
9/2018

Ročník 66

Léto 2018 
počernických dětí



2Hornopočernický zpravodaj – září 2018

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ZÁŘÍ 2018

ÚŘAD UZAVŘEN: 10. – 12. ZÁŘÍ
Vzhledem k opravě slaboproudu v hlavní budově Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647, 

bude tento úřad veřejnosti uzavřen ve dnech 10. – 12. září 2018. 
Ostatní budovy úřadu zůstávají otevřeny.

CHVALSKÝ ZÁMEK
od 1. 9. – 25. 11.,
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PAT A MAT  - Interaktivní výstava

od 1. 9. – 25. 11., 
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
Jak si hráli naši prarodiče 
Výstava her a hraček k výročí 100 let česko-
slovenské státnosti

od 1. 9. – 30. 9., 
denně od 9.00 do 18.00 hod. 
Kytice – obrazy Jarmily Čerevkové

1. 9. od 20.00 hod. 
Letní kino na zámeckém nádvoří: 
Ať žijí duchové!

2. 9. od 20.00 hod. 
Letní kino na zámeckém nádvoří: 
Skřivánci na niti 

3. 9. od 9.30 do 17.00 hod. 
První školní den s PATEM a MATEM

14. 9. od 20.00 hod. 
V. hudební festival - Prague Cello Quartet

15. 9. mezi 18.00 a 21.00 hod. 
Tajemná noc na zámku 

16. 9. 
Tradiční Svatoludmilská pouť 
na Chvalské Tvrzi

16. 9. od 19.00 hod. 
Tomáš Kočko & Orchestr – 
koncert na zámeckém nádvoří

24. 9. od 17. 00 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20

DIVADLO 
HORNÍ POČERNICE
9. 9. od 15.00 hod.  
Zahájení sezony

12. 9. od 18.00 hod. 
Vernisáž - Výstava

13. 9. od 19.30 hod. 
Dokud nás milenky nerozdělí

15. 9. od 18.00 hod.              
Radúz a Mahulena

19. 9. od  19.30 hod. 
Tátova volha - KINO

22. 9. od 18.00 hod. 
Baron Prášil

23. 9. od 15.00 hod. 
Malá mořská víla

24. 9. od 19.30 hod.   
Klíče na neděli

25. 9. od 19.30 hod.  
Hastrman - KINO

30. 9. od 15.00 hod.  
Coco - KINO

5. 10. od 19.30 hod.
Rebelové nové generace

6. 10. od 15.00 hod.
MŇAU!!!

7. 10. od 19.30 hod.
Dokonalá svatba

KULTURNĚ 
KOMUNITNÍ CENTRUM
13. 9. od 17.00 do 19.00 hod. 
Jak zlepšit svůj písemný a mluvený projev 
– Miroslav Oupic 

20. 9. od 17.00 do 19.00 hod. 
Nový vzdělávací, interaktivní program, 
pro dospívající děti a mládež, 
k 100. výročí založení ČSR – Lydie Marešová 

21. – 23. 9.
Výstava zahrádkářů (ZO ČZS) 

27. 9. od 17.00 do 19.00 hod. 
Finanční gramotnost: Rizika půjček 
a úvěrů II – Martin Březina

4. 10. od 17.00 do 19.00 hod.
Darování a věcná břemena - Jan Ilek

DDM
od 3. 9 do 13. 9. 
Zápis do kroužků 

MUMRAJ
od 3. 9. do 7. 9. od 9.00 - 12.00 hod. 
+ odpoledne
Ukázkové hodiny a Dny otevřených dveří

13. 9. od 14.00 - 18.00 hod.
Zdravíme Mezilesí

22. 9. od 10.00 do 12.00 hod.
Otisky ručiček a nožiček do keramické hlíny

OSTATNÍ
7. 9.  od 20.00 hod.
V. hudební festival – Markéta Schley 
Reindlová - Kostel Sv. Ludmily

21. 9. od 20.00 hod.
V. hudební festival – Kvinteto Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR - Kostel Sv. Ludmily

11. 9. od 15.00 do 18.00 hod.
Veletrh volnočasových aktivit – v areálu
Chvalské tvrze

12. 9. od 10.00 do 17.00 hod.
Veletrh sociálních služeb - v areálu Chvalské 
tvrze

13. 9. od 9.00 do 17.00 hod.
Veletrh středních škol - v areálu Chvalské
tvrze

13. 9. od 14.00 hod.
Ples seniorů – KS Domeček

6. 10. od 14.00 do 17.00 hod.
Počernice v pohybu - venkovní areál 
mezi FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ZÁŘÍ 2018

 ZASEDÁNÍ Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 24. září 2018  
od 17.00 hod. na Chvalském zámku.

POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL S RADNÍMI
Přijďte diskutovat o petici městské části za snížení bytové výstavby Ekospolu 

(„pod Canabou“). 18. září 2018 od 17.00 hod. v ZŠ Spojenců

Petice za snížení výstavby
V  lokalitě Pod Palečkem, lidově též „pod 
Canabou”, hrozí firma Ekospol výstavbou 
téměř 900 bytů. Po přepočtu to znamená 
zhruba 2500 nových obyvatel, 1800 aut 
a  tudíž neúnosnou zátěž na počernickou 
infrastrukturu.

Protože plánovaná výstavba splňuje územní plán, hledali jsme řešení, 
které by ji omezilo na přijatelnou mez. Nejprve jsme uvažovali o refe-
rendu, které by bylo součástí voleb do obecních zastupitelstev v říjnu 
tohoto roku, ale protože tuto možnost zastupitelé Počernic neschváli-
li, museli jsme hledat jiné řešení. Po poradě s renomovanými právními 
kancelářemi jsme ho objevili v občanské petici, do které se mohou za-
pojit všichni Pražané. Oproti referendu bude stanovisko občanů po-
depsaných pod peticí pro zastupitele hlavního města závazné a navíc 
jsme ušetřili půl milionu korun na pořádání referenda.

Od konce léta budou osoby pověřené Úřadem městské části Praha 20 
sbírat podpisy občanů na petici za snížení platného územního plánu 
a citlivou výstavbu nízkých bytových či rodinných domů, která umož-
ní plynulý přechod města do volné krajiny.
Pokud na petici získáme alespoň 1 000 platných podpisů, musí se jí 
Zastupitelstvo hl. města zabývat. A samozřejmě platí, že čím více pod-
pisů, tím důraznější apel na naše pražské zastupitele.
Pomozte nám proto i vy, řekněte o petici své rodině, známým i sou-
sedům, ať ji i  oni dále šíří a  společně tak silou svého hlasu umožní 
městské části Horní Počernice prosazovat změnu územního plánu. 
Více informací o petici najdete na straně 5.

Hana Moravcová, 
vaše starostka

PSÍ PARK A HŘIŠTĚ
Proběhla schůzka ohledně plánovaného 
projektu na psí hřiště. Jedno by mělo být 
v sídlišti Mezilesí nebo Libošovická, druhé 
v parku Cuřinka.

POČERNICKÝ JUNÁK
Právě probíhá rekonstrukce čistírny od-
padních vod Chvalka, kde by svou klubov-
nu měl mít i  místní Junák. Součástí jsou 
i přípravné práce na pozemku pro novou 
budovu se zázemím pro skauty i junáky.

FITNESS HŘIŠTĚ
Proběhla opakovaná jednání o úpravě prv-
ků fitness hřiště v Běluňské, které neplnilo 
danou certifikaci. Dodavatel úpravy prove-
dl a  městská část hřiště převzala, občané 
jej tak konečně mohou plně využívat.

ALZHEIMER CENTRUM
Starostka se sešla se zástupci SKP HOPO 
a  urbanistkou nad možností vybudování 
Alzheimer centra v  Horních Počernicích. 
„Mohlo by se jednat o  společný projekt, 
protože si uvědomujeme, že právě toto za-
řízení u nás chybí,“ řekla starostka. Všechny 

strany souhlasily, mohou tak začít příprav-
né práce na projektu.

KOMPOSTÁRNA
Vedení Počernic se sešlo se sousedem 
místní komunitní kompostárny nad sní-
žením jejího občasného zápachu. V  Met-
ropolitním plánu byl zadán požadavek na 
zvětšení pozemku, které rozmístí stávající 
objem na větší plochu, umožní častější 
překlápění a urychlí proces kompostování. 
Objem kompostárny navýšen rozhodně 
nebude.

BAZÉN V POČERNICÍCH
Starostka navštívila stavbu krytého ba-
zénu v  Radotíně spolu s  místním staros-
tou Karlem Hanzlíkem a  čerpala inspiraci 
a zkušenosti pro podobnou stavbu v Hor-
ních Počernicích.

ZKLIDNĚNÍ NÁCHODSKÉ, OPRAVA 
BOŽANOVSKÉ
Vedení městské části spolu se zástupcem 
TSK plánovali harmonogram oprav v roce 
2019. Po etapách začne oprava Náchodské 
a  instalace zklidňujících prvků na základě 

odborné studie, dojde i k opravě komuni-
kace Božanovská od mostu směrem k ulici 
Ve Žlíbku.

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ NA D11
A SILNIČNÍ OKRUH
Starostka městské části se sešla s  projek-
tantem Ing.  Lebedou nad dokumentací 
k územnímu řízení na protihlukové stěny. 
Zároveň požádala europoslance Tomáše 
Zdechovského, který Počernicícm pomáhá 
v jednáních na ŘSD a Ministerstvu dopra-
vy, aby opakovaně na tyto instituce apelo-
val. V reakci na žádost starostky o stanovis-
ko ŘSD ohledně harmonogramu výstavby 
stěn zaslal jeho generální ředitel Jan Krou-
pa dopis, který je zveřejněn na webových 
stránkách městské části.

OBNOVA PRŮCHODU NA
STRÁNĚ Z ULICE STUDNICKÁ
Počernice uzavřely kupní smlouvu na po-
zemek pana Warause, který umožní obno-
vit průchod na Stráně. 1. srpna byl podán 
návrh na vklad vlastnického práva na kas-
tr, od konce srpna už by měl být pozemek 
v majetku městské části.
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Ke kauze černé stavby: platí ochrana osob-
ních údajů (GDPR) i pro zastupitele?
Médii proběhla zpráva o  černé stavbě rodin-
ného domu, kterou má nyní řešit místní sta-
vební odbor. Ročně je případů černých staveb 
na území Horních Počernic zhruba jedna de-
sítka. U většiny se rozeběhne proces dodateč-
ného povolení stavby, ve kterém musí stavitel 
dodat veškeré dokumenty a dokázat, že stav-
ba je v souladu se zákonem. V tomto konkrét-
ním případě zřejmě jeden z  účastníků řízení 
poskytl informace médiím. Podle dostupných 
informací z médií se věc řeší standardním pro-
cesem, na co bych ale v této souvislosti chtě-
la upozornit je zodpovědnost, kterou každý 
zastupitel se svou úlohou přijímá. Nikdo, ani 
zastupitel, ani radní, ani starosta ze zákona 
nesmí ovlivňovat výkon státní správy, kte-
rou právě stavební řízení je. Nejenže ji nesmí 
ovlivňovat, ale pokud městská část jako samo-
správa nebyla účastníkem řízení, neexistuje 
zákonná cesta, jak o věci získat informace. Vě-
řím, že prohlášení zastupitelky Štrobové v mé-
diích byly pouze vlastní domněnky, jinak by se 
jednalo o nezákonný zásah do výkonu státní 
správy. Před státní správou je každý z nás pou-
ze v roli občana a obzvláště v pozici představi-
tele samosprávy máme o  to větší zodpověd-
nost vůči občanům při respektování zákona.

Bytový fond Počernic je naplněn, máte ně-
jaké řešení pro nutné případy?
V  současné době poptávka po bytech tak 
jako v  mnoha jiných částech země přesahu-
je nabídku. I  proto se městská část rozhodla 
realizovat stavbu bytového domu v  lokalitě 
Beranka nebo zakoupila dům na ulici Náchod-
ská v  blízkosti Chvalské tvrze, který bude po 
rekonstrukci určen na sociální bydlení našim 
občanům. Protože se ale jedná o dlouhodobé 
projekty, hledali jsme jiné možnosti, jak zajistit 
byty pro obyvatele v nouzové životní situaci, 
se kterými spolupracuje náš Odbor sociálních 
věcí a školství. Obrátili jsme se proto na Odbor 
bytového fondu hl. města Prahy, který volný-
mi byty v blízkosti Horních Počernic disponuje 
a kterému jsme předali žádost s anonymizova-
ným seznamem osob, pro které hledáme vol-
né městské byty. Většinou se jedná o neuplné 
rodiny s nezaopatřenými dětmi, oběti domá-
cího násilí nebo i starobní důchodce, kteří vět-
šinou ze zdravotních důvodů čekají na přidě-
lení bytu v místní pečovatelské službě.

Bude mít koupaliště u  rybníku Eliška vy-
hrazený prostor pro koupání psů?
V  letních měsících se nám množily dotazy 
občanů, kteři si stěžují na koupání malých 
i  velkých psů společně s  ostatními návštev-
níky koupaliště u  rybníku Eliška. Vzhledem 

k tomu, že k úplnému zákazu nemáme zatím 
zákonnou možnost, rozhodli jsme se vyhradit 
vzdálenější čast koupaliště pro koupání ná-
vštěvníků se psy. Prostor by měla vymezovat 
nová cedule, kterou v nejbližšich dnech bude 
instalovat Odbor místního hospodářství.

Jak došlo k tomu, že v lokalitě Horní Počer-
nice  – východní kolonie hrozí masivní vý-
stavba? Má situace nějaké řešení?
Změnu územního plánu v  lokalitě Počernice 
- východ schválila Rada městské části Horní 
Počernice 22.  prosince  2005. Tehdejší vedení 
radnice ji podávalo ve vlně 07 na základě do-
pravní studie H. Počernice – východ.
Změny územního plánu mohla v  té době 
projednávat pouze Rada městské části, která 
je následně zaslala na magistrát a od té doby 
změnu postupně schvaluje pražské zastupitel-
stvo: schválení zadání změny 23. února 2006, 
schválení změny v  konceptu 30.  října  2008 
a  finální schválení změny územního plánu 
3. června 2010.
Za současné vedení radnice mohu říci, že se 
tento neblahý krok snažíme zmírnit, spolu-
pracujeme na územní studii, která řeší snížení 
možné zástavby, větší poměr zeleně a dokon-
ce i  další vodní plochu. Co se týče samotné 
výstavby v  lokalitě Horní Počernice - východ 
a  jejího úplného zrušení, podporu pro změ-
nu územního plánu na původní ornou půdu 
politické kluby pražského zastupitelstva od-
mítly. Hledali jsme proto jiné účinné řešení, 
které by bylo pro investory závazné a které by 
výstavbu výrazně omezilo. Jako řešení se uká-
zalo právě vypracování územní studie, která 
stanoví maximální možnou kapacitu zástavby 
a  umožní výstavbu pouze do dvou nadzem-
ních podlaží a podkroví. Pro schválení takové 
studie mezi členy pražského zastupitelstva už 
podporu najdeme.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

Pozvánka

PLES SENIORŮ
Dne 13. 9. 2018

v KS Domeček od 14.00 hodin

Za plesový výbor
Hana Moravcová, Eva Březinová a Jaroslav Kočí st.
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PARK JIZBICKÁ – HOUSLOVÝ KLÍČ: 11,5 MILIONU Z DOTACE

PRAŽSKÉ ŽIDLE NA CHVALECH A U DIVADLA

PETICE ZA SNÍŽENÍ  VÝSTAVBY „NAD PALEČKEM“

Dětské přírodní hřiště, sport, grilování 
a odpočinek – to vše nabídne park Jizbic-
ká. Rada městské části schválila zadání vý-
běrového řízení na stavební práce.
Vizuálně i odpočinkově zajímavý projekt vyu-
žívá prostor mezi ulicemi Jizbická, Komárov-
ská, Markupova a Češovská. Dosud se plocha 
využívala minimálně, sloužila k venčení psů, 
v malém ohraničeném prostoru i jako dětské 
hřiště s houpačkami a skluzavkou.
Realizace parku bude rozdělena do dvou sa-
mostatných etap: stavební práce a  instalace 
herních prvků. Na první etapu poskytl dotaci 
Magistrát hl. města Prahy 11,5 milionu korun, 
stejná částka půjde i z rozpočtu Horních Po-
černic. O  zbývajících 10 milionů korun, po-
třebných k pokrytí celého projektu, požádala 
radnice o  dotaci Magistrát s  realizací v  roce 
2019.

Horním Počernicím hrozí výstavba 900 
bytů Ekospolu. Podepište se pod petici 
organizovanou Městskou částí Praha 20. 
Minimum je 1000 podpisů, čím více jich 
bude, tím větší apel pražským zastupite-
lům pošleme.
Od konce srpna budete po Počernicích po-
tkávat petiční hlídky s  podpisovými archy 
Petice za změnu výstavby „Nad Palečkem“. 
Současný územní plán dovoluje výstavbu 
přes 900 nových bytů, počítá ale s nikdy ne-
realizovatelným a nyní ani nemožným napo-
jením ulice Ve Žlíbku přímo na D11. Nehle-
dě na to, že občanská vybavenost Počernic, 
školy, lékaři ani MHD nepojmou nárůst počtu 
obyvatel o neuvěřitelných 17 %.

