zápasu apod. a samozřejmě 
se snažili vyhrát.
Bohužel, jak to už při závodech v  této disci-
plíně bývá, mnoho závodníků si místo me-
dailí odneslo i  řadu nejrůznějších zranění. 
Mistrovství bylo rozlosováno v  každé kate-
gorii do dvou skupin. Skupinu A  tvořily stá-
ty Asie + Ruska, druhou pak zbytek světa. 
Z  této skupiny postoupila do dalších bojů 
i  Martina Ptáčková. V  semifinále narazila na 
závodnici z  Uzbekistánu a  po velké bitvě, 
kde krev stříkala opravdu proudem, Martina 
zvítězila a  postoupila technickým K. O. do 
finále. V něm na ní čekala bojovnice z Ruska 
a  byla to opravdu pěkná podívaná. Martina 
jako boxerka a  mistryně světa v  kickboxu 
měla převahu v postoji, ve stoje a větší sílu.
Na zemi vládla zase Ruska. Mimochodem, 
mistryně světa v  judu a  sambu. Nakonec se 
z vítězství radovala o 8 let starší Ruska. Z Bě-

loruska si tak Martina veze 2. místo. Martina si 
však svým výkonem v Bělorusku získala velký 
respekt a uznání.
Na závodech platilo, že před zápasem a bě-
hem něho, byl soupeř největším nepřítelem 
a  naopak po zápase byli většinou všichni 
kamarádi. Úcta ke sportovcům byla vidět ve 
všech směrech, a  tak by to mělo být vždy. 
Závod byl perfektně zorganizován. Podpora 
tohoto sportu je v  zemích bývalého Sovět-
ského svazu opravdu velká a začíná se šířit po 
celém světě. Vždyť kdo z milovníků bojových 
sportů by si nechal ujít tolik zápasů, kde proti 
sobě stojí protivníci z nejrůznějších bojových 
stylů.
Výkonem a  výsledkem se Martina nomino-
vala na podzimní MS, konané v Rusku v Tule, 

kam odjíždí i s bratrem Pepou. Ani ten ovšem 
nezahálel. Zúčastnil se otevřeného Mistrov-
ství ČR v  grapplingu a  brazilském jiu jitsu. 
V obou kategoriích získal bronzovou medaili. 
A to i přes zranění kolena.
Děkujeme všem za podporu, které si moc 
vážíme-. Konkrétně to jsou: městská část 
Horní Počernice, ATEX, Red Bull, Thajský ráj, 
24print, Hollandia Karlovy Vary,  s.  r.  o., Ba-
galio, MojeCukrářství.cz, Aktivní zvíře ZOO 
Chleby, Active O2 Česká republik, Lington, 
SportDrive.cz, Jelení šperky, Svatební salon 
Adina, John Reed Fitness.

Josef Ptáček, trenér

DALŠÍ ÚSPĚCHY PRO HORNÍ POČERNICE 

Květen je měsíc, kdy pro naše nejmladší ry-
báře pořádáme tradiční dětské jarní rybářské 
závody.
Slovo jarní letos nebylo úplně to pravé, proto-
že teplota v den závodu okolo třicítky byla tak 
akorát na koupání.
Ráno se v klubovně sešlo patnáct dětí. Po za-
psání a  poučení o  pravidlech jsme vyhlásili 
všechny kategorie o které se soutěžilo, třeba 
první ryba závodu, nejmenší a  největší ryba, 
nejlepší rybářka a samozřejmě jsme předvedli 
hlavní ceny pro vítěze. Pak už jsme se rychle 
přesunuli k rybníku, aby závod začal co nejdří-
ve. Děti měly připravené a navázané pruty už 
z domova a tak před osmou hodinou už měly 
nakrmeno a nahozeno.
První rybka se povedla ulovit Lukášovi Ro-
movi a měl z ní opravdu velkou radost. Čekali 
jsme, že se náš tým rozhodčích nezastaví, ale 
moc práce jsme tentokrát neměli. Slunce nás 
opravdu vyhnalo v  jedenáct hodin od vody 
a děti doslova přemluvily k záběru jen asi 25 
ryb. Největší ryby závodu byly dva půlmetroví 

kapříci. Pět ryb stačilo na první místo Václavu 
Tomičovi a  shodně tři ryby na druhé a  třetí 
místo Václavu Stejskalovi a  Martinu Hruban-
tovi.
Hned po obědě, který pro nás připravil náš vý-
borový kuchařský tým, jsme vyhlásili celkové 
výsledky a potom předali ceny vítězům všech 
kategorií.
Na nákup cen nám finančně přispěla naše 
městská část. Věcné ceny pro děti věnoval náš 
dlouholetý kolega Vojtěch Tommi a  kolega 
Kim. Od pekařství pana Moravce dostaly děti 
kobližky a  kolega Chvalník zajistil občerstve-
ní. Hromadu sladkostí pro děti věnoval Martin 
Drlička.
Všem jmenovaným i nejmenovaným co se po-
díleli na závodech mockrát děkujeme. Těšíme 
se opět po prázdninách na další závody a pře-
jeme všem pohodové léto s bohatými úlovky.

Za výbor MO: Martin Pachta

MLADÍ RYBÁŘI PO PĚTATŘICÁTÉ NA KOUPALIŠTI
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Triatlon startuje 22.  července u  rybníka 
Eliška, ulice K Hrázi

Závodníci letošního Pražského triatlonu se 
mohou registrovat do několika tratí: Dětské 
tratě, Hobby, Klasik a Sport. Pro účastníky je 
v zázemí každého závodu zajištěn sportovní 
servis včetně zdravotní služby, každý závod-
ník v  rámci startovného dostane i  energe-
tický balíček. Akci, kterou bude moderovat 
známý sportovní moderátor ČT Stanislav 
Bartůšek, provází i doprovodný program pro 
děti a jejich rodiče.
Pražský triatlon je součástí H -Triatlon TOUR 
2018, která kromě závodů v Horních Počerni-
cích a Hostivaři tvoří bodovanou sérii s Hou-
mrovým triatlonem na severu Čech a Běžec-
kým krosem v  přírodní rezervaci Skalka na 
Praze 5.

Přihlášky, časový harmonogram, startovné 
a další informace jsou uvedeny na: 
www.htriatlon.cz.

7. ROČNÍK PRAŽSKÉHO TRIATLONU POD ZÁŠTITOU HORNÍCH POČERNIC
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HLAVNÍ JE ZÚČASTNIT SE!
Ve středu 16. 5. pořádal oddíl atletiky TJ Sokol 
Horní Počernice již tradiční rodinný běh. Start 
byl na hrázi svépravického „Koupaliště“. Běžet 
mohli děti, rodiče, prarodiče, tety, strýcové, 
zkrátka všichni členové rodiny. Barevnými fá-
borky byly vyznačeny dvě trasy – 1 km a 3 km. 
Počasí nám však letos příliš nepřálo. Říci, že 
pršelo, by byl eufemismus. Ono nepršelo, ono 
lilo jako z konve. Když jsme v pořádném lijáku 
stály pod deštníky na startu, byly jsme pře-
svědčené, že nedorazí vůbec nikdo. To jsme 
ale podcenily počernické sportovce. Jako prv-
ní se v pláštěnkách objevila rodina Štikových 
- startovní číslo 1 dostal kočárek s pětiměsíční 
Malvínou. Pak ale dorazily i další odvážné ro-
diny. Všichni běžci byli naprosto úžasní, vel-
ký obdiv si vysloužily aktivní babičky. Běžet 
v dešti byl pro mnohé závodníky nový dobro-
družný zážitek; v cíli jsme viděly samé rozzá-
řené tváře. Naše motto: „Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se!“ tak letos platilo více než kdy 
jindy.
Začátkem června si děti mohly poměřit své 
schopnosti s  vrstevníky z  dalších tréninko-
vých skupin na oddílových závodech. Jed-
nalo se o  víceboj ve sprintu, hodu, skoku do 
dálky a běhu na střední trati. Počasí oproti ro-
dinnému běhu tentokrát nám i  dětem přálo. 
Všichni podali skvělé výkony na hranici svých 
možností, i  když někteří již ke konci bojovali 
s únavou, sluníčkem a horkem. Ceny si odnesli 
všichni závodníci, nejen medailisté. Rádi by-
chom touto cestou poděkovali všem rodičům, 