„Hledali jsme s právníky řešení, které by bylo 
pro pražské zastupitelstvo závazné a jako je-
diná možnost se ukázala občanská petice,“ 
řekla starostka Hana Moravcová. „Pomůže 
nám jen změna územního plánu, o  ní roz-
hodují zastupitelé hlavního města a  pokud 
na petici získáme více jak 1000 hlasů, musí 
o změně jednat,“ dodala starostka.
Text petice je zveřejněn na webových strán-
kách města, podepsat se občané mohou od 
konce srpna u petičních hlídek v okolí sídlišť, 
supermarketů i metra nebo na podatelnách 
místního úřadu, v knihovně, na zámku i v di-
vadle.

Výběrové řízení na stavbu parku schválili radní Počernic koncem srpna. Polovinu nákladů 
pokryje městská část z dotace

7 stolků a 25 židlí z projektu Pražské židle organizátoři Počernicím poslali až v srpnu, ale vzhledem k teplému počasí svůj účel splní i na podzim. 
Přijďte si posedět a občerstvit se v blízkých kavárnách!

A
kt

ua
lit

y

CO POČERNICE CHTĚJÍ?

1. Dosáhnout změny územního 
    plánu hl. města Prahy.

2. Vrátit kapacitu území z 900 na 
     původních 400 bytů.

3. Zachovat kvalitu života současným 
    obyvatelům Horních Počernic 
    a okolních městských částí.
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ZBRUSU NOVÁ VŠELIPSKÁ ELEGANTNĚ OBKRUŽUJE DUB

PŘEZNAČENÍ ULIC V HORNÍCH POČERNICÍCH

MORAVCOVÁ A STAROSTOVÉ PRO OKRUH SE NEVZDÁVAJÍ:  
DALŠÍ DOPIS PREMIÉROVI

ŘEDITEL ŘSD: PROTIHLUKY 3,6 KM, TUNEL NEBUDE

VAL U BIOLOGICKÝCH RYBNÍKŮ VZROSTE

SMS INFOZPRÁVY POČERNIC OD 1. SRPNA ZASE BĚŽÍ!

Koncem července se nového povrchu dočka-
la i původní nedlážděná ulice Všelipská v jižní 
části Horních Počernic. Městská část při pro-
jektování myslela i  na krásný dub vyrostlý 
téměř uprostřed nově plánovaného povrchu 
a nechala jej elegantně obkroužit.

Ve stejné lokalitě se nového povrchu dočká 
i  sousední ulice Podůlší. Zároveň s  úpravou 
silnice se musí zpevnit svažující lem soused-
ního parku, kterému ustoupí některé náleto-
vé rostliny, statný dub na úplné hranici svahu 
však bude ulici zdobit i nadále.

Trojúhelník ulic Ve Žlíbku, Božanovská 
a Náchodská ohraničuje území, jehož do-
pravní značení se do konce roku začne 
upravovat. Odborná studie, která prošla 
připomínkováním občanů, dopravu v  lo-
kalitě zklidní. Během září zveřejní Odbor 
životního prostředí a  dopravy veřejnosti 
detailní plán přeznačení na úřední desce 
městské části.

Přeznačení ulic jsme podrobně představili 
v letním čísle Zpravodaje. V minulosti se zde 
značky spíše přidávaly, někde byly zdvojené 
i ztrojené. Vedle zklidnění lokality tudíž dojde 
i  k  zjednodušení dopravního značení, zmizí 
les značek, který řidiče spíše mate a zlepšení 
se i plynulosti jízdy.
Přeznačení má několik fází: odinstalování 
starých značek, instalování přechodného 

značení a  nakonec instalace nového znače-
ní. S  jednotlivými fázemi přeznačování se 
občané mohou seznámit a připomínkovat je 
během září na webových stránkách Horních 
Počernic. Samotná realizace přeznačení bude 
probíhat od podzimu 2018.

Hana Moravcová a  starostové Suchdola 
a  Radonic znovu dopisem žádali premiéra 
o přehodnocení stanoviska a zadání opravdu 

nezávislé studie, která by vyhodnotila regio-
nální variantu okruhu. Odpovědi premiéra, 
který se však i  nadále opírá o  výsledky pů-

vodní studie ČVUT, jsou zveřejněny na webu 
Počernic i e -zpravodaji.

Starostka Horních Počernic, Hana Morav-
cová, žádala o  zadání studie proveditel-
nosti na zakrytí části Pražského okruhu, 
které by snížilo dopady rostoucí dopravní 
zátěže. Podle ředitele ŘSD, Jana Kroupy, 
však optimálním řešením zůstávají pro-

tihluky v délce 3,6 km a stěny ve středním 
dělicím pásu.
Protihluky mají být součástí stavby „DO 510 
Satalice  – Běchovice“ jejíž dokumentace se 
právě zpracovává. Další protihlkuková opat-
ření, jejich navýšení či výstavba nových, jsou 

součástí stavby „D11, 1101 Praha – Jirny, mo-
dernizace“.
V  obou případech se předpokládá územní 
rozhodnutí v  roce 2019, samotná realizace 
pak v letech 2021 – 2022.

Počernice směrem k  dálnici D11 a  Praž-
skému okruhu lemuje val, který vznikl vy-
vezením dna Biologického rybníku v  létě 
2017. Za tu dobu už porostl zelení, takže 
velmi příjemně odstiňuje rušnou dálnici 
za ním. 

A protože se připravuje revitalizace druhého 
Biologického rybníku, tzv. Xaverovského, do-
čkají se občané rozšíření a navýšení valu.
V současné době probíhá na Odboru životní-
ho prostředí a dopravy MČ Praha 20 správní 
řízení a pokud vše dobře dopadne, brzy získá 
záměr stavební povolení i povolení k naklá-
dání s povrchovými vodami.

SMS infozprávy informují 
přihlášené uživatele o  ha-
váriích, krizových událos-
tech či dopravě, volit mo-
hou uživatelé i  z  kategorií 

městské akce, jednání zastupitelstva a ve-
řejná projednávání s občany.

K  jejich odebírání se přihlásíte pomocí for-
muláře na webu Horních Počernic nebo re-
cepcích Úřadu městské části HP. Při vyplňo-
vání stačí zvolit kategorie zpráv, o které máte 
zájem, a uvést svůj telefon. Vzhledem k GDPR 
musely Horní Počernice smazat seznamy 
dříve přihlášených telefonních čísel, novou 

registrací již uživatelé SMS infozpráv vyplňují 
formulář, který splňuje podmínky evropské-
ho nařízení.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Materiál ze dna Biologického rybníka posloužil k tvorbě valu u dálnice D11. Ten se bude nyní 
ještě navyšovat
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Pozvánka

DOPROVODNÝ PROGRAM
• Boulderingová stěna se skluzavkou 

• Nácvik první pomoci

• Skákací hrad

• Vyšetření množství cukru a cholesterolu v krvi pro 200 zájemců zdarma

• Nafukovací model (v.š.h. = 3m x 4m x 1,5m) plic v kterém je promítáno vyšetření plic, 
jejich nemoci a možnosti léčení

sobota 6. října 14 – 17 hod.

venkovní areál mezi FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická 

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: tradiční jízdy zručnosti na kolech nebo odstrkovadlech, 
florbal,odpalování míčů do nafukovacího  trenažeru softbalu, bojová umění pod 
vedením trenérů z klubu Kosagym, hod na cíl aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ  
ZÍSKÁ  mimo jiné dárky od sponzorů MHMP a PARTNERS

DOPROVODNÝ PROGRAM

• ZO Včelaři workshop pro děti tvorba ze včelího vosku, seznámení s včelařstvím, 
ochutnávka a prodej medu

• Horolezecká stěna a skákací hrad

• Nácvik první pomoci

• AMEDICINA připravila pro zájemce zdarma: metabolickou analýzu, 
zjišťování imunity u dětí, kosmetické ošetření

• měření cukru a cholesterolu pro 200 účastníků zdarma.

sobota 30. září 14.00–17.00 hod.

venkovní areál FZŠ Chodovická 
(v případě deště  tělocvična-přezůvky s sebou)

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: tradiční jízdy zručnosti na kolech nebo odstrkovadlech, 
fl orbal,nově si budete moci vyzkoušet odpalování míčů do nafukovacího  trenažeru 
softbalu nebo bojová umění pod vedením trenérů z klubu Kosagym aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 
ZÍSKÁ  mimo jiné dárky od sponzorů XXXLUTZ a PARTNERS

DOPROVODNÝ PROGRAM
• ZO Včelaři workshop pro děti tvorba ze včelího vosku, seznámení s včelařstvím, 

ochutnávka a prodej medu
• Horolezecká stěna a skákací hrad
• Nácvik první pomoci
• AMEDICINA připravila pro zájemce zdarma: metabolickou analýzu,  

zjišťování imunity u dětí, kosmetické ošetření

očernice  
sobota 1. října 14.00–17.00 hod.

venkovní areál FZŠ Chodovická  
(v případě deště  tělocvična-přezuvky s sebou)

Zdravá městská část Horní Počernice  
ve spolupráci s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit  

pořádá v rámci kampaně ke Dnům zdraví

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ:  jízdy zručnosti na kolech nebo  
odstrkovadlech, hod na cíl, skok do dálky, běh aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ  
ZÍSKÁ CHUTNÝ A ZDRAVÝ NÁPOJ OD UGO

• EXHIBIČNÍ ZÁPAS mladých florbalistů z DDM z týmu Horse Power  
a fotbalistů z SC Xaverov, turnaj florbalistů určený i široké veřejnosti,  
vytvořte si své družstvo a vyzvěte místní florbalisty.

Akce je pod záštitou radního HMP  
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka
Finančně podpořeno z rozpočtu  MHMP

V POHYBU
P

                  

Veletrh  

19
18

-2

018 MĚSTSKÁ ČÁST PR
A

H
A

H
OR N Í  P O Č E R N I C

E

100 let
Republiky

Anglictina     s Marikou

15–18 hod.

 MČ Praha 20 Vás zve na

PROGRAM: 

 nabídka celoročních aktivit  
pro děti a mládež

 možnost přihlásit se  
 na kroužky a jiné aktivity

 hry a soutěže s odměnou

volnočasových  
aktivit

11. 9 . 2018/
v areálu Chvalské tvrze 
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY: SPLNILI JSME TÉMĚŘ NA 100 %
ROZPOČET A EKONOMIKA
• Hospodaříme s přebytkem.
• Na všechna řízení, na která se nevztahuje 
  ptávkové řízení.
• Z dotačních vztahů od magistrátu 
  čerpáme 96 milionů.
• Při výběrových řízeních je přítomen 
   zástupce veřejnosti.
• Na webu je přehledně zveřejněno nakládání 
  s rozpočtem.
• Začínáme s elektronickým podáním žádostí.

   ROZVOJ ÚZEMÍ
   • Byly schváleny podmínky výstavby.
   • Byla zřízena pozice městské urbanistky.
   • V lokalitě Robotnice jednáme 
     s investorem o výstavbě rodinných 
    domů místo bytových domů.

DOPRAVNÍ POLITIKA 
A INFRASTRUKTURA
• Pokračujeme v naplňování harmonogramu 
  rekonstrukcí komunikací.
• Byla zadána studie zklidnění Náchodské 
  ulice.
• Po schválení koncepce cyklodopravy 
  probíhá příprava realizace cyklostezek.

• Cyklostezka do Klánovic zůstane zachována 
  a bude realizována lávka pro pěší a cyklisty 
  přes D11.

• Dálnice kolem městské části byly 
  odpoplatněny.

   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   • Probíhá pravidelná kontrola stanovišť 
     separovaného odpadu, začali jsme 
     s projektem „odclonění“ nádob.
  •  Se zahrádkářskými svazy byly uzavřeny 
     smlouvy za podmínek, které podporují 
     jejich činnost včetně možnosti 
     následného pronájmu za stejných 
     podmínek.

   • Podél cyklostezek byly umístěny nové 
     rekreační a sportovní prvky.

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
• Místo domovníka bylo zřízeno.
• Část vybraného nájemného investujeme 
  zpět do bytového fondu, celkem 27 mil. Kč.
• Zlepšil se výběr nájemného a vymáhání 
  dluhů od dlužníků z minulých let.

   ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
   • Provádí se další rekonstrukce 
     v předškolních a školních zařízeních.
   • Byla rozšířena kapacita v mateřské škole 
     tzv „jeslová“ třída.

KULTURA A SPORT
• Podporujeme aktivity občanů 
  a neziskových organizací společnými 

  akcemi a finančními dotacemi.
• Byly provedeny rekonstrukce hřišť 
  a vybudov ání venkovní posilovny a dráhy 
  pro kola pumptruck.
• Byla schválena koncepce sportu.
• Podporujeme naše kulturní 
  organizace a spolky.

   SOCIÁLNÍ POLITIKA
    • Stávající tradice zachováváme a snažíme 
      se založit i nové.

    • Byla zrekonstruována budova 
      knihovny a zřízeno komunitní centrum 
      a klubovna pro seniory.

    • Pokračovali jsme v rekonstrukci 
      budov a chodníků v rámci 
      bezbariérovosti.

   • Byl schválen projekt Podaná ruka.

PROTIDROGOVÁ PREVENCE 
A BEZPEČNOST
• Byla zachována pozice psychologa.
• V komunitním centru funguje bezplatná 
  právní poradna.
• S městskou a státní policií se pravidelně 
  setkáváme a řešíme problémy na našem 
  území.
• Schválili jsme nulovou toleranci hazardu.
• Byl schválen koncept rozšíření kamerového  
  systému, který monitoruje veřejná 
  prostranství.

   CO SE ZAČALO, 
   ALE NEDOKONČILO
   • Jednali jsme o svěření magistrátního 
     pozemku Beranka. Společně se došlo 
     ke shodě, že tento pozemek může být 
     v budoucnu využit pro konečnou 
     stanici metra B.
   • Protihluková opatření podél dálnic 
     a silničního okruhu – v současné době 
     se připravuje dokumentace pro územní 
     řízení. Ke zdržení cca 1,5 roku došlo 
     z důvodu „neodsvěření“ pozemků pod 
     stávajícím Pražským okruhem, kdy 
     Ředitelství silnic a dálnic nechce 
     realizovat jakékoliv stavby na cizích 
     pozemcích. 
     Realizace proběhne v roce 2019.
   • Vybudování rekreačních zón – koncepce
     byla zadána Odborem životního prostředí 
     a bude dokončena v září 2018, kdy 
     s ní bude seznámena veřejnost, aby 
     dala své připomínky.
  • Park Jizbická „Houslový klíč“ – probíhá
    územní řízení na stavební práce, které by
    mělo nabýt právní moci začátkem měsíce
    září. Práce na novém parku budou 
    zahájeny koncem září.
   • Na tělocvičnu bylo zahájeno územní 
     řízení,  které bylo přerušeno z důvodu 
     nutnosti  vybudování parkovacích míst. 

    Na tato parkovací místa byl vybrán 
    magistrátem projektant, který připravuje
    dokumentaci.
  • Byla dokončena dokumentace pro výběr
    zhotovitele na kulturní sál Stodola. Do 
    konce letošního roku bude vybrán 
     zhotovitel.

CO SE NEPODAŘILO
• Regionální varianta silničního okruhu – 
  opakovaně jsme jednali se všemi možnými 
  představiteli státu včetně premiéra. 
  Posouzením regionální varianty se nadále 
  nechtějí zabývat a poukazují na posouzení
  ČVUT, kde tato varianta vyšla jako 
  neuskutečnitelná s ohledem na území. 
  Snažíme se tedy alespoň o maximální 
  snížení negativních dopadů z této 
  dopravy, a to protihlukovými opatřeními,
  výsadbou zeleně a revitalizací stávajících 
  zelených a vodních ploch.
• Revitalizace přírodního koupaliště – 
   zastupitelé neschválili zařazení bodu 
  jednání směny pozemků se soukromými 
  vlastníky pozemků u koupaliště. Praha do 
  dnešního dne neschválila možnost 
  odkoupení, jelikož cena za pozemky je 
  v současné době vyšší, než byla při 
  jednáních před třemi lety. Za nelukrativní
  stavební pozemky, u kterých nikdo nepodal
  žádnou nabídku při zveřejněném prodeji,
  jsme mohli získat pozemky rybníku 
  včetně okolní pláže. Místo toho jsme 
  z podnětu opozice skončili na výslechu 
  u policie, která ovšem celou věc jako 
  neopodstatněnou odložila.

   NA CO JSME NEJVÍCE HRDÍ:
   • Hospodaříme s přebytkem.
   • 96 milionů čerpáme z dotací.
   • 27 milionů z nájemného investujeme 
     zpět do bytového fondu.
  • Rekonstruovali jsme knihovnu, MŠ i ZŠ, 
    hřiště, chodníky i silnice.
  • Začínáme s elektronickým podáním 
    formulářů i veřejným rozklikávacím 
    rozpočtem.
  • Máme městského domovníka 
    a urbanistku, zachovali jsme psychologa.
  • Spolupracujeme s neziskovkami 
    a místními firmami (Zdravé Horní 
    Počernice, Podaná ruka).
   • Máme a uplatňujeme koncepci sportu
     a cyklodopravy.
   • Prosadili jsme nulovou toleranci hazardu.