kteří nám pomohli závody úspěšně zorgani-
zovat – jak těm, kteří se podíleli svojí pomocí 
přímo na průběhu závodů, tak rodičům, kteří 
darovali odměny pro děti.
Dětem i jejich rodičům přejeme příjemné pro-
žití léta i prázdnin a s dětmi se těšíme na vidě-
nou opět v září nebo v srpnu na soustředění či 
příměstském táboře.

Od září přijímá-
me do oddílu také 
nové děti, v  přípa-
dě zájmu pište na 
e -mail:
atletikahp@email.cz.

Za trenérky: Klára Hlaváčková

Dne 5. června se v tenisovém areálu TJ So-
kol Horní Počernice konal devátý ročník 
otevřeného tenisového turnaje Senior Geo 
Cup. Předchozích osm ročníků se konalo 
vždy v sídle Geografické služby Armády ČR 
v Dobrušce. Při posledních dvou ročnících, 
za účasti našich tenisových seniorů, vzniklo 
pravé sportovní přátelství. Slovo dalo slovo 
a  letošní turnaj se stěhoval z Dobrušky do 
Horních Počernic.
Krásné prostředí našeho tenisového areálu 
v Otovické ulici, příjemné počasí i vzorná orga-
nizace domácích pořadatelů vytvořily důstoj-
ný rámec letošního ročníku. Všechny účastníky 
uvítal náčelník Geografické služby AČR plk. Va-
něk, milé hosty z  východu Čech přivítala sta-
rostka Hana Moravcová, předseda domácího 
tenisového klubu Ing.  Trávníček a  prezident 
klubu seniorů Ing. Podroužek. Symbolické prv-
ní podání letělo do kurtu z rakety nejstaršího 
účastníka, devadesátiletého generála L. Kebís-
ka, jinak občana Horních Počernic.
Do turnaje nastoupilo devět dvojic, z  toho tři 
hostující z  řad vojenských zeměměřičů a šest 
domácích párů, včetně tří žen. Podmínkou 
účasti dvojic byla minimální společná věková 
hranice 120  let. Turnaj zahájila paní starostka 
v  deset hodin. Po urputných bojích ve třech 
kvalifikačních skupinách se vytvořila trojice 

skupin finálových. Ještě před tím však účastní-
ci i hosté turnaje spořádali připravené občer-
stvení v  místní klubovně tenisového areálu. 
V odpolední části se hrálo o celkové umístění, 
opět systémem každý s každým, ve tříčlenných 
skupinách, na jeden vítězný set.
Po sečtení výsledků vyhlásil direktoriát turnaje 
celkové výsledky turnaje. Zvítězil a putovní po-
hár získal, domácí pár Liška – Votava před hos-

tujícími dvojicemi Kocián, Starčevský a  Malý, 
Hodek.
Závěrečné hodnocení přineslo domácím pořa-
datelům velikou chválu od našich hostů i pří-
slib neméně vysoké kvality příštího turnaje  – 
opět v Dobrušce na jaře příštího roku.

Za domácí pořadatele: Ivan Liška

9. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE SENIOR GEO CUP - TENTOKRÁT 
V HORNÍCH POČERNICÍCH

První startovní číslo tradičního rodinného běhu dostal kočárek s pětiměsíční Malvínkou, přes 
veliký liják byla rodina Štikových první z mnoha letos startujících rodin
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Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18
čt	 9–19
pá 9–18
so 9–12
ne	 zavřeno
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MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝMY  
A RYCHLÁ PODPORA

 ŘEKNĚTE SI O SPECIÁLNÍ NABÍDKU!

INSTALACE DOMÁCÍ BEZDRÁTOVÉ 
SÍTĚ ZA AKČNÍ CENU

INSTALACE ZDARMA

INTERNET
30 Mbps 
bez limitů a FUP měsíčně vč. DPH

250 Kčza

                                                                            Od 1.5.2018 nás najdete na nové adrese:  

                                                                            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.                                         
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Program Formanských slavností 
        i Pohádkového lesa letos doplnila P3
Společnost P3, spravující logistický areál v Horních Počernicích, letos podpořila dvě tradiční akce. 
Spolupodílela se na Formanských slavnostech pořádaných Městskou částí Praha 20 a Pohádkový les pořádaný 
Rodinným a komunitním centrem Mumraj. A že nešlo pouze o podporu finanční dokazoval například floristický 
workshop, nebo Výlet za tajemstvím P3 parku, které nově přibyly právě do programu Formanských slavností.

Ty letos připadly na neděli 20. května. 
Krásné počasí spolu s řadou atrakcí, i 
přes vysoké odpolední teploty, přilákalo 
do areálu Střediska křesťanské pomoci 
HOPO stovky lidí. Na nové stánky, které 

Louka areálu SKP Hopo byla už dopoledne zaplněná lidmi

Výrobky malých umělců na dílničce Kašpárka v rohlíku

Koutek floristek byl neustále v obležení

připravila společnost P3, narazili 
návštěvníci hned za hlavní branou. 
Prvním z nich byla kreativní dílnička 
dětského kabaretu Kašpárek v rohlíku. 

Pod vedením dvojice animátorek děti 
za pomocí těsta a vodových barev 
vytvářely výrobky charakteristické 
jedině typicky dětskou tvořivostí.

Poslední atrakcí, kterou P3 na Forman-
ské letos přivezla, byl Výlet za tajem-
stvím P3 parku. Na ten zájemce odvážel 
každou hodinu klimatizovaný mikrobus, 
na jehož palubě už čekali P3 průvodci 
a to přímo z týmu, který se podílel 

na výstavbě parku a stále pečuje o jeho 
provoz. Malí i velcí návštěvníci pak 
společně navštívili provozní zázemí 
společnosti Mailstep, kde se připravují 
letáky a tiskoviny pro největší vydava-
telské domy Česka, nahlédli do budovy 

největšího českého zverimexu PetCentra 
a měli příležitost se podívat také do 
zatím prázdné haly, kde byl pro všechny 
účastníky připravený dárek. 

Prázdná hala budila nadšení zejména 
mezi dětmi. Kromě úžasu z obrovského 
prázdného prostoru se v nich probouzel 
také kreativní duch a měly mnoho 
nápadů pro to, jak zatím neobsazenou 

budovu využít. P3 průvodci se tak 
dozvěděli, že nejmladším obyvatelům 
Horních Počernich by se v hale líbil 
jumpark, hračkářství a modelářství, 
nebo sportovní potřeby. Tatínci přišli s 

crash test centrem, maminky by ocenily 
řeznictví, biopotraviny nebo lokální trhy, 
které by tak probíhaly pod střechou a za 
každého počasí. 

Pohádkový les o dva týdny později, 
v neděli 3. června, oproti tomu probíhal 
v několika různých zemích – tématem 
letošního ročníku totiž byla Cesta kolem 
světa. Společnost P3 akci podpořila 
finančně a dodala také netradiční atrakci 
jménem Rourov od kabaretu Kašpárek 
v rohlíku. Atrakce industriálního ražení 
probouzela v dětech neobvyklé a často 
velmi originální a zábavné způsoby 
vymýšlení nových her. A tak se rourami 
posílaly nejen míčky, ale také šeptaly 
či křičely vzkazy a ti nejmenší vynaléza-
vě testovali také to, zda je průměr rour 
kompatibilní s obvodem dětské hlavy. 