Za Radu městské části 
a koaliční partnery: 

Hana Moravcová, 
starostka
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Přijďte na naše setkání a nahrňte na nás nápady 
a připomínky. Chceme vědět, co vás v Horních 
Počernicích baví i zlobí. Představíme vám, kam 
chceme Horními Počernicemi pohnout my.

Srdečně zveme na setkání s Hopáky,  
kteří letos kandidují s podporou Pirátů. 

11. září 2018 od 19.00 hodin restaurace  
U Bobra Xaverov, Božanovská 2098/26

Téma: 350 000 aut denně? Díky, nechceme!  
(Nové informace a fakta k dostavbě Silničního 
okruhu kolem Prahy)

19. září 2018 od 19.00 hodin  
Club café tenis, Otovická 2865/109

Téma: Počernice východ – nové město, 
sousedé!
(O plánované masivní výstavbě  
a radikálním nárůstu počtu obyvatel  
na východě Počernic)

22. září 2018 od 14.00 hodin na Chvalské tvrzi
Pohodové odpoledne s Hopáky 
(Zábava, pirátská hra pro děti, čepované pivo)

NAHRNTE TO NA NAS!

www.hophp.cz

VOLEBNÍ ČÍSLO 4
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POČERNICE PRO OBČANY: NA ÚŘAD PŘES INTERNET

JAK NA PODPIS ELEKTRONICKÉHO FORMULÁŘE?

KAMERY NA NÁCHODSKÉ: ZÁCPY A MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Konečně opravdu elektronické formuláře: 
jednoduché, přehledné a interaktivní
Každá obec, vesnice i městská část musí mít 
na svém webu zpracovány různé tzv. životní 
situace. To jsou situace, se kterými se každý 
občan může setkat a které potřebuje se svým 
úřadem řešit. Chce -li stavět nový dům, je to 
stavební povolení u  stavebního úřadu, když 
potřebuje pokácet strom, obrátí se na Odbor 
životního prostředí. A protože situací, se kte-

rými se občan může potkat, je nepřeberné 
množství, poskytuje mu náš web jednoduchý 
návod na to, kam se se svým problémem na 
úřadě obrátit a co si k tomu připravit.
Ve většině případů jsou to formuláře  – vy-
plněné, podepsané, někdy i  orazítkované. 
Od podzimu je náš úřad bude mít skutečně 
elektronické  – v  jednotném vizuálním stylu 
a tak, aby se na počítači daly vyplnit uživatel-
sky pohodlně – už žádné rozjíždění teček ve 

formuláři nebo neinteraktivní PDF.
S  úpravou formulářů souvisí i  změny na 
webu. V  záložce „Potřebuji vyřídit“ budou 
všechny životní situace a příslušné formuláře 
přehledně srovnány, orientovat se návštěv-
ník bude i podle jednotlivých odborů.
Další krok Městské části Praha 20 ve snaze 
o občanům otevřený úřad máme splněný.

Vítězslav Kaliba, tajemník úřadu

1) Formulář vyplní uživatel on-line a odešle 
přímo na úřad bez elektronického podpisu a 
na úřadě se pak zastaví osobně vše podepsat. 
nebo

2) Vyplní formulář elektronicky, uloží si ho 
do počítače, kde k němu připojí elektronický 
(kvalifikovaný podpis) a takto ho odešle zpět 
elektronickou cestou na městský úřad.

I na schůzku se objednejte přes internet!
Kompletní výměna vyvolávacího systému 
včetně programu na objednávání občanů po 
internetu proběhla v srpnu v budově úřadu 
Jívanská 635 u vlakového nádraží.
Nové dotykové obrazovky, nové přepážky 
a vyvolávací systém i pro Odbor životního 
prostředí – to jsou hlavní novinky, které Úřad 
městské části Praha 20 nechal instalovat. 
Nová verze systému, která byla nainstalovaná 
i na hlavní budově úřadu Jívanská 647, sou-
časně plní nařízení GDPR.

Lucie Prokůpková, 
vedoucí Odboru IT

Kamerový systém TSK na ulici Náchodská 
dává v reálném čase informace o aktuální 
dopravě. Vedle záběrů z kamer jsou na in-
ternetu přístupně i údaje o projíždějících 
autech a  kvalitě místního ovzduší. Vede-
ní Počernic navrhuje statistiky rozšířit, 
vyhodnotit a zveřejnit pro občany, nejen 
kvůli informacím o  aktuální dopravě, ale 
i  v  souvislosti s  měřením kvality ovzduší 
a zátěže, která z dopravy plyne.

Technická správa komunikací má po Praze 
rozmístěn systém kamer, který pro ně sbírá 

podrobné statistiky o dopravě. Sledují aktu-
ální průjezdnost, stav na křižovatkách i  sta-
tistiky o  počtu projíždějících vozidel, jejich 
rychlosti a druhu aut. „Z našich jednání vyply‑
nulo, že bychom širší statistiky mohli získávat 
a zveřejnovat i my. Jednak by se každý mohl 
podívat, jak právě vypadá doprava na Náchod‑
ské a  lépe plánovat své cesty, celý systém by 
ale mohl sloužit i z hlediska sběru dat o zátěži 
z  dopravy a  na magistrátu by mohl podpořit 
náš požadavek na místní měřicí stanici,” uvedla 
starostka Hana Moravcová.
Monitorování kvality ovzduší probíhá na kři-

žovatce ulic Náchodská a Ve Žlíbku, data sice 
nejsou autorizovaná, neříkají přesné hodno-
ty a  vyhodnocují pouze, zda zátěž aktuálně 
vzrostla či klesla, i  tak by se mohla využít 
z hlediska sledování dlouhodobého trendu.

Statistiky jsou dostupné na odkazu:
unicam.tsk ‑praha.cz

INVAZE
MČ Praha 20 se připojila k akci „Invaze 18“ a Počernice tak okupovali naštěstí jen papíroví vojáčci. Smyslem akce bylo připomenout okupaci 
naší země  v roce 1968. 
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

REAKCE NA ČLÁNEK:  „OBCHVAT PRAHY (SOKP, DÁLNICE D0) POD LUPOU“ UVEŘEJNĚNÝ V HPZ (7-8/2018)

GRANT NA ROZVOJ SPORTU A VOLNÉHO ČASU

Po přečtení článku v minulém čísle HPZ mi to 
nedalo a  musím reagovat. Reagovat věcně 
a  ověřitelnými fakty. K  dokumentaci regio-
nální alternativy Ing. Rittenauer tvrdí: „V tuto 
chvíli je to čára na mapě bez opory v přísluš-
ných územně plánovacích dokumentech.“ 
Skutečnost je, že regionální varianta je 
zpracována v  úrovni studie proveditelnosti 
a  účelnosti (STPÚ), což je nejvyšší stupeň 
předprojektové dokumentace, dle které se 
rozhoduje o  realizaci staveb. Soulad SOKP 
se zásadami územního rozvoje je v  daném 
případě problematický, neboť tato plánova-
cí dokumentace je cca 50 let stará a za celou 
dobu nebylo reagováno na nové podmínky, 
jak požaduje § 5, odst. 6 stavebního zákona 
č.  225/2017 Sb. „Obce a  kraje jsou povinny 
soustavně sledovat uplatňování územně 
plánovací dokumentace a  vyhodnocovat 
je podle tohoto zákona. Dojde -li ke změně 
podmínek, na základě kterých byla územně 
plánovací dokumentace vydána, jsou po-
vinny pořídit změnu příslušné územně plá-
novací dokumentace.“ Dopravní odborníci 

včetně Ing.  Strnada, kteří se dlouhodobě 
zabývají problematikou SOKP, nesouhlasí 
s  tvrzením, že realizace regionální varianty 
by trvala 40-50 let. Pokud by v příštích měsí-
cích došlo k politickému rozhodnutí ve pro-
spěch regionální varianty, dokončení SOKP 
v  etapovém provedení a  jeho zprovoznění 
by bylo možné realizovat během 10-15  let. 
Navíc byl letos schválen zákon o  urychlení 
výstavby dopravní infrastruktury, takže stát 
by mohl začít stavět dálnice i na pozemcích, 
které mu ještě nepatří. Dále se připravuje 
zákon o liniových stavbách, který bude nad-
řazený územně plánovacím dokumentacím 
a v případě schválení regionální varianty bu-
dou mít kraje i obce povinnost začlenit tuto 
liniovou stavbu do zásad územního rozvoje 
a  územních plánů. Ze stavebně–technic-
kého hlediska je regionální varianta méně 
náročná (méně tunelů a mostů) a samotná 
výstavba by trvala kratší dobu než současný 
SOKP.
Velmi důležité je konstruktivní a  férové 
jednání s  dotčenými obcemi a  obyvateli. 

Se současným přístupem Mi-
nisterstva dopravy a  dalších 
politiků, kteří se neustále vy-
mlouvají na nesouhlas obcí, 
by se už nikdy nikde nemohla 
naplánovat nová komunika-
ce. Na základě objektivního 
posouzení variant je zapotřebí podrobně 
seznámit dotčené subjekty s  navrhovaným 
řešením, vysvětlit jim přínosy stavby, zajistit 
minimalizaci negativních dopadů a  nabíd-
nout vhodná kompenzační opatření.
Přínosy regionální varianty jsou evident-
ní: vyloučení tranzitní kamionové dopravy 
z území hl. m. Prahy, vyšší bezpečnost a ply-
nulost provozu, mnohem nižší počet dotče-
ných obyvatel a mírnější dopady na životní 
prostředí, přijatelné náklady, ekonomická 
návratnost, atd. Její realizace je jen otázkou 
politické vůle! O tom jsem ale již psal v letoš-
ním dubnovém čísle HPZ.

Milan Herian, zastupitel

Jako zastupitelé naší městské části, zvolení 
za ODS a Nezávislé Horní Počernice, ale také 
jako bývalí sportovci a  lidé nadále sport 
podporující, bedlivě sledujeme průběh 
grantového řízení na podporu rozvoje spor-
tu a volného času. Zejména pak dodržování 
principu spravedlnosti a  komplexnosti po-
suzování všech podaných žádostí. Ty návrhy 
na přidělení grantů v této oblasti, které pře-
sahují hranici finančních částek, podléhající 
schválení v zastupitelstvu, můžeme v disku-
si i při vlastním hlasování podrobit potřebné 
„prověrce“, jinak je tomu ale v případě, kdy 
přidělená částka přísluší ke schválení jen 
radě MČ. Tam můžeme jen jaksi „s  křížkem 
po funuse“ naslouchat oprávněným nářkům 
představitelů některých subjektů, kterým se 
prostě z vůle rady příliš nenadělilo.
Jako je tomu v  případě sportovního klubu 
Kellys Bike Ranch Team. Co naplat, že člen-
ská základna tohoto cyklistického spolku 
každoročně narůstá, co naplat, že oddíl, kte-
rý sídlí a  reprezentuje naší městskou část, 
vznikl již v roce 1998 a je spolu s obdobným 
oddílem České spořitelny nejstarším MTB 
sdružením v celé republice? Co jsou platné 
dosažené významné úspěchy na republiko-
vé úrovni, k  čemu je smysluplná a  bohatá 
propagace Horních Počernic na dresech zá-
vodníků i dalších součástech konvoje? Jak je 
vnímána radou MČ obětavá a aktivní účast 
funkcionářů oddílu při veřejně prospěšné 
činnosti, pomoci při propagaci sportu, po-
řádání náborových akcí pro děti a  mládež, 
v  neposlední řadě i  práce v  komisi sportu 
naší městské části. Asi jde o hodnoty, které 

pro členy rady nejsou dost přesvědčivé.
Výsledkem pak je podpora přidělená v  le-
tošním roce pouze ve výši 10 tisíc korun. 
Pro srovnání  – v  roce 2017 příspěvek to-
muto klubu činil 20 tisíc, v roce 2016 30 ti-
síc a v roce 2015 40 tisíc. Rozhodně takový 
„sešup“ finanční podpory od obce není 
faktům o  činnosti klubu adekvátní, natož 
spravedlivý. Jak asi může reagovat předseda 
takto „oceněného“ klubu, než úvahou, že re-
klamní místa na dresech i dalších plochách 
nahradí dobrým prodejem sponzorům.
A my zastupitelé se ptáme: „Proč Rada měst-
ské části Horní Počernice zřídila jako svůj 
iniciativní a  poradní orgán komisi sportu 
a  volnočasových aktivit, jejíž činností a  ná-
plní je s  radou MČ spolupracovat i  při roz-
dělování dotačních peněz, když rada MČ na 
doporučení komise nebere žádný zřetel, při-
pomínky a  návrhy smete pod stůl a  přidělí 
tak finance bez jakéhokoli klíče?“ Rada MČ 
si nedá ani tu práci podrobněji se seznámit 
s  činností „jednoho“ sportovního klubu, 
který na území Horních Počernic působí 
po dobu dvaceti let. Cyklistický oddíl Kellys 
Bike Ranch Team je sportovní oddíl, který 
svými výkony formuje dobré jméno naší 
Městské části Praha 20  – Horní Počernice, 
a to jak na domácí, tak i na zahraniční půdě. 
V efektivním rozdělování veřejných peněz je 
v Horních Počernicích rozhodně co zlepšo-
vat! V rozdělování financí má přitom v každé 
obci předcházet důkladná analýza. Členové 
komisí, kteří pracují jako doporučující orgán 
rady MČ působí pouze a  jen z hlediska od-
borného, protože k  ničemu jinému nemají 

mandát. Smysl takovéhoto 
financování totiž nespočívá 
jen v  prostém vymezení ob-
jemu prostředků, ale také ve 
způsobu, jímž jsou rozdělová-
ny. Z  toho všeho vyplývá, že 
stávající systém rozdělování 
grantů umožňuje přidělování 
dotací na základě osobních 
vztahů a subjektivních dojmů 
několika jedinců. Představi-
telé sportovních organizací 
jsou si vědomi, že peněz na 
to, aby byli dostatečně uspo-
kojeni všichni, nebude nikdy dost, potřebují 
ale férová pravidla rozdělování, na jejichž 
principech se mezi sebou shodnou. Situací 
ve sportovním prostředí je potřeba se in-
tenzivně zabývat a  snažit se v  oblasti pod-
pory sportu angažovat co největší měrou. 
Doufám, že jednou nakonec zvítězí zdravý 
rozum a že se podaří vytvořit na poli sportu 
rovné podmínky a jasná pravidla pro všech-
ny a ne jenom pro šest nebo sedm vyvole-
ných. Je přinejmenším důležité, aby se pod-
mínky pro sportovní aktivity vrcholových 
sportovců, amatérů, dětí i  mládeže zlepšo-
valy, neboť lacinost nás může přijít jednou 
velice draho. A také budeme věřit tomu, že 
cyklistům z Kellys Bike Ranch Team se dosta-
ne ještě letos vyšší finanční podpory než při 
prvním „porcování“.

Petr Měšťan a Ivan Liška, 
zastupitelé za NHP
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Pavel Rittenauer se v  předprázdninovém 
čísle HPZ vyjadřuje k  dokončení Silničního 
okruhu kolem Prahy. Článek se jmenuje Ob-
chvat Prahy (SOKP, Dálnice D0) pod lupou. 
Zarazila mě věta, cituji: „Dobudování celého 
SOKP a také východní části městského okru-
hu by měly mít na Horní Počernice pozitivní 
vliv.“
Na besedách s  odborníky i  v  článcích stá-
le opakujeme, že dostavba celého SOKP 
(tj. i severní části okruhu) povede k dalšímu 
zhoršení dopravní situace v Horních Počer-
nicích. Vyplývá to z oficiálních prognóz TSK, 
IPR a  ČVUT. Vozidla směřující z  D11 na zá-
pad (D5, D6, D7) nyní i  po dostavbě úseku 
511 pojedou po jižní části okruhu. Jenže po 
dostavbě úseků 518, 519 a 520 pojedou na 
sever. Kudy? Přece kolem Horních Počernic!
Podle oficiálních prognóz by na území naší 
městské části v  té chvíli jezdilo více než 
350 000 vozidel denně! Samozřejmě, že 
s odpovídajícími dopady na zdraví obyvatel 
a životní prostředí. Dostavba východní části 
městského okruhu Horním Počernicím rov-
něž neuleví. Auta, která si chtějí zkrátit cestu 
přes Prahu, již nyní jezdí po Průmyslové, ni-
koli po vnějším okruhu.

Pan Rittenauer v rozhovoru uvádí, že v sou-
časném stavu plní okruh svou funkci jen 
částečně, přesněji jen ve své západní a jižní 
části (stavby 512 – 516). Stavba 512 je v Je-
senici u Prahy. Netuším, zda pan Rittenauer 
někdy s jejími obyvateli hovořil. My jsme to 
udělali. Ing.  Renatu Volákovou z  Jesenice 
jsme dokonce pozvali na jedno ze setkání, 
které jsme spolu s Platformou za kvalitní do-
pravní infrastrukturu pořádali pro počernic-
ké občany v restauraci U Bobra. Stejně jako 
u nás v Horních Počernicích masírovaly před 
lety příslušné instituce i obyvatele Jesenice 
ujišťováním, že u nich okruh vyřeší veškeré 
dopravní problémy. S  okruhem bude ži-
vot v  Jesenici bez dopravních kalamit. Bez 
hluku. Bez znečištění. Stavba 512 měla být 
spolu s potřebnými protihlukovými stěnami 
vstupenkou do jesenického ráje!
Místní se nechali ukolébat. Věřili těm tvrze-
ním. „Když ale nakonec vyjely kamiony, vů-
bec jsme nechápali,“ říká s dnešní zkušenos-
tí Ing. Voláková. „Lidi u  nás si v  první chvíli 
mysleli, že začala válka!“
Boj jesenických s  úřady trvá už sedm let. 
Stejně tak dlouhou dobu lidé kolem okruhu 
nespí. Jejich nemovitosti jsou neprodejné, 

nepomáhají petice ani žaloba, 
s níž jeseničtí uspěli u Nejvyš-
šího soudu. A  protihlukové 
stěny? V  Jesenici se jich do-
čkali po pěti letech a  vůbec 
místním lidem nepomáhají. 
Hovořit proto o  pozitivních 
dopadech SOKP na Horní Počernice v  sou-
časné variantě je nesmysl. Hopáci proto bu-
dou nadále usilovat o objektivní posouzení 
variant pro vyloučení tranzitní (kamionové) 
dopravy mimo území Prahy. Víme totiž, že 
dobudování celého SOKP bude na Horní Po-
černice mít zásadní vliv. Bohužel pouze ten 
negativní.

Alena Štrobová,
zastupitelka 

Hnutí občanů Počernic

Prázdniny a  dovolené jsou již za námi. Vě-
řím, že jste si všichni léto pohodově užili 
a z prázdnin se vrátili plní čerstvého elánu. 
Jako zastupitelce mi to nedá a  musím se 
vrátit ke kauze rekonstrukce obecního bytu 
za 1 milion Kč v budově MČ P-20 v ulici Jí-
vanské, která začala již před prázdninami. 
Zarážející tehdy pro mě byla skutečnost, že 
o věci ukončení původní a uzavření nové ná-
jemní smlouvy radní vůbec nevěděli. Radou 
přitom tak zásadní dokumenty musejí projít. 
Nadneseně řečeno, snadno by se tak mohlo 
stát, že úředníci by pronajímali a ukončovali 
nájmy na obecní byty tak, jak je to samotné 

napadne. V  jiné městské části je něco po-
dobného zcela nemyslitelné, proto trvám na 
tom, že respekt k dodržování zákonů by měl 
platit i u nás.
Podala jsem žádost kontrolnímu výboru 
o prošetření této věci. V červnu pak kontrolní 
výbor přijal usnesení, že „Dohoda o ukonče-
ní nájmu“ k tomuto bytu se jeví jako neplat-
ná, protože nebyla projednána ani schvále-
na Radou MČ Praha 20. Dále, že kontrolní 
výbor je názoru, že Ing. Zdeněk Vavruška ne-
byl oprávněn smlouvu podepsat. Kontrolní 
výbor požádal tajemníka úřadu o prověření 
celé věci. KV mě o svém usnesení informoval 

v červenci. Celou věc budu na-
dále sledovat a věřím, že bude 
řádně vyšetřena. Doufám také, 
že budou na Úřadu naší obce 
nastavena taková pravidla, 
aby k  takovýmto pochybe-
ním již nemohlo docházet. 
Přeji vám všem příjemný začátek školního 
roku.

Daria Češpivová,
zastupitelka HOP

LIDÉ U NÁS MYSLELI, ŽE ZAČALA VÁLKA!

PRAVIDLA PLATÍ PRO KAŽDÉHO!

REAKCE: GRANT NA ROZVOJ SPORTU A VOLNÉHO ČASU

HORKÉ LÉTO V PARTNERSKÉM BRUNSBÜTTELU
Letošní léto bylo pro naše přátele z  part-
nerského města Brunsbüttelu mimořádně 
horké. Nejen netypické horké ovzduší v celé 
oblasti severního německého pobřeží, ale 
především nové volby do městského zastu-
pitelstva a následná volba starosty pořádně 
rozehřály občany našeho partnerského měs-

ta. Ve dvoukolové volbě nového starosty byl 
nakonec 24. června zvolen nestranický kan-
didát pravice (CDU) pan Martin Schmedtje. 
Současně tuto funkci opustil dosavadní sta-
rosta pan Stefan Mohrdieck, který převzal 
funkci hejtmana kraje Ditmarschen. Oběma 
zvoleným blahopřejeme a  v  nových funk-

cích přejeme hodně úspěchů.

Ivan Liška, člen
Zastupitelstva MČ Praha 20 za 

NHP a ODS

BikeRanch Team požádal městskou část 
Praha 20 o dotaci ve výši 182.000 Kč. To je 
částka, která převyšuje kompetence Rady 
městské části Praha 20, proto o výši do-
tace rozhodovalo Zastupitelstvo městské 
části Praha 20, a to na svém jednání dne  
25. 6. 2018. O návrhu dotace jednala jako 
poradní orgán Rady také Komise sportu  

a volného času, která navrhovala poskyt-
nout dotaci ve výši 154.000 Kč. Rada měst-
ské části Praha 20 s přihlédnutím na aktuální 
rozpočtové možnosti navrhla dotaci ve výši 
10.000 Kč. Na jednání Zastupitelstva k tomu-
to bodu navrhl zastupitel Mgr. Petr Měšťan, 
který je současně předseda Komise sportu 
a volného času, částku ve výši 20.000 Kč.  

Při konečném hlasování  
Zastupitelstvo městské části 
Praha 20 schválilo dotaci ve 
výši 10.000 Kč.

Vítězslav Kaliba, 
tajemník Úřadu MČ P20
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Ve svém příspěvku bych rád reagoval na 
rozhovor s panem inženýrem Rittenauerem 
uveřejněný v posledním čísle HPZ. Pana Ri-
ttenauera si velmi vážím nejen za jeho práci, 
ale také za způsob, s jakým přistupuje k návr-
hům řešení dopravní problematiky městské 
části. Následující řádky nejsou kritikou vůči 
jeho osobě, ale pouze vyjádřením mého 
osobního postoje k problematice SOKP.
Některé městské části a občanské iniciativy 
požadují přesun trasy SOKP z Prahy, neboť 
zastávají názor, že je dopravně nebezpeč-
ná (z důvodu mísení tranzitní kamionové  
a místní osobní dopravy), ekologicky ne-
přijatelná (negativní vliv na zdraví občanů), 
ekonomicky neúnosná (dvojnásobně dražší 
než obdobné stavby), finančně nenávratná 
a navíc město rozděluje (vytváří v něm ba-
riéru).
Nemyslím si, že regionální varianta by zna-
menala střet se zástavbou středočeských 
obcí. Na základě informací od autora re-
gionální varianty Ing. Strnada a zákresů 
„kritických míst“ v mapě ve studii ČVUT lze 
konstatovat, že její trasa vede v dostatečné 
vzdálenosti od obcí a díky nižší dopravní zá-
těži a nižší hustotě obyvatel by její dopady 
byly mnohem mírnější. Podle údajů z ČSÚ 
by v případě realizace regionální varianty 
bylo dotčeno cca 25 000 lidí, zatímco v pří-
padě SOKP cca 100 000. Prosazovaný okruh
Prahou vede ve většině případů mnohem 

blíže zástavby - v Horních a Dolních Počer-
nicích jezdí kamiony cca 20 m od obytné 
zástavby. Navíc v naší oblasti se v blízkosti 
okruhu, který by se v důsledku obrovského 
nárůstu dopravy musel rozšiřovat na 2x4 
pruhy, nacházejí mateřské a základní školy 
nebo sociální a zdravotnická zařízení.
Zastáncům regionální varianty je často vy-
čítáno, že chtějí pouze přesunout zátěž na 
středočeské obce. Je ale potřeba uvědomit 
si, že Horní Počernice jsou již v současnosti 
velmi zatížené silniční dopravou a také ob-
řím logistickým a průmyslovým areálem.  
Na našem území projede denně cca 200 000 
vozidel. V případě dostavby celého SOKP by 
dle oficiálních prognóz mohl jejich počet 
stoupnout na více než 350 000 vozidel. Si-
tuace v Horních Počernicích by se tak mohla 
radikálně zhoršit. Zatímco v dotčených stře-
dočeských obcích jezdí v současnosti pouze 
5000 - 6000 vozidel denně a v případě rea-
lizace regionální varianty by jezdilo ve větší 
vzdálenosti od těchto obcí max. 50 000 –  
60 000 vozidel. Regionální varianta by navíc 
pomohla odvést tranzitní dopravu ze silnice 
I/101, která vede prostředkem obcí.
Varianta okruhu uvnitř Prahy dle mého názo-
ru neulehčí dopravě v Praze více než regio-
nální varianta. Ve skutečnosti může přivést 
nebo zakonzervovat tranzitní kamionovou 
dopravu v několika MČ na severu a východě 
Prahy. Některým stávajícím komunikacím 

směrem do centra by se sice 
mohlo (z hlediska doprav-
ní zátěže) ulevit v průměru  
o 5-10 %, ale na nově 
vzniklých radiálách a při-
vaděčích by mohlo dojít  
k nárůstu o desítky, možná  
o více než 100 %. Navíc autoři kartogramu 
intenzit dopravy ze studie ČVUT pravděpo-
dobně podcenili jev dopravní indukce. Nová 
velkokapacitní komunikace na územní Prahy 
vyvolá poptávku po silniční dopravě (např. 
na úkor MHD) a „odlehčené“ komunikace se 
zřejmě také zase brzy zaplní podobně jako 
Barrandovský most, kde došlo k nárůstu vo-
zidel o 40 000 po otevření JZ části Pražského 
okruhu.
Děkuji zástupcům Platformy za kvalitní do-
pravní infrastrukturu za data, na jejichž zá-
kladě jsem mohl svá stanoviska formulovat. 
Předesílám, že se jedná o názory Viléma Čápa 
jako fyzické osoby. Mé názory nemusí být 
nutně v souladu s postoji politické strany, je-
jímž jsem členem. Vzhledem k tomu, že jde 
o stranu demokratickou, nepovažuji to za 
závadu.
Klidný návrat z prázdnin a dovolených do 
školních lavic a pracovního procesu přeje 
nám všem

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

Souhlasím, že pravidla platí pro každého. 
Proto se i Úřad MČ P20 pravidel drží a za tím 
účelem i vydává dílčí interní směrnice, kte-
ré procesy upravují. Tedy ani v naší městské 
části není možné „že úředníci by pronajímali 
a ukončovali nájmy na obecní byty tak, jak je 
to samotné napadne“. Proces správy bytové-
ho fondu Městské části Praha 20 byl ověřen 
interním auditem, který se zabýval proce-
sem uzavírání nájemních smluv od 1. 1. 2014 
do 31. 5. 2018. Závěr je takový, že pravidla, 
tj. právní i interní předpisy, jsou dodržována. 

Situace kolem rekonstrukce bytu v Jívanské 
647 již byla ve Zpravodaji HP vysvětlena. 
Co se týká směny předmětu nájmu – za byt 
v budově Úřadu MČ byl z důvodu plánova-
né rekonstrukce poskytnut byt jiný – nelze 
v  žádném případě tvrdit, že by proběhla 
bez vědomí Rady MČ P20. Ta projednávala 
například veřejnou zakázku na rekonstrukci 
prostor předmětného bytu. V  každém pří-
padě se jedná o jeden jediný případ, který 
s  sebou nese pochybnosti nad správným 
postupem. Po interní stránce Úřadu byla 

věc vyřešena a bylo přijato ná-
pravné opatření. S nájemcem/
nájemkyní bylo vedeno jedná-
ní za účelem narovnání vzá-
jemného smluvního vztahu. 
Toto jednání dále pokračuje. 
Z mého pohledu tak považuji 
věc za vyřešenou a odmítám paušalizování 
jednoho případu na chod celého Úřadu. 

Vítězslav Kaliba, tajemník Úřadu MČ P20

REAKCE NA ROZHOVOR O SOKP

REAKCE TAJEMNÍKA ÚŘADU MČ PRAHA 20

CYKLISTICKÉ AKTUALITY 
Cyklomapa Horních Počernic
Novou základní cyklomapu obdržíte ve 
chvalském Infocentru, na recepcích Úřadu 
MČ Praha 20. 

Lví stopa  - 100 let naší republiky
Ke sto letům naší republiky si můžete vybrat 
a projet část systému 100 možných výletů 
v celkové délce téměř 2000 kilometrů, vytvá-
řejících na mapě Česka majestátního české-
ho lva. Vybrané trasy si můžete symbolicky 
projet do konce září v rámci probíhající akce 
a jinak kdykoliv v  rámci poznání. Informace 
jsou na: www.lvistopa.cz.

Rekola v Horních Počernicích
Před počernickým železničním nádražím je 
nová zkušební zóna, kde můžete zaparkovat 
nebo si případně zapůjčit kola systému Reko-
la (www.rekola.cz). Jejich další nejbližší par-
kovací místo je v obchodní zóně na Černém 
Mostě, ostatní jsou zatím spíše v centru Pra-
hy. Zdárné využívání těchto kol může u nás 
umožnit rozšíření zkušebních zón ke vhod-
ným obytným, školským zařízením apod.

Projížď ka na rozhlednu
Dne 18. 9. vás zvu na komentovanou cyk-
listickou projížďku na novou rozhlednu 
Doubravka + rybníky Pískovna, Martiňák na 

Praze 14. Odjezd je v 17.00 hodin od svépra-
vické kapličky sv. Antonína.

Cyklozvonění  2018
Dne 22. září vás zvu na již 12. ročník praž-
ského Cyklozvonění, v Karlíně. Pokud máte 
zájem tam dojet s naší skupinou zajímavým 
údolím Rokytky, tak odjíždíme v  9.15 hodin 
od našeho železničního nádraží 
(www.cyklozvoneni.cz).

Bližší informace naleznete na:  
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo.
Aby bylo alespoň Babí léto méně letní, vám 
přeje                          Petr Uzel, cyklokoordinátor
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

DOKONČENÍ FIT HŘIŠTĚ

TRVALKOVÉ ZÁHONY PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ BYDLENÍ

HLEDÁME VÁNOČNÍ STROM

ODVOZY KONTEJNERŮ

V červenci bylo v Horních Počernicích dokon-
čeno sportovní hřiště na křižovatce ulic Ratibo-
řická a Jívanská. Fit hřiště nebo také venkovní 
posilovna slouží rozvoji síly, mrštnosti a pomá-
há Pražanům udržovat jejich zdravý životní styl. 
Celkové náklady ve výši 599 000 Kč uhradila 
městská část z investiční účelové dotace hl. m. 
Prahy.

Jaroslav Píša, vedoucí
Odboru místního hospodářství

Keře, stromy, záhony  – to vše pomáhá bo-
jovat proti nežádoucím vlivům dopravy, 
která bohužel v  Horních Počernicích na-
růstá. A protože výsadba stromů není vždy 

možná z  důvodu uložení inženýrských sítí 
v  zelených pásech podél komunikace, volí 
se v těchto místech výsadba keřů a nižších 
rostlin. Tak je tomu od června i v ulicích Ve 

Žlíbku, Chvalkovická a  u  zdravotního stře-
diska Lhotská.
MČ Horní Počernice zvolila výsadbu štěrkových 
trvalkových záhonů. Tento druh výsadby se 
mohutně uplatňuje především v  městské ze-
leni, podél silnic a chodníků jak v centru Prahy, 
tak i v dalších městech a obcích. Většinou jde 
o  suchá stanoviště, mnohdy i  extrémně vysy-
chající a  zatížená zimní údržbou komunikace. 
V  loňském roce jsme vytvořili pilotní záhon 
u Divadla Horní Počernice okolo lavičky Václava 
Havla a dále následoval trvalkový záhon na ko-
nečné linky autobusu 223 Ratibořická. Ve snaze 
co nejvíce zvelebit obec jsme v  červnu vybu-
dovali další trvalkové záhony, a to v ulicích Ve 
Žlíbku, Chvalkovická a u zdravotního střediska 

Blíží se konec roku a s ním i vánoční svátky. Rádi 
bychom oslovili občany, kteří mají v  úmyslu 
kácet vzrostlý smrk na své zahradě, aby se ob-

rátili na Odbor místního hospodářství a  daro-
vali strom městské části jako vánoční strom na 
Chvalskou tvrz. Pokácení a odvoz stromu zajistí 

Odbor místního hospodářství bezplatně.
Děkujeme.

místa Místo přistavení září říjen listopad
1. místo parkoviště u křižovakty 30.9 VOK 21.10 VOK 11.11.BIO

Mezilesí - Běchorská 25.11 BIO
za benzinovou pumpou 14.10 BIO 18.11 VOK

2. místo Ratibořická 30.9 VOK 21.10 VOK
u odbočky k DDM 11.11 BIO
a ZUŠ 14.10 BIO 18.11 VOK

3. místo křižovatky Jeřická 9.9 VOK 7.10 VOK 11.11 BIO
Chvalkovická 28.10 BIO 4.11 VOK

25.11 BIO
4. místo Křovinovo nám. 9.9 VOK 7.10 VOK

28.10 BIO 4.11 VOK
25.11 BIO

VOK - kontejnery na objemný odpad , odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin (označeno žlutě)
BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva odvoz vždy v neděli od 9.00 - 12.00 hodin (označeno zeleně)

V ulici Ve Žlíbku je osázeno pět bloků záhonů, každý v jiném barevném ladění, 
od bílo ‑stříbrno ‑modré po žluto ‑oranžovo ‑červenou



14– 15

O
db

or
y

Lhotská. Trvalkové záhony se po prvním roce 
mohutně rozrostou a  sami vytváří biologický 
mulč s divočejším přírodním vzhledem. Trvalky 
mohou zdobit ulice po celou vegetační dobu, 
protože jsou zastoupeny druhy rozkvétajícími 
velice časně z jara i kvetoucími až do pozdního 
podzimu. Propracovanou kombinací jednotli-
vých druhů je zajištěna barevná a  prostorová 
dynamika porostu. Po odkvětu jsou některé 
trvalky okrasné i  suchými květenstvími. Trval-
ky jsou sázeny do vylehčeného substrátu slo-
ženého z kompostu, zeminy a písku, který byl 
připraven místní kompostárnou a  mulčovány 
vrstvou kačírku velikosti 11/22 mm. Trvalky 

použité ve výsadbách jsou druhy suchomilné, 
nebo s nižším nárokem na vlhkost půdy. Dru-
hy použitých trvalek jsou pěstebně prověřené 
Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) v Průhonicích, 
kde se způsoby uplatnění trvalek ve městech 
vyvíjejí již několik let.

Údržba a péče o štěrkové trvalkové záhony
Údržba trvalkových ploch není potřeba, ma-
ximálně se v prvním roce, než se výsadba za-
pojí, vyplejí plevelné nálety. Rostliny se nijak 
neokopávají a  oproti letničkovým záhonům 
nevyžadují ani pravidelnou závlahu, snad jen 

s  výjimkou extrémně suchého období. Před 
zimou není ani vhodné je zbavovat odkvetlých 
květenství neboť struktury a textury některých 
trvalek jsou zajímavé i v zimě a navíc pomáha-
jí vytvářet útočiště bezobratlým živočichům. 
Doufáme, že trvalkové záhony budou ušetřeny 
před vandalismem a nestanou se psími záchod-
ky a  poskytnou kolemjdoucím i  projíždějícím 
příjemné pohledy. A bydlení v našich Horních 
Počernicích bude zase o  trochu příjemnější 
a voňavější.

Hana Jelínková,
Odbor místního hospodářství

Ulice Chvalkovická je osázena jarními druhy 
pryšců v kombinaci s letními žebříčky a gau‑
rou, až po nádherné podzimní efekty aster

Část výsadby u střediska Lhotská: převažují léčivé, aromatické či jedlé trvalky, např. agastache 
svraskalá, třapatka úzkolistá, divizna černá či yzop lékařský. Celou kompozici doplňují ještě 
dva nově vysazené léčivé stromy, lípa srdčitá a jinan dvojlaločný, a pro odpočinek přibydou 
dvě lavičky

www.anobudelip.cz
www.chcemelepsicesko.cz 
     AndrejBabis

Placená inzerce
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a  školství MČ Pra-
ha 20 přeje všem žákům základních škol 
mnoho úspěchů v  novém školním roce 
2018/2019 a zveřejňuje pro ně a jejich ro-
diče informace o organizaci školního roku.

Období školního vyučování ve školním 
roce 2018/2019 začalo ve všech základních 
školách v  pondělí 3.  září  2018. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 
31. ledna 2019. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 
28. června 2019.

• Podzimní prázdniny připadnou na pondě-
lí 29. října a úterý 30. října 2018.

• Vánoční prázdniny budou zahájeny v so-
botu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 
2.  ledna  2019. Vyučování začne ve čtvrtek 
3. ledna 2019.

• Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 1. února 2019.

• Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne 
jsou stanoveny podle sídla školy. Termín 
těchto prázdnin pro základní školy v  MČ 
Praha 20  – Horní Počernice je 18.  února  – 
24. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na 
čtvrtek 18. dubna 2019.
Poznámka: Pátek 19.  dubna  2019 je záro‑
veň tzv.  ostatním svátkem podle zákona 
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pra‑
covního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 
29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Zajištění provozu školních družin 
o prázdninách ve školním roce 2018/2019

Podzimní prázdniny
29. 10. 2018 pondělí FZŠ Chodovická
30. 10. 2018 úterý FZŠ Chodovická

Vánoční prázdniny
27. 12. 2018 čtvrtek ZŠ Ratibořická
28. 12. 2018 pátek ZŠ Ratibořická
31. 12. 2018 pondělí ZŠ Ratibořická
02. 01. 2019 středa ZŠ Ratibořická

Pololetní prázdniny
01. 02. 2019 pátek ZŠ Bártlova

Jarní prázdniny
18. 02. 2019 pondělí ZŠ Stoliňská
19. 02. 2019 úterý ZŠ Stoliňská
20. 02. 2019 středa ZŠ Stoliňská
21. 02. 2019 čtvrtek ZŠ Spojenců
22. 02. 2019 pátek ZŠ Spojenců

Velikonoční prázdniny
18. 04. 2019 čtvrtek ZŠ Bártlova

Období školního vyučování ve školním roce 
2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků 
pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně. 
V případě zájmu přihlašujte děti narozené 
v období 1. 5. 2018 - 31. 8. 2018 do 31. 10. 
2018.   Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na 
http://www.pocernice.cz/poradna-obcana/ 
vitani-obcanku/ nebo při osobním vyzved-

nutí na Odboru živnostenském a občan-
skosprávních agend č. dveří 100. Do při-
hlášky je nutné napsat také příjmení matky, 
protože v mnoha případech není totožné s 
příjmením dítěte a pozvánku by nebylo mož-
né doručit. Vítáme děti pouze z Městské části 
Praha 20. Vítání občánků není po vinné, je to 
ryze dobrovolná akce.

Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chval-
ského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 
607, e-mail: vitani@pocernice.cz, Martina 
Krátká, tel.: 271 071 657, e-mail: 
vitani@pocernice.cz.

Hana Vostrá, 
referentka odd. správních agend

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ZÁMECKÝ ŠPÝCHAR MÁ NOVOU FASÁDU
V dubnu rozhodla Rada městské části Praha 
20 o zadání veřejné zakázky malého rozsa-
hu „Špýchar - oprava jižní fasády“. 230 m2 
plochy se zvládlo opravit od začátku června 
do konce července 2018.
Stavební práce spočívaly v  kompletní opravě 
jižního fasádního pláště, který svým stavem 

nevyhoval odolávání povětrnostním vlivům 
a  byl významně esteticky degradován. Sou-
částí obnovy bylo doplnění okapní římsy, která 
kvůli nedostatečné mechanické odolnosti od-
padla během rekonstrukce krovu v  minulosti. 
Odvodem dešťových vod formou okapního 
žlabu svedeného do dešťové kanalizace bude 

do budoucna zajištěno zlepšení mechanické 
odolnosti a ochrany samotné fasády společně 
se zamezením vzlínání zemní vlhkosti u  paty 
objektu. Z rozpočtu městské části bylo na tuto 
akci vyčleněno 1,2 milionu korun.

Jiří Nohejl,
Odbor hospodářské správy a investic

Špýchar před (vlevo): opadaná fasáda, vzlínající voda, zničená okapní římsa. Špýchar po opravě (vpravo): nová fasáda s  okapní římsou 
a systémem ochrany před dešťovou i zemní vodou
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

ZLATÁ
SVATBA

Dne 16. června 2018 oslavili v obřadní síni 
Chvalského zámku zlatou svatbu manželé 
Petronela a Karel Rozenbaumovi. Bydlí  
v Horních Počernicích od roku 1973,  
vychovali 3 syny a mají 4 vnoučata. 
Přejeme jim do dalších společných let 
hodně štěstí.

PROGRAM ZO
SENIOŘI 

ZÁŘÍ  2018
středa 12. září KLUBOVNA
beseda „Antropologie zajímavá“
RNDr. Petr Veleminský Ph.D, ved. 
antropologického odd. Národního 
muzea, začátek ve 14.00 hod.

pondělí 17. září VYCHÁZKA
ZOO, Astrocyklostezka Zbraslav, sraz 
ve stanici metra Českomoravská v 
10.00 hod., vede K. Janušová 

úterý 18. září  VÝLET 
Ratibořice zámek, Babiččino údolí, 
Hospitál Kuks, odjezd v 8.00 hod. 
od nádraží Horní Počernice, vede L. 
Frouzová

středa 19. září KLUBOVNA
beseda Bc. Jan Drápalík, Zahradní 
centrum Horní Počernice, začátek ve 
14.00 hod.

středa 3. října VYCHÁZKA
Mořina -Velká Amerika – Mexiko
- Malá Amerika, cca 8 km, sraz ve 
stanici metra Č. Most v 9.30 hod., 
občerstvení (oběd) v Mořině, 
vede L. Frouzová

Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.

Klubovna je otevřena každou stře-
du od 14 hodin.

Výbor ZO Senioři  H. Počernice
Helena Barcalová, tel. 281 927 099
Libuše Frouzová,   tel. 607 172 008

Tuček Břetislav
Lišková Jarmila
Páchová Věra
Kvasnička Jan
Fojt Jaroslav
Hajerová Anna
Potůčková Dagmar
Šimšová Věra
Bartalová Růžena
Frýbert František
Pašková Olesa
Podroužek Jaromír

Kunst Jiří
Rosendorfová Věra
Trutnovská Ludmila
Bureš Jiří
Herbolt Bohumil
Pávová Eva
Vostradovský Antonín
Zimlová Věra
Hájková Růžena
Matějíčková Věra
Barborová Zdenka
Frydrychová Zdeňka

Šímová Věroslava
Antes Hubert
Jahodková Miluše
Böhmová Olga
Bulínová Jana
Hnízdil Vladislav
Holá Ludmila
Strakoš Tomáš
Štrob František
Vidergotová Věra
Doskočil Jaromír
Hnízdilová Drahoslava

Kulík Ludvík
Skala František
Svata Jaroslav
Štaflová Eva
Vopěnková Eva
Wertheimová Emilie
Němcová Dagmar
Novotný Oldřich
Puškárová Ružena
Štefanová Regina
Toms Antonín
Červená Drahomíra

Hájková Eva
Hodr Jiří
Chaloupková Anna
Krsek Rudolf
Křížová Helena
Lišková Krista
Lorenc Vladimír
Mazurová Milena
Ovčáčík Otakar
Rukavička Antonín
Sladký Jaroslav

SENIORFITNES
Léto končí, ale my začínáme! Seniorfitnes vás zve - připojte se k nám a hýbejte se! Cvičte s námi 
v tělocvičně, v bazénu nebo doma. Aktuální dění sledujte na www.seniorfitnes.cz, ukázky našich 
aktivit na www.fitseniors.eu
Na Praze 20 cvičíme: Centrum regenerace a zdraví Perla, Ratibořická 1166/12 
193 00 Praha 9 - Horní Počernice. Zdravotní cvičení, středa 10.45 – 11.45 hod. (50 Kč) 
Je třeba se přihlásit u cvičitelky. Martina Jíchová, tel.: 723 031 678, e-mail: 
martina@martinajichova.cz

Dne 12. 9. 2018 slaví 50 let společného 
života manželé Květoslava a Bohumil 
Moravcovi. Hodně dalších šťastných spo-
lečných let jim přejí dcery Hana a Jaroslava 
s rodinami.

Martina Procházková, matrikářka
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AKTUALIZACE INFORMACÍ O VÝSTAVBĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
BOD Č. 15

Tělocvična Jívan-
ská. Investor MČ 
Praha 20.
Jedná se o  území 
na rohu ulic Jívan-
ská a  Javornická. 
Plocha určená k zá-
stavbě je součástí 
školního sportov-

ního areálu, jenž zahrnuje i atletický ovál a ví-
ceúčelová hřiště. Jedná se o novostavbu více-
účelové tělocvičny, která bude sloužit školním 
zařízením v  docházkové vzdálenosti, místním 
sportovním klubům a veřejnosti. Hrací plocha 
rozměru 45 x 25 m je využitelná podél i napříč 
pro různé druhy sportů. Samotná sportovní 
hala má obdélníkový půdorys o  rozměrech 
28,25 x 46,5 m. K  této hale přiléhají z  jihozá-
padní a jižní strany dva přístavky. Jihozápadní 
přístavek je dvoupodlažní a má rozměry 12,25 
x 53,6 m (měřeny maximální půdorysné roz-
měry). Jižní přístavek je jednopodlažní a jedná 
se o přístavek s technickým zázemím pro tělo-
cvičnu. Rozměry jižního přístavku jsou 24,5 x 
5,8 m. Na východní straně je situován ještě je-
den malý jednopodlažní přístavek o rozměrech 
3,56 x 15,72 m. V současné době je požádáno 
o rozhodnutí o umístění stavby a stavební po-
volení ve společném řízení. Řízení je přerušené 
do doby dořešení dopravy v klidu - parkování 
v ulici Jívanská.

BOD Č. 20
Rozvojová plocha lokalita Robotnice.
MČ Praha 20 vlastní v  této lokalitě pozemek 

parc. č. 4417/13 o vý-
měře 26047 m2. Rada 
MČ Praha 20 schválila 
dne 10. 4. 2018 návrh 
zastavující studie pro 
tuto lokalitu, která na 
pozemku MČ Praha 

20 ponechává pozemek bez zástavby a  re-
spektuje požadavek MČ na umístění lesopar-
ku. Okolní zástavba by měla být tvořena ro-
dinnými domky.

BOD Č. 21
Polyfunkční areál Horní Počernice.
Investor EBA Praha, s. r. o.

Na pozemku by 
měl být postaven 
polyfunkční areál. 
Jedná se o  výstav-
bu administrativní 
haly, která bude vy-
užívána pro prodej 
a  novostavbu haly, 
kde je plánována 

nerušící výroba, prodej výrobků a skladování. 
Vzhledem k situaci, že se v místě stavby nena-
chází kanalizace, řeší investor odkanalizování 
domovní biologickou čistírnou odpadních vod 
(ČOV), splaškové vody budou přečištěny v ČOV 
a společně s dešťovými vodami zasakovány na 
pozemku investora. Areál bude rovněž napojen 
na vodovod a el. energii. Jako hlavní zdroj vy-
tápění administrativní budovy a přípravu tep-
lé vody jsou navržena tepelná čerpadla a dále 
elektrokotle, pro skladovací haly pak elektrické 
sálavé panely zavěšené po střechou. Doprav-
ně bude areál napojen na ulici Václava Špačka. 

 

BOD Č. 22
Lidl.

V  současné době 
je vydáno spo-
lečné rozhodnutí 
o  umístění stavby 
a  stavební povo-
lení. Původní in-
vestor Billa,  s.  r.  o. 
podala žá-

dost o  přezkum řízení, vzhledem k  tomu, 
že majitel pozemku uvažuje o  změ-
ně nájemce areálu na společnost Lidl. 
 
BOD Č. 23
Domov seniorů - Horní Počernice.
Studie se zabývá návrhem realizace domova 
seniorů se zvláštním režimem (osoby pře-

vážně neschopné 
samotného po-
hybu) s  kapacitou 
184 lůžek. Stavba 
zahrnuje provoz 
dětské skupiny, 
drobné služby 
jako kadeřnictví, 
manikúra, pedikú-

ra a  ordinaci lékaře. Objekt má 3 nadzemní 
podlaží, dopravní napojení je možné z  uli-
ce Jeřická. Parkování na pozemku inves-
tora v  počtu 29 stání a  3 invalidních stání. 

BOD Č. 24
Rozvojová lokali-
ta Horní Počernice 
východ. Požadavek 
na změnu územního 
plánu zadala měst-
ská část (MČ Praha 
20). Zadání této změ-
ny v územním plánu 
z orné půdy na zasta-
vitelné plochy bylo 
schváleno Zastupi-
telstvem hl. m. Prahy 

dne 23.  2.  2006. Samotná změna územního 
plánu pak byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
schválena 3. 6. 2010 (změna č. 1405/00, usne-
sení zastupitelstva č.  38/50). Pro názornost, 
jak by mohla vypadat zastavěnost této loka-
lity, přikládáme obrázek z  návrhu studie pro 
změnu územního plánu. Zastupitelstvo MČ 
Praha 20 schválilo pořízení územní studie, jejíž 
cílem by mělo být ponížení možné obrovské 
zástavby, která by se zde mohla realizovat. Při 
jednání ve věci zadání územní studie a  jejího 
řešení dne 24. 1. 2018 na MHMP - OUR (Odbor 
územního rozvoje) za účasti IPR hl. m. Prahy 
byla naší městské části Institutem plánování 
a  rozvoje hl. m. Prahy nabídnuta změna to-
hoto území, a  to návrat zastavitelného území 
zpět na ornou půdu. 124 občanů městské části 
Horní Počernice podalo návrh na pořízení této 
změny Územního plánu hl. m. Prahy. O tomto 
návrhu bylo v rámci projednávání připomínko-
vání Metropolitního plánu rovněž hlasováno 
na našem jednání Zastupitelstva MČ Praha 20. 
V připomínkách k Metropolitnímu plánu tento 
návrh neprošel o jediný hlas. Návrh na poříze-
ní změny podaný občany HP by se měl ještě 
projednávat na některém z dalších jednání Za-
stupitelstva MČ Praha 20, možná už toto září.

Karla Polydorová, radní
Jiří Beneda, místostarosta
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Tělocvična Jívanská
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Starat se o  své nohy je důležitá leč často 
přehlížená věc. Ale přece právě nohy nesou 
celé naše tělo a tak bychom jim měli věno-
vat náležitou pozornost. Podologickou po-
radnu zajišťuje v Horních Počernicích paní 
Nina Nová.

Podologie je sice dnes už rozšířenější obor, 
nicméně se určitě najdou lidé, kteří o něm 
ještě neslyšeli. Můžete nám vysvětlit, co 
přesně podologie je?
S pojmy PODOLOGIE a PODIATRIE jsme se za-
čali setkávat během 90 tých let. Podiatrická 
pracoviště existují např v Americe již dlouhou 
dobu. Podologické pracoviště poradny musí 
zcela určitě vycházet z komplexního pohledu 
na nohu. To je zkušeností, praxe, práce a spo-
lupráce v souvisejících oborech /např. obuv-
ník, lékař, protetik, pedikér / Podologie není 
lékařským oborem. Pojem Podiatrie – léčení 
chorobných stavů nohou ve smyslu kauzál-
ním- příčinném tj. léčení. Názvy vycházejí  
z řečtiny (pous, podos= noha, logia= nauka, 
iatros=koncovka, označující léčení) 

Jak jste se k ní dostala vy?
Moje působení v  této oblasti se datuje již 
od roku 1994. U  nás vznikla nová protetic-
ká společnost a  já jsem se stala její součástí. 
Program společnosti byl v  té době naprosto 
neobvyklý. Prováděl informační screening 
tj. scan chodidel od nejmladších ročníků až do 
18  let. Ve spolupráci s  Obuvnickou fakultou 
(doc.  Dr.  Petr. Hlaváček, Dr.  Šťastná, Baťova 
univerzita, Fakulta těles. výchovy) a patřičný-
mi ošetřujícími pracovišti (ortopedie i  pedia-
trie) vytvářela podmínky pro informaci rodi-
čů a  včasnou nápravu při zjištěném defektu 
chůze. Pracovala jsem přímo v ortopedických 
ambulancích až do r.  2010. Nyní poskytuji 
konzultace a výrobu ortopedických stélek do 
obuvi pro děti i  dospělé na pracovišti v  Hor-
ních Počernicích, Třebešovské ulici.

S jakými problémy vás klienti nejčastěji na-
vštěvují?
Návštěva klientů v současnosti nejvíce souvi-
sí s otlaky a defekty, které vyvolává přetížená 
část chodidel při nevyvážené chůzi, vrozených 
nebo poúrazových stavech. Velice málo se stá-
vá, že máme natolik odolné vazivo vč. celého 
skeletu chodidla, abychom při chůzi na tvr-
dých podkladech nepociťovali obtíže. Často 
mě navštěvují i mladé maminky s dětmi, které 
teprve začínají chodit.
Z  povědomí lidí se vytrácí znalost o  správné 
funkčnosti obuvi a  převládají módní trendy. 
Obuv má především plnit funkci, pro kterou 
je určena. To znamená, že na výlet či delší 
vycházky nosíme pevnou obuv s  paramet-
ry pro zátěž, dodržujeme nadměrek. Pružná 
podešev, dost prostorná konstrukce obuvi 
v přednoží, dobrý opatek a přírodní materiál 
jsou základem. Je dobré vycházet z rad odbor-
ně školených prodavačů obuvi. Těsná obuv 

nám způsobí bolestivé problémy většinou 
brzy a tak ji stačíme odložit, horší problém je 
s  obuví tzv.  pohodlnou širokou a  plastovou, 
která dokáže uspíšit pokles kleneb a bolesti se 
přesunou na úpony, vazy, šlachy a často vzni-
kají obtížně léčitelné a bolestivé záněty. Stále 
platí stará obuvnická zásada, že je lepší bota 
delší a užší, než kratší a širší.

Často mají již malé děti problémy s  chůzí, 
ploché nožky… Jak je možné, že již v tak út-
lém dětství na to trpí? Je to geneticky dáno 
nebo za to může špatná obuv, případně 
skákadla, chodítka aj.?
U dětské nohy jsou naprosto odlišné podmín-
ky. Vysvětlení dostane každý klient individu-
álně. Jednotně ale platí, že dětská noha po-
stupně z  chrupavčité tkáně vápenatí a  proto 
je možná rychlá deformace chodidla dříve, 
než vstoupí do dospělosti. Výrazná deformace 
chodidla je pak již práce pro ortopeda - chi-
rurga. Proto vždy kladu důraz na včasnou pre-
venci. I  z  tohoto důvodu ZP přispívají dětem 
do 18 let na korekci chodidel až 2x do roka.

Častým problémem bývají i vbočené palce, 
na které se nasazují rovnátka. Není to pro 
chůzi nepříjemné?
Vbočené palce (hallux valgus) mohou být 
i  vrozenou deformací. U  většiny případů jde 
ale o dlouhodobě neřešené přetížení, zejmé-
na u lukovitého - (p. excavatus) typu chodidla. 
Rovnající korektor může někdy ulevit od bo-
lesti, ale podle mých dlouhodobých zkuše-
ností je lépe řešit prevenci.

Jak bychom měli o nohy správně pečovat, 
obzvláště teď po létě?
Nevím, jestli je obecně známé, že např. na cho-
didlech – patách nejsou mazové žlázy. Pouze 
v pod prstí jsou potní žlázy, které nohu zvlhču-
jí v celé délce. Již po pouhém umytí mýdlem 
zůstává pokožka 2-4  hodiny bez přirozené 
ochrany. Proto je žádoucí, obzvláště v teplých 
dnech a  při chůzi naboso, dopřát chodidlu 
kvalitní ochranu krémem, a to jak ráno, tak ve-
čer. Pro regeneraci plosek je vhodná reflexní 
masáž, aktivace chodidel s akupresurou, whi-
rpool regenerační koupele i balanční cvičení.
Volíme přípravky, které posílí pokožku a  bu-
dou doplňovat její přirozenou ochranu s do-
statečným množstvím regeneračních, anti-
septických a  dezinfekčních složek. Do nich 
počítám i  bylinné složky, hodí se použít reg. 
oleje a krémy.

Kromě podologického vyšetření nabízíte 
i  přístrojovou pedikúru. V  čem je rozdílná 
od klasické mokré pedikúry?
Přístrojová pedikúra je dnes již častěji nabí-
zenou službou. Jedná se o sadu brusných ko-
toučků s velkou rychlostí otáček cca 6 – 25 tis. 
ot/min. vč. výkonného tichého odsávání. Je to 
vhodná forma ošetření, zejména pro diabeti-
ky. Ošetření je šetrnější, než běžná mokrá for-

ma ostrými nástroji. Minimalizuje tvorbu hy-
perkeratos (zhrublá kůže) a zefektivňuje práci 
pedikéra. Osobně si myslím, že lépe je použít 
kombinovanou péči vč. koupele.

Proč jste se přihlásila do projektu Podaná 
ruka a jakou slevu nabízíte?
Projekt Podaná ruka svým programem kore-
sponduje s náplní práce podologické poradny, 
tedy rozšířit potřebné informace. Obzvláště 
lidé s nízkými příjmy svá chodidla podceňují, 
proto po předložení karty mají téměř polo-
viční slevu na mnou poskytované služby (ne 
produkty).
Všechny potřebné informace jsou podávány 
osobně.

 

Zakončeme citátem anglického antropologa 
Wooda Jonese (1879 – 1954):
„CHODIDLO DÁVÁ ČLOVĚKU STATUT LIDSKÉ
BYTOSTI.“

Provozní doba:
Po – So: 8 – 18 hod.
Pouze po předešlé telefonické objednávce!

Lenka Bartáková,
redaktorka

PROJEKT PODANÁ RUKA
PODOLOGICKÁ PORADNA NINA NOVÁ
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Proč zrovna noha? Stejně jako o kterouko‑
li jinou část těla, i o nohu se musíte starat, 
o  to více, že kvůli ní vás pak mohou mo‑
hutně zasáhnout bolesti zad, hlavy  atd. 
Nese celé vaše tělo, přesouvá vás, kam po‑
třebujete, vnímá, má neskutečné množství 
receptorů…

Kolik z  vás má bolesti nohou? Víte, z  čeho 
a  proč vznikají? Proč je máte zrovna vy? 
Tušíte, jak to na noze funguje? Mnohdy má 
auto své pneumatiky v  lepším stavu, než 
jeho majitel svá chodidla. Je pozdě zajímat 
se o chodidla, až se zkrátí prst „do kladívka“ 
nebo začnete kulhat
s „patní ostruhou“.
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Zdravá městská část Horní Počernice
Zd

ra
vá

 M
Č

Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

OBČANÉ ROZHODUJÍ O POČERNICÍCH: 7 ŘEŠENÍ Z VEŘEJNÉHO FÓRA

OBČANÉ ROZHODUJÍ O POČERNICÍCH:  
POSTAVÍ SE 2 HŘIŠTĚ Z PROJEKTU INVESTICE NA PŘÁNÍ II.

POČERNICKÝ TÝM V BRUNSBÜTTELU ANEB SELKY PO KOLENA V BAHNĚ 

Na Veřejném fóru 29. května 2018 přítomní 
občané formulovali 11 problémů, které ná-
sledně prošly celopočernickým hlasováním v 
anketě pro celé Horní Počernice. Od 5. června 
do 9. července dávali občané až 2 plusové a 
jeden mínusový hlas některému z formulo-
vaných problémů. Ankety se zúčastnilo 255 
hlasujících. V hlasování stanovili pořadí dů-
ležitosti jednotlivých problémů a zároveň 
stanovili, které problémy nepovažují za dů-
ležité řešit. Právě několikastupňové zapojo-
vání občanů a postupné ověřování výstupů 

z občanských setkání je podstatou zapojení 
občanů do rozhodování o věcech veřejných. 
Horní Počernice patří mezi městské části, je-
jichž cílem je zapojit občany co nejvíce do 
svého řízení.

Řešení:
RMČ projednala a schválila navržená opat-
ření, viz www.zdravehornipocernice.cz pod 
záložkou „veřejné fórum“. K některým bodům 
naleznete články i v tomto čísle Zpravodaje.

Problémy:
1. Bazén/koupaliště
2. D11, úsek 510 do tubusu
3. Změna územního plánu v oblasti 
   Robotnice ze zastavitelného území na 
   lesopark
4. Řešit přeplněné nádoby na tříděný odpad
5. Sportovní hala
6. Denní stacionář pro seniory
7. Úplné elektronické podání

Do konce května navrhovali občané i místní 
organizace projekty, na které byl v rozpočtu 
vyčleněn 1 milión korun. Návrhy přišly na 3 
projekty, o jejichž pořadí rozhodli občané v 
hlasování od 23. června do 23. července. A 
protože vítězné hřiště nevyčerpá celou část-
ku z rozpočtu, domluvila se městská část s 

navrhovateli 2. projektu, že postaví alespoň 
jeho část.

1. Dětské bouldrové hřiště, předpokládaná 
cena realizace: 660 000 Kč, navrhla FZŠ Cho-
dovická.

2. Parkúr hřiště, předpokládaná cena realiza-
ce: 726 000 Kč, navrhl Bike Ranch team, z.s.

3. Počernická boulderovka, předpokládaná 
cena realizace: 380 000 Kč, navrhli manželé 
Karhanovi.

Bahenní olympiádu každoročně pořádá naše 
partnerské německé město Brunsbüttel jako 
charitativní akci na podporu provozu pora-
denského centra pro boj s rakovinou. Koná se 
v deltě řeky Labe po odlivu moře. Z Horních 
Počernic dorazil soutěžní tým již po šesté, le-
tos však tvořený nejen zástupci Mumraje ale 
i zástupci Úřadu, Chvalského zámku a Azylo-
vého domu. V kostýmech „Počernické selky“ 
vtančil v rytmu polky Škoda lásky za bouřli-

vého potlesku do prostor konání olympiády. 
Jak by také ne, když píseň zpíval Karel Gott. 
Účasti v turnaji házené hrané po kolena v 
bahně, předcházela řada setkání a přednášek 
o místních projektech se zástupci organizací 
z Brunsbüttelu, převážně z oblasti komunit-
ního života. Velký ohlas u našich kolegů měl 
projekt Podaná ruka a Investice na přání. 
Naše účastníky zase oslovil fakt, že v Brun-
sbüttelu, který má 13 tisíc obyvatel, mají 

absolutní přednost projekty navržené nebo 
prosazované dětmi. Je to součástí snahy 
města o jeho omlazení. Příští rok plánují vy-
budovat třeba vícegenerační park.  „U ně-
meckých přátel nacházíme mnoho inspira-
ce. Pokaždé objevuji s novým počernickým 
týmem jiné nápady,“ říká Barbora Zálohová, 
vedoucí výpravy.
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 DÁVÁM,  
CO UMÍM! 

v rámci sbírky na 
skautskou klubovnu

6.– 7. října: Víkend  
s lesní angličtinou
Dvoudenní konverzační kurz anglického  
jazyka v prostředí Xaverovského háje.  
Určeno předškolákům a dětem 1. stupně ZŠ,  
předchozí znalost jazyka není požadována.  
Zázemí bezplatně poskytla lesní školka  
a škola V Hájence. Akce nezahrnuje přespávání, 
program je zajištěn v době od 8–17.00 hod.  
Lektorky: Mgr. Magda Matulíková,  
Mgr. Karolína Klímová.  
Cena kurzu: 1 500 Kč/účastník  
(sourozenecká sleva 200 Kč),  
zahrnuje také oběd, odpolední svačinu  
a pitný režim.  
Přihlášky: skautskaklubovna@seznam.cz 
Kontakt pro bližší informace:  
Karolína Klímová, klimovak@volny.cz,  
mob. 774 347 262.  
Registrace nutná do 30. 9. 2018, kapacita omezena.

Výtěžek z akce putuje do 

 sbírky na stavbu nové  

skautské klubovny, platíte 

přímo na transparentní konto 

hornopočernických skautů 

2201355536/2010 Fio banka.

Pokud se chcete přidat  
k výzvě DÁVÁM, CO UMÍM!  
kontaktujte: Karolína Klímová 
klimovak@volny.cz  
mob: 774 347 262  

/

Přidejte se k nám a nabídněte ostatním to, co je baví a co potřebují!

MY  
chceme zpeněžit svůj  
talent nebo dovednost 
a výtěžkem přispět na 
stavbu nové skautské  

klubovny.

VY 
za fér cenu získáváte  
kvalitní službu podle  
svého výběru – a taky  

přispíváte na novou 
skautskou klubovnu.

Pozvánka

Program: 
		prezentace  
	 	středních	škol
		ukázky	řemesel
		informace  
	 	k	přijímacímu	řízení	 
		 	pro	školní	rok	2017/2018

14.	9. 2017

Veletrh  
středních škol 
v	areálu	Chvalské	tvrze

MČ	Praha	20	Vás		zve	na 

9–17	hod. 13. 9. 2018

2018/2019

9-17 hod.

MČ Praha 20 zve na 

13. 9. 2017
10– 17 hodin  

 Chvalská tvrz

4. ročník 
Veletrhu  

sociálních  
služeb 

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy

• Hasičský sbor  Satalice

• Rukodělné dílničky

• Prodej výrobků klientů sociálních služeb

• Výstava „Zaniklý svět původních českých Romů a Sintů“

• 10–13 hod  1. pomoc při dopravních nehodách,  
    ukázky vyprošťování z auta

•  soutěž s BESIPEM

 12. 9. 2018

5.
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Milí diváci,
prázdniny a  čas let-
ních dovolených 
jsou u  konce, což je 
nám na jednu stra-
nu líto, na druhou 
stranu jsme ale plni 
optimismu a  těše-
ní se, protože to 
znamená, že začíná 

nová divadelní sezona! My ji zahájíme ve 
velkém stylu. Na 9. září jsme v prostoru před 
divadlem připravili kulturní odpoledne pro 
děti i  dospělé, které bude zároveň oslavou 
sta let naší republiky. Program je připraven 
od patnácti hodin a bude trvat až do večera. 
Můžete se těšit na divadlo, hudbu, workshop, 
výtvarný koutek a  samozřejmě výborné ob-
čerstvení. Pro děti zahraje Divadlo Harmo-
nika Tři pohádky o Honzovi a po pohádce 
si budou moci něco hezkého nakreslit či vy-
robit ve výtvarné dílničce, kterou připravilo 
Rodinné a  komunitní centrum Mumraj, za 
což jim velice děkuji a moc se na tuto novou 
milou spolupráci těším. Malovat se bude také 
křídami na chodník a budete si moci udělat 
hezkou fotografii v našem divadelním foto-
koutku.

Okolo čtvrté hodiny vpluje na naše improvi-
zované jeviště pod širým nebem žonglérské 
duo Bratři v tricku spolu s provazochodky-
ní a artistkou Kristýnou, aby vám zahráli své 
originální pojetí Rozmarného léta Vladi-
slava Vančury. Inscenaci uvádí pod názvem 
Plovárna a  věřte nám, že budete naprosto 
okouzleni.
Po představení bude následovat bubenický 
workshop Standy Víta, který měl loni tak 
obrovský úspěch, že jsme se rozhodli vám ho 
nadělit i  letos. V průběhu celého odpoledne 
se také můžete těšit na vystoupení dětského 
pěveckého sboru Paleček a dechového or-
chestru ZUŠ Horní Počernice.
Okolo osmnácté hodiny vystoupí hlavní hu-
dební host, kterým je kapela Hašlerka. Trio 
muzikantů, kteří hrají ty největší hity Karla 
Hašlera a navodí nám tak tu pravou prvore-
publikovou atmosféru.
Přijďte se pobavit, zasmát, zatančit si a oslav-
te s  námi novou divadelní sezonu i  stoleté 
výročí republiky, budeme se na vás moc těšit. 
Vstupné na celou akci je zdarma.
A teď mi dovolte, abych vás pozvala na prv-
ní představení nové sezony. Bude jím 13. 9. 
skvělá komedie Dokud nás milenky neroz-
dělí. V  hlavních rolí se představí Vladimír 

Kratina a  Veronika Freimanová. Komedie 
pojednává o peripetiích jednoho manželské-
ho páru poté, co se provalí nevěra jednoho 
z nich. Pokud si chcete odpočinout od shonu 
všedních dní, od srdce se zasmát a zároveň si 
užít skvělé herecké výkony, je tato inscenace 
tou pravou volbou.
O den dříve, tedy 12. 9. zahájíme také první 
výstavu této sezony s názvem První repub-
lika. Nečekejte ale nic naučného, jedná se 
o obrazy současných renomovaných autorů, 
kteří dostali téma První republika jako zadá-
ní. Přijďte se podívat, jak se s ním „poprali“. Sr-
dečně vás zveme na vernisáž od 18.00 ho-
din.
Program divadla je opět bohatý, čekají vás 
nejen činoherní představení pro dospělé 
i děti, ale také filmové projekce, koncerty, vý-
stavy a ani letos nevynecháme dramaturgic-
kou řadu současného divadla Nebuď konzer-
va. Věříme, že si z našeho programu vyberete 
a že se budeme i letos v hledišti potkávat.

Těšíme se na vás!

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

KURZY 
V KS DOMEČEK 

 školní rok 2018/2019 
Jazykové kurzy ANGLIČTINA 

(všechny úrovně včetně 
konverzace), NĚMČINA, 

ŠPANĚLŠTINA.

Kurz ŠITÍ (pro začátečníky 
i pokročilé), kurz KONSTRUKCE 

STŘIHU - nově v nabídce.

 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO 
VĚKU VU3V (podmínkou účasti je 

věk nad 50 let).

Zápis do kurzů 3. 9. – 13. 9. 2018
pondělí – čtvrtek 15.00 – 19.00 hod. - 

ve foyer Divadla Horní Počernice.

Bližší informace na tel.: 
281 920 339 nebo 605 017 566. 

WORKSHOP 
středa 5. září a čtvrtek 6. září 
od 16.00 do 19.00 hod.

PANTOMIMA A LIDSKÁ SOCHA
Workshop pantomimy a tělesné sochy pod 
vedením skvělého portugalského umělce MI-
GUELA FREIRE. 
Workshop je určen pro všechny zájemce bez 
rozdílu věku - pro děti, teenagery i dospělé.
Počet účastníků workshopu je omezen. Účast 
je potřeba rezervovat předem e-mailem na 
adrese: divadlo@divadlopocernice.cz. Do 
předmětu uveďte prosím slovo WORKSHOP. 
Cena: 150 Kč

Pokladna divadla je otevřená od pondělí 
do pátku od 16.00 do 19.00 hod. 
Vstupenky je možné  koupit nebo zarezer‑
vovat kdykoliv na webu divadla: 
www.divadlopocernice.cz
Nejpozději tři dny před začátkem předsta‑
vení končí platnost veškerých rezervací. 
Telefon do pokladny: 281 860 174.

Délka všech představení je uváděná včetně 
přestávky.  
Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, 
pokud není uvedeno jinak.
Délka všech představení je uváděná včetně 
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez 
přestávky, pokud není uvedeno jinak.

neděle 9. září od 15.00 hod.

ZAHÁJENÍ 13. DIVADELNÍ
SEZÓNY – 100 let republiky
Příjemné (nejen) divadelní odpoledne pro 
velké i malé diváky.
V  prostoru před divadlem je připravené Di-
vadlo Harmonika, Bratři v tricku s poetickým
představením Plovárna, bubenický 
workshop, divadelní fotokoutek, výtvarné 
dílničky, kapela Hašlerka, Dechový orchestr 
a tradičně pěvecký sbor Paleček…
Vstup volný.

středa 12. září v 18.00 hod.

PRVNÍ REPUBLIKA
Vernisáž výstavy
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čtvrtek 13. září v 19.30 hod.
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.
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.
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
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.
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, Tomáš Koníček,
Alexandra 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.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva pro seniory 
nad 60 let 50 %, pro studenty 20 %)

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
Laskavá pohádka o  Malé mořské víle, kde 
všechno dobře dopadne.
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.
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, ve kterém 
láska vzbudí obavy, zda jako člověk ve zvířeti 
a zvíře v člověku tentokrát obstojí.
Vstupné: 80 Kč

neděle 30. září v 15.00 hod.

COCO
Animovaný / komedie / USA
Vtipný a zároveň dojemný příběh pro celou 
rodinu.
Vstupné: 80 Kč

ŘÍJEN
(vstupenky jsou již v prodeji)

pátek 5. října v 19.30 hod.

REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
Režie: Matěj Čumpelík
Studenti hudebně dramatického oddělení 
školního klubu Gymnázia Chodovická vytvo-
řili vlastní úpravu muzikálu Rebelové.
Vstupné: 80 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)

sobota 6. října v 15.00 hod.
Ivanka Vadlejchová

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

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. Billovi začíná svatební den. Za 
chvíli ho má přijít vzbudit jeho nevěsta. Jenže 
ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je s ním nezná-
má dívka.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři nad 60  let 
sleva 50 %, studentská sleva 20%)

středa 10. října v 19.30 hod. 

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie / ČR / do 12 let nevhodné
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková, 
Ester Geislerová, Eva 
Holubová, Bohumil Klepl a další
Marie je úspěšná televizní moderátorka, ale 
ve vztazích přitahuje samé blbce. Naopak její 
sestra už toho pravého našla a chystá svatbu. 
Jenže má to háček.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 11. října v 19.30 hod.
Francis Veber

DRAHÁ LEGRACE
Agentura Harlekýn
Režie: Petr Kracík

KINO

KINO

KINO

KINO
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Situační komedie. Zoufalý Pignon je už dlou-
ho nezaměstnaný a  nemá už žádné peníze. 
Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě exis-
tuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod 
heslem „Každý, kdo něco skrývá, je zajímavý 
a  když jde o  peníze, je ještě zajímavější!“ se 
kolem něho strhne série neuvěřitelných si-
tuací a stane se dokonce neodolatelným pro 
ženy…
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
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.
Vstupné: 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
Napínavý příběh s  veselými písničkami 
a mnoha cirkusovými čísly. Zvířata z pražské 
ZOO jsou na dobrodružné cestě domů do Af-
riky. A co je čeká na konci cesty?
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

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

UCHO
pořádá Místní veřejná knihovna 
– Horní Počernice
Režie: Světlana Lazarová
Hrají: Andrea Jeřábková, Marian Škorva-
ga, Jan Bartoška j. h.
Dramatický příběh o  odposleších komuni-
stického režimu v  50. letech. Představení je 
uváděno v rámci Dne slovenské kultury.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 17. října v 17.00 hod.

DEN SLOVENSKÉ KULTURY
pořádá Místní veřejná knihovna 
– Horní Počernice
Komponovaný podvečer. Vystoupí folklórní 
soubor Limbora, přednáška - Slováci v Praze, 
hudební produkce, ochutnávka slovenské 
kuchyně a jiná lákadla.
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 písnič-
kám nechybí melodičnost, nadhled, humor 
a  svérázný pohled na svět, který poslucha-
čům sdělují kultivovaným a  srozumitelným 
jazykem.
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.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 23. října v 19.30 hod. 

ESCOBAR
Thriller / Španělsko / přístupné od 15 let / 
originální znění s titulky
Režie: Fernando León de Aranoa
Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter 
Sarsgaard
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, 
narkobaron a  vládce kokainového impéria, 
ve své době jeden z nejbohatších lidí plane-
ty, kterému jeho rozporuplnou tvář propůjčil 
vynikající Javier Bardem.
Vstupné: 80 Kč

středa 24. října v 19.30 hod.

REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
Režie: Matěj Čumpelík
Více u představení 5. října.
Vstupné: 80 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.
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, Pavel 
Fajt
Život s  krajtou v  humorné formě popisuje 
příběh osamoceného úředníčka. Šedivý za-
městnanec statistického úřadu si svůj nudný 
život ozvláštňuje jednak návštěvou vykři-
čených domů a  jednak chovem krajty, jež 
obývá jeho byt zcela na volno. Představení 
doplňují vydařenými, naživo podanými hu-
debními vstupy.
Vstupné: 300, 250, 230 Kč 
(studentská sleva 20 %)

sobota 27. října v 15.00 hod.

KRÁLÍČEK PETR
Animovaný / USA / přístupný / dabing
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarost-
ný život s  ostatními zvířátky. Nový majitel 
statku se však o svůj životní prostor odmítá 
dělit – a už vůbec ne se zvířaty.
Vstupné: 80 Kč

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.
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? 
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

středa 31. října v 19.30 hod.

DÁMSKÝ KLUB
Komedie / USA / do 12 let nevhodné / dabing
Režie: Bill Holderman
Hrají: Jane Fonda, Diana Keaton, Alicia Sil-
verstone, Mary Steenburgen a další
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě 
pevného přátelství společná záliba v  kni-
hách. Vstupné: 80 Kč

LISTOPAD
(předprodej vstupenek od 11. září)

sobota 3. listopadu v 19.30 hod.

ŽENSKÉ NEBE
ŽAS Homole
Režie: Stanislava Kočvarová
Název Ženské nebe odkazuje na České nebe 
Divadla Járy Cimrmana. Zatímco České nebe 
je kromě babičky (neboť „Božena Němcová je 
neprůchodná“) ryze mužská záležitost, Žen-
ské nebe je plné vzácných a výjimečných žen. 
A proč kabaret? Protože nikdy není pozdě za-
čít zpívat, tančit a hrát.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva pro studenty 
20 %, pro seniory 50 %)

neděle 4. listopadu v 15.00 hod.

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Divadlo za 2
Pohádka podle klasického námětu Boženy 
Němcové.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

KINO

KINO

KINO

KONCERT
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čtvrtek 8. listopadu v 19.30 hod.
Yasmin Reza

BŮH MASAKRU
Chrudimská beseda
Režie: Petr Štindl
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kris-
týna Kudrnáčová, Miroslav Novotný
Divadelní hra představuje příklad chytré jis-
křivé zábavy, která je založena na postupném 
odkrývání lidských charakterů čtyř na první 
pohled civilizovaných a solidních lidí.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč 
(studentská sleva 20 %)
 
neděle 11. listopadu v 15.00 hod.

ZLATOVLÁSKA
Divadlo Pohádka
Klasická výpravná činoherní pohádka.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

pondělí 12. listopadu v 19.30 hod.
Marcin Szczygielski

SKOŘÁPAKA
Divadlo Ungelt
Režie: Pavel Ondrucha
Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
Komedie o  nečekaném přátelství a  cestě ke 
svobodě.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

čtvrtek 15. listopadu v 19.30 hod.

VE DVOU TOUR
Osobitá zpěvačka s nezaměnitelným sameto-
vým altem Lenka Nová, navázala spolupráci 
s klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem.
Vstupné: 300 Kč

neděle 18. listopadu v 15.00 hod.

POHÁDKA O TŘECH 
NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láry Fáry
Námořnická pohádka o  čestném a  dobrém 
kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bub-
lině vydává za svým snem…
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

sobota 24. listopadu v 15.00 hod.

VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet
Dobrodružství velryby v českých vodách. Vý-
pravná pohádka.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

pondělí 26. listopadu v 19.30 hod.
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT
DS Háta
Režie: Marie Lorencová
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, 
Roman Štolpa, Filip Tomsa a další
Komedie plná záměn a  omylů, které jsou 
zdrojem vtipných nedorozumění.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Změna programu vyhrazena.

Plovárna

divadlo Harmonika 
Paleček dechový 

orchestr  
Hašlerka

Přijďte si užít pěkné odpoledne s přáteli.

VSTUP VOLNÝ
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od 1. 9.–25. 11. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

JAK SI HRÁLI NAŠI PRARODIČE
– výstava her a hraček k výročí 
100 let československé státnosti
Výstava nás zavede do světa hraček našich 
babiček a dědečků. Představí také vzdělávací 
a výchovné hry a hračky, které byly vytvářeny 

v  období vlasteneckého nadšení po vzniku 
první republiky s  nadějí, která byla vkládá-
na do mladé, nastupující generace. Navíc si 
návštěvníci budou moci zalistovat slabikáři, 
čítankami a  dějepisem z  dob T. G. Masaryka 
i z dob pozdějších.

od 1. – 30. 9. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

KYTICE – obrazy Jarmily
Čerevkové
Olejomalby Jarmily Čerevkové čerpají svou 
inspiraci především ve světě květin. Zvláště 
blízké je autorce dekorativní umění a způsob 
malby se zaměřením na detail. Kromě květi-
nových motivů ráda ztvárňuje i půvab ženské 
tváře, akty, představy andělů a zátiší.

od 1. 9.–25. 11. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

PAT A MAT
Interaktivní a hravá výstava představí dva po-
věstně nešikovné kutily z večerníčku, známé 
také jako PAT a MAT. Těšit se můžete na ani-
mační dílnu, scény a loutky, projekci filmu PAT 
a  MAT ve filmu, hernu, fotokoutek a  mnoho 
dalšího.
POZOR: První školní den, v pondělí 3. září od 
9.30 do 17 hod., k  zakoupené vstupence na 
výstavu čeká na děti navíc i  zábavné kutě-
ní s  PATEM a  MATEM na zámeckém nádvoří 
zdarma.

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

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

VÝSTAVA V KOČÁROVNĚ

Vážení a milí 
návštěvníci,
teplé letní počasí 
je vytrvalé, podle 
předpovědí vydrží 
i v září, každopádně 
zámecké zdi naše-
ho zámku dokážou 
nabídnout příjemné 
klima a  navíc hned 
několik nových vý-
stav. 

Těšit se můžete na hravou výstavu PAT a MAT, 
vzdělávací výstavu plnou vzpomínek JAK SI 
HRÁLI NAŠI PRARODIČE a  výstavu KYTICE, 

která zámek provoní olejovými barvami vý-
tvarnice Jarmily Čerevkové. A to vše v rámci 
jednoho vstupného!

Září na zámku bude barevné a  především 
žánrově pestré: o prvním prodlouženém záři-
jovém víkendu začneme Letním retro kinem 
na nádvoří, výběrem filmů si na své přijdou 
dospělí i  děti. A  v  pondělí můžete vykročit 
s dětmi do nového školního roku tou pravou 
nohou s Patem a Matem.

V polovině měsíce se můžete těšit na tradič-
ní Svatoludmilskou pouť na Chvalské tvrzi. 
Pouťový víkend nabídne i bohatý doprovod-
ný program, tak například koncert kapel To-

máš Kočko & ORCHESTR se svižnou muzikou 
inspirovanou moravskou lidovou hudbou 
a  Prague Cello Quartet složené z  mladých 
violoncellistů, kteří zahrají stejně dobře kla-
siku jako světoznámé hity populární hudby. 
Na děti čeká Tajemná noc s  pohádkovými 
setkáními ve večerním zámku a veselé pou-
ťové divadlo, se kterým k nám přijede dětmi 
i  dospělými oblíbená divadelní společnost 
Koňmo z Jižních Čech.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku
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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 atmo-
sféru retro kina na zámeckém nádvoří – v pá-
tek a v neděli promítáme filmy pro dospělé, 
v sobotu vezměte s sebou i děti a připravte 
jim výjimečný zážitek před začátkem školy. 
Cena vstupného: 50 Kč. Promítáme po se-
tmění od 20 hodin.
• Pátek 31. 8. : Jára Cimrman ležící, spící
(režie: Ladislav Smoljak)

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

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

Po 3. 9. od 9.30 do 17.00 hod.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
k  zakoupené vstupence na výstavu PAT 
a  MAT 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.

Pá 14. 9. od 20.00 hod.

HUDEBNÍ FESTIVAL
U SV. LUDMILY: 
PRAGUE CELLO QUARTET
Druhý festivalový koncert Hudebního fes-
tivalu u  sv.  Ludmily se koná ve velkém sále 
zámku od 20 hodin. Čtveřice mladých cellis-
tů přináší originální úpravy nejen nejznáměj-
ších klasických skladeb, ale také filmových 
melodií a  jazzových, rockových nebo popo-

vých hitů. Předprodej vstupenek na festiva-
lové koncerty v recepci zámku.

So 15. 9. mezi 18. a 21. hod.

TAJEMNÁ NOC NA ZÁMKU
– NAPÍNAVÁ STEZKA VEČERNÍM 
ZÁMKEM PRO DĚTI A JEJICH
ODVÁŽNÉ RODIČE
Srdečně vás zveme na pohádkovou stezku 
zámkem. Těšit se můžete na setkání s  prin-
ceznami, rytíři, zámeckým služebnictvem, 
vílami i skřítky. Čekají vás zábavné úkoly, ve-
černí prohlídka výstav PAT a MAT + Jak si hráli 
naši prarodiče a  také nejedno překvapení. 
Akce je vhodná pro děti od 2 do 11 let. Přijď-
te kdykoli mezi 18. a 20. hodinou. Zámeckou 
bránu zavíráme ve 21 hod., není třeba rezer-
vace.

Ne 16. 9.

TRADIČNÍ SVATOLUDMILSKÁ
POUŤ NA CHVALSKÉ TVRZI
Srdečně zve Chvalský zámek ve spolupráci 

s MČ Praha 20 a SHM Klubem Praha 
– Počernice.

CELODENNÍ PROGRAM:
•  8.30 hod. 
   poutní bohoslužba v kostele sv. Ludmily

• 10.00 – 18.00 hod. 
   pouťové atrakce a kolotoče, stánky 
   s občerstvením a pouťovými suvenýry 
  (kolotoče točí již od čtvrtka 13. 9.)

• 10.00 – 16.00 hod. 
   dřevořezba motorovou pilou na 
   prostranství u ohniště na Chvalské 
   tvrzi (řezbář Filip Kubeš)

• 13.00 hod. 
   pouťová pohádka na zámeckém nádvoří
   zdarma: Jak šlo vejce na vandr, hraje 
   divadelní společnost Koňmo

• 14.00 – 17.00 hod. 
   zábavné odpoledne s obřími 
   nafukovadly pro děti na farní zahradě
   u kostela sv. Ludmily

• 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. 
Tomáš Kočko & ORCHESTR koncertují v Evro-
pě od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech 
folklórních, folkových, rockových i  meta-
lových. Máme se tedy na co těšit! Vstupné 
v předprodeji 230 Kč, v den koncertu 280 Kč. Zá

m
ek

AKCE PRO VŠECHNY
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Výherci soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za červen a červenec
Milé děti,

letní prázdniny byly stále plné sluníčka a žáru. Naštěstí na zámku 
nám bylo hej. A vy co jste k nám přišly, víte proč. Staré zámecké zdi 
totiž umí udržet příjemně chladivé prostředí. Udělaly mi radost vaše 
vzkazy v naší návštěvnické knize a také odpovědi na moje otázky. A 
tak jsem opět losovala. Červnovým vítězem se stal osmiletý Filip 
Lukeš a červencovou výherkyní je stejně stará Amálka Staňková. 
Oběma moc blahopřeji a těším se na viděnou při nové hravé výsta-
vě PAT a MAT.  

Vaše víla Ohnivka

PŘIPRAVUJEME 
NA ŘÍJEN A LISTOPAD

So 13. 10. od 10.00 do 17.00 hod. 

POHÁDKOVÁ SOBOTA 
S POPELKOU 
– komentované prohlídky zámku i výstav 
PAT a MAT a Jak si hráli naši prarodiče

Ne 14. 10. od 10.00 do 17.00 hod. 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
S PRINCEM FILIPEM 
– komentované prohlídky zámku i výstav 
PAT a MAT a Jak si hráli naši prarodiče

CYKLUS BESED PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
100 LET REPUBLIKY
Svoboda? To jsou peníze, poznamenal prý 
kdysi světoznámý režisér Miloš Forman. Co 
pro nás svoboda znamená dnes? 

Cyklus tří úterních besed zahájí 30.  10. ba-
datel a  vynikající znalec archivů StB Ra-
dek Schovánek, o  novinařině a  fake news 
promluví 6.  11. novinářka Iva Pekárková 
a závěrečná beseda 13. 11. bude patřit po-
pulárnímu nekonformnímu knězi Ladisla-
vu Heryánovi. 

Besedy proběhnou v obřadním sále na Chval-
ském zámku vždy od 18.00 hodin. Přijďte, i na 

vaše dotazy se dostane. Navíc v úterý 23. 10. 
od 17.00 do 19.00  hodin bude na zámku 
příležitost nahlédnout do počernických 
kronik. Jste srdečně zváni.
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Historie dávná i nedávná – 116
Události
Jednání a  myšlení v  průběhu celého roku 
1991 bylo pod trvalým vlivem nových po-
stupně vydávaných zákonů upravujících jak 
ekonomické vztahy a podmínky, tak další ob-
lasti života každého občana ve společnosti. 
Pro připamatování - byly to například záko-
ny: živnostenský, o místních poplatcích, o mi-
mosoudních rehabilitacích, obchodní a  ob-
čanský zákoník, o  předškolních a  školských 
zařízeních, privatizační, o obcích a o hlavním 
městě Praze a další včetně navazujících pro-
váděcích vyhlášek a  předpisů. Podnětem 
k diskusi bylo nastolení otázky státoprávního 
uspořádání republiky v  souvislosti se sílícím 
názorem vedoucích slovenských politiků 
o rozdělení na dva samostatné státy.

Do realizace byla uvedena jedna z  forem 
transformace ekonomického systému - 
kupónová privatizace, která dávala občanům 
možnost podílet se na změně stávajícího 
ekonomického systému a  podílem svého 
vlastnictví tak mít možnost vlivu na část pri-
vatizovaného státního vlastnictví.

Podle vydaných zákonů byla ještě důsledněji 
oddělena činnost samosprávy a  státní sprá-
vy. Při řízení a správě obce - samospráva tvo-
řená zvolenými osobami a orgány, v čele se 
starostou, plní úkoly přijaté zastupitelstvem. 
Státní správa (úřad) při plnění úkolů ukláda-
ných orgány samosprávy současně plní úkoly 
ukládané vydanými zákony.

Počet pracovníků úřadu obce k plnění všech 
úkolů vyplývajících z rozšířené pravomoci byl 
v průběhu roku doplňován na počet 96 osob, 
z  toho nejvíce na úsecích bytového fondu 
a místního hospodářství.

S  přihlédnutím k  různé hustotě obyvatel 
v  jednotlivých částech území a počtu zastu-
pitelů byla obec nově rozdělena na 11 obvo-
dů se stanovením jejich hranic a přidělení pů-
sobnosti jednotlivých členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo na zasedání 18. března schvá-
lilo program rozvoje obce pro období do 
roku 1994, který obsahoval v  sedmnácti 
okruzích souhrn potřeb rozvoje a  zaměření 
předpokladů k  jejich dosažení. Upřednost-
něno například bylo: provedení revize schvá-
leného územního plánu obce z  roku 1984 
a  připravení jeho obměny, upřednostnění 
výstavby inženýrských sítí v  lokalitách jejich 
vybavením nejvíce zaostalých s  respektová-
ním rozhodnutí správců jednotlivých sítí. Při 
zadávání zakázek postupovat s  maximální 
hospodárností a  jenom výběrovým řízením. 
Zprovoznění nové mateřské školy na Křovi-
nově náměstí, umístění hudební školy, pře-
vzetí ZŠ Chodovická po likvidaci školské sprá-
vy Praha 9 do správy obce a převzetí správy 

bytového fondu od bytového podniku Praha 
9 a další.

Na plnění úkolů schválilo zastupitelstvo roz-
počet, jehož příjmová část po navýšení dota-
cí v průběhu roku dosáhla částky 42 804 000 
Kčs. Celkově bylo vydáno 41 246 000 Kč, 
z toho neinvestičních prostředků 28 273 000 K
s a investičních 12 973 000 Kč. Z investic bylo 
využito 5 159 000 Kčs na kanalizaci 3 028 000 
Kčs na vodovody, 2 384 000 Kčs na plynovo-
dy. Z neinvestičních prostředků bylo použito 
například na školství 13 862 000 Kč, na správu 
2 325 000 Kčs a na sociální věci 1 250 000 Kč.
Od 15. května do 28. října 1991 se v Praze ko-
nala na výstavišti Všeobecná československá 
výstava. Organizátorům za celkově krátkou 
dobu (15. 9. 1990 až 30. 4. 1991) se podařilo 
shromáždit nebývalé množství zajímavých 
exponátů dokumentujících vyspělou úroveň 
českého a  slovenského umění, architektury, 
životního stylu, průmyslu, zemědělství, po-
travinářství, životního prostředí, dětského 
světa včetně vzdělávání. Návštěvníci navíc 
mohli zhlédnout atraktivní Křižíkovu fontá-
nu nebo speciální program Laterny Animáty, 
která zde měla světovou premiéru. Na ploše 
téměř 30 000 m2 se představilo přes 700 vy-
stavovatelů z  Československa a  na 150 ze 
zahraničí.

Předchůdkyněmi této výstavy byla v  pořadí 
první v  roce 1791 v Praze pořádaná výstava 
při příležitosti korunovace Leopolda  II. čes-
kým králem. Byla první průmyslovou výsta-
vou na evropském kontinentu. Za 100  let 
poté v pořadí druhá byla opět v Praze koná-
na Všeobecná zemská výstava s přídomkem 
Jubilejní a  byla pojatá jako přehlídka úspě-
chů české společnosti. Podle školních kronik 
našich škol byly na ní vystaveny i práce jejich 
žáků a  jednotlivé třídy za vedení učitelů se 
prohlídky výstavy zúčastnily. Výstava se stala 
neopakovatelnou národní poutí.

Do provozování obchodní sítě vstoupil prvek 
privatizace, který u nás byl poprvé uplatněn 
dražbou potravinářské samoobsluhy v  ulici 
Domkovská dne 28.  4. Prodejna s  plochou 
312 m2 byla oceněna na 1,28 mil. korun jako 
vyvolávací cena. U  prodejen potravin měl 
nový majitel povinnost další dva roky za-
chovat prodej potravinářských výrobků bez 
zásadní změny sortimentu. Největší kompli-
kace nastaly při řešení privatizace budované 
velkoprodejny TRIO. Přes veškeré úsilí míst-
ního úřadu, osobně starosty a dalších zastu-
pitelů, nebyla do konce roku velkoprodejna 
otevřena. Pod tlakem, v  polovině prosince, 
v  omezené části prostoru zde společnost 
Mercurius otevřela prodej potravin základní-
ho sortimentu. Na konci roku 1991 bylo u nás 

privatizováno celkem pět prodejen potravin, 
čtyři řeznictví a druhá cukrárna.

Ke dni 3. března 1991 bylo provedeno celo-
státní sčítání obyvatel podle nějž měly Horní 
Počernice k  tomuto datu katastr o  výměře 
1 693 hektarů, celkem 12 162 trvale bydlí-
cích obyvatel, z toho 6 211 žen a 5 951 mužů 
a dále 2 078 domů a 4 112 obydlených bytů. 
Z celkového počtu obyvatel bylo 16,6 % dů-
chodců.

V  pátek 26.  dubna  1991 se poprvé oddáva-
lo v  nově vybudované obřadní síni v  při-
stavěné budově místního úřadu. Premiéru 
měl současně i  oddávající pan starosta Ivan 
Liška, který v  této funkci oddával poprvé. 
Ukončeno tak bylo dlouhé období, od po-
sledního oddávání ve staré obřadní síni dne 
20. 6. 1987 a  jejího uzavření, kdy mohli naši 
snoubenci jen mimo Horní Počernice využít 
prostory síní v Praze 9 nebo Praze 8.

Do nově ustavované školské rady ONV Prahy 
9 schválilo zastupitelstvo za Horní Počernice 
volbou vybrané zástupce Mgr. Josefa Černé-
ho, za učitele Václava Kilicha a za rodiče Jin-
dřišku Kubelkovou.

Slavnost Pálení čarodějnic jako obnovující 
se tradice se konala tohoto roku před soko-
lovnou ve Chvalkovické ulici. Přes nevlídné 
počasí se ještě před 17. hodinou prostranství 
zaplnilo jak dospělými, tak dětmi, pro něž 
byla připravena maškarní diskotéka a  další 
soutěžní klání včetně vybrání nejlepší masky.
K  připomenutí stého výročí přistání balónu 
francouzského průkopníka letectví u  nás 
uspořádalo Sdružení pro staré Chvaly 28.  9. 
Výroční jarmark na volném prostranství před 
kostelem sv.  Ludmily. Pro návštěvníky, maji-
tele vylosovaných vstupenek, byla připrave-
na odměna v balónovém vzletu. Pro silný ná-
razový vítr se však vzlet podařilo uskutečnit 
pouze jednou se čtyřmi pasažéry.
O dalších událostech v pokračování.

Ing. Hubert Antes, 
kronikář
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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,
je po prázdninách, dovolených, léto bylo náročné a my zalézali před agresivním sluncem, jak jen to šlo. Jo, budeme si muset 
zvykat a hlavně přehodnocovat vztah k vodě a k jejímu plýtvání.
Knihovna je opět v klasickém provozu s nezměněnou výpůjční dobou. 

V říjnu vás zveme  na Dny slovenské kultury, které jsou součástí připomenutí si stoletého výročí vzniku samostatného 
Československa.

Za kolektiv knihovny se na setkání těší:  Božena Beňová

Z NAUČNÉ LITERATURY:
Klich, I.: Výlety za balvany a viklany (Grada)
Nechte se zlákat k  výletům po 57 balvanech 
a  viklanech na území Čech. Každá z  kapi-
tol vás krátce uvede do historie vzniku da-
ného kamenného objektu i  jeho symbo-
liky. U  všech naleznete (kromě fotografií) 
i  nezbytnou informaci o  tom, jak se k  místu 
dostat, včetně GPS souřadnice a  mapky. 

Nutil, P.: Média lži a příliš rychlý
mozek (Grada)
Jak jsme manipulováni a nevíme o tom? 
- Co jsou to hoaxy? 
- Ukazují média svět takový, jaký skutečně je? 
- Proč nám politici lžou? 
- Co je to mediální gramotnost? 
- Proč je potřeba kritické myšlení? 
- A jak si s námi zahrává mozek? 
To jsou jen některé z aktuálních otázek, na 
které najdete odpovědi v této knize. Jejím 
autorem je spoluzakladatel webu manipula-
tori.cz, který se snaží podporovat nezávislé 
a kritické myšlení a odkrývat mediální lži. 

Miyazaki, Jo: Shinrin  – yoku lesní terapie 
a relaxace (Grada)
V posledních letech se onemocnění spojená se 
stresem stala globálním společenským problé-
mem. Dnešní svět vyvolává u lidí nadměrnou 
stimulaci a stres, v důsledku toho je lidské tělo 
náchylnější k onemocněním. Proto nás nepře-
kvapuje, že se pozornost vrací k  shinrin -yoku 
jako k příkladu přirozeného a nízkonákladové-
ho způsobu, jak tento problém zmírnit.

BELETRIE:
Petersová, P.: Tajemství růžového
pokoje (Kniž. Klub)
Pokračování románu Rubínový pokoj. Londýn, 
1907. K  nelibosti své vlivné šlechtické rodiny 
vede Victoria velmi specifický život. Plánuje 

si budoucnost s  Jeremym Ryderem, žurna-
listou, který jí není přiměřený stavem. Když 
mladý muž unikne jen o vlásek atentátu, musí 
se skrývat. Victoria musí kvůli svému bezpečí 
opustit Anglii. Na cestě do Koblenze se setká 
s mladým ruským lékařem Lewem, který ošet-
řil Jeremyho po atentátu. Netuší, že Lewa brzy 
znovu potká a ocitne se právě v Koblenzi v oh-
nisku nebezpečného komplotu, který začal 
v Londýně.

Bomannová, C.: Čas vlčích máků (Ikar)
Nicole svého otce nikdy nepoznala. Její matka 
Marianne o  něm nemluvila a  minulost halila 
mlčením. Nicole vždycky toužila po souro-
zencích, po velké rodině, vyrůstala však jako 
jedináček. O to větší má radost, když téměř ve 
čtyřiceti letech zjistí, že je těhotná – ačkoli otec 
dítěte ji opustil. Pak se ale dozví, že dítě nej-
spíš nepřijde na svět zdravé, protože má dě-
dičnou srdeční vadu. Vyděšená Nicole se vydá 
za svou