Věříme, že si obě akce obyvatelé Horních Počernic užili. My moc a už teď se těšíme na další slavnosti a společně strávené akce,

P3 tým

O kousek dál postavil tým P3 stánek 
s květinovým workshopem. Nutno 
poznamenat, že floristky a jejich květiny 
byly až do úplného konce Formanských 
slavností v neustálém obležení. 
O možnost uvázat si zadarmo květinové 
aranžmá byl velký zájem u maminek, 
tatínků, babiček i vnoučat. Na pracov-
ních stolech tak během celého dne 
vznikaly kytice a věnce, které by 
pestrostí výběru květů a kreativitou 
zpracování mohly konkurovat těm, 
které se prodávají v těch nejvyhlášeněj-
ších pražských květinářstvích. Květiny 
přitom pocházely ze Storge, který má 
své zázemí právě v hornopočernickém 
P3 parku. 

Netradiční atrakce přilákala desítky zvědavých dětí

Placená inzerce
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VŠE V ROVNOVÁZE
RADOST A PÉČE
TĚLO A DUŠE
POHYB A ODPOČINEK

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ:

9. 7. AŽ 14. 9.

P I L A T E S  J Ó G A  K O S M E T I K A  M A S Á Ž E

8:00 Rehabilitační pilates
19:00 Rehabilitační pilates

20:00 Kruhový trénink/tabata

ÚTERÝ
9:00 Rehabilitační pilates

19:00 Rehabilitační pilates

19:00 Jóga pro zdravá záda
 

ČTVRTEK
7:30 Ranní joga

20:00 Jóga 75 min

PÁTEK
11:00 Jóga pro všechny

PONDĚLÍ STŘEDA

Buď na webu
www.mpilates.cz
nebo telefonicky

723 073 459 

NUTNÁ
REZERVACE!

LETNÍ
PROVOZ

VE STUDIU
Ani v létě nezahálíme! 

Všechny naše lekce jsou vedeny 
zkušenými lektory, kteří vám pomohou správně 
provádět každý cvik. Zaměřujeme se především 

na prevenci, odstranění bolestí zad a krční 
páteře, posílení ochablých svalů 

a protažení těch zkrácených. 
Zkrátka uvolnění a protažení 

celého těla i mysli. 

Zdoňovská 2992, Horní Počernice, Praha 20, zastávka autobusu Svépravice (linky č. 221, 222, 224)

Pilates Mirka_leták letní provoz.indd   1 31.05.2018   19:14:43

hydroizolace plochých střech, balkónů a 
zahradních jezírek

realizace v krátkých dodacích lhůtách

stálá komunikace se zadavatelem, vítáme 
jeho aktivní spoluúčast během realizace 
stavby, při výběru materiálů, atd.

vysoká kvalita provedených prací

VR SPEDO s.r.o.
Zálužská 128
Čelákovice

hydroizo@centrum.cz
tel: 777 676 201

STŘECHY - BALKÓNYSTŘECHY - BALKÓNY

PIANA PRAHA
VÝKUP A PRODEJ

Bystrá 761/10, Praha 9 - Horní Počernice
www.pianapraha.cz        607 150 279
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 66, červenec-srpen 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

REDAKČNÍ RADA: předsedkyně Petra Prokůpková,
Rozka Beránková, Jana Jelínková, Přemysl Frýda, 
Lenka Bartáková, Zdeněk Sedláček 

TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Veronika Rejlková, Studio 66
Není                                -li uvedeno jinak, fotografie pořídila 
redakce.

PŘÍJEM INZERCE:
po, st, pá: 9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hod.,
jinak po telefonické domluvě na
tel.: 281 860 130,
infocentrum@chvalskyzamek.cz

Uzávěrka tohoto čísla: 14. 6. 2018
Uzávěrka příštího čísla: 16. 8. 2018
Příjem inzerce do dalšího čísla do 16. 8. 2018
Za obsahovou a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor 
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TISK: NAVA Tisk, spol. s r. o.
Hankova 6, 301 33 Plzeň
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)

Další číslo vyjde: 31. 8. 2018

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.  
TEL: 286 891 400

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ – 
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: 608 153 818

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY, 
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC 
ING. FRANTIŠEK SMETANA,  

TEL: 602 970 835, 281 924 588

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU,   VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, 

POZŮSTALOSTÍ ATD. ROZUMNÁ CENA. 
NALOŽÍME – ODVEZEME – STĚHOVÁNÍ. 

TEL: 773 484 056  
 

HODINOVÝ MANŽEL. PROFESIONÁLNÍ   
ÚDRŽBÁŘSKÉ A STAVEBNÍ SLUŽBY.  

MOBIL: 608 254 054

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

WWW: SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

ZŠ SPOJENCŮ PŘIJME KUCHAŘKU.    
NÁSTUP 1.9.2018, INFO: 776 201 128

KOUPÍM VZDUCHOVKY NOVÉ I STARÉ.             
TEL: 723 524 513

ZŠ SPOJENCŮ PŘIJME OD ZÁŘÍ 2018                                                   
ASISTENTA PEDAGOGA PRO ŽÁKA 

S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM NA 20 HODIN 
TÝDNĚ. INFO: 281 923 336 

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

JANCAPEK@MYBOX.CZ 
 

SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU V PRAZE 9     
PŘIJME ŘIDIČE – SKLADNÍKA.

POŽ. PROFESNÍ ŘP – C, KARTA ŘIDIČE, 
VÝHODOU VZV, JEŘ., PALIČ.,

VAZAČ. PRŮKAZ.  
MZDA 30 – 40 TIS. KČ/MĚS. TEL: 731 545 839, 

KNOUREK@TECHNIMAT.CZ 
PRODÁM 2+KK V NEHVIZDECH BEZ RK.    

TEL: 602 625 525

HOSPODA V H. POČERNICÍCH PŘIJME     
PANÍ NA ÚKLID. INF. 603 946 189

HOSPODA V H. POČERNICÍCH PŘIJME 
KUCHAŘE.  MIN. PRAXE 5 LET. 

INF. 603 946 189 

HLEDÁME ŘIDIČE TŘ. B, KTERÝ BY NÁS 
NAŠIM AUTEM VOZIL ASI 3X NEBO 4X 
MĚSÍČNĚ NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI. 
DOHODA.  INFO NA TEL: 603 442 930

POPTÁVÁM NÁKUP/PRONÁJEM 
GARÁŽOVÉHO STÁNÍ  V PRAZE 9 

– HORNÍCH POČERNICÍCH. VELIKOST 
PROSTORU BY MĚLA BÝT OKOLO 20 M2. 

PREFERUJI GARÁŽ V RODINNÉ  
ZÁSTAVBĚ. V PŘÍPADĚ 

POTENCIONÁLNÍHO ZÁJMU SE MI OZVĚTE 
NA TELEFON 606 408 508. 

MAKLÉŘI NEVOLAT!

DAŇOVÁ PORADKYNĚ A CERTIFIKOVANÁ 
ÚČETNÍ NABÍZÍ SLUŽBY VE SVÉM OBORU. 

721 604 628 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ULICI SPOJENCŮ 
2170/44, HLEDÁ OD ZÁŘÍ 2018 ŠKOLNÍ 

ASISTENTKU NA 20 HODIN TÝDNĚ.
PODMÍNKOU JE BUĎ SPGŠ NEBO 

UKONČENÝ KURZ PRO ASISTENTA 
PEDAGOGA. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 778 726 404.

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.                                       
SK.B. + KONDIČNÍ JÍZDY. 

WWW. AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ

TEL: 603 418 333, 281 920 134

Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného Zpravodaje.

LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708/79

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00

So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

PRODEJ
SERVISKOLA

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po–Pá 9–18, So 9–12

tel.: 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

VELKÉ SLEVY KOL

Krásné léto
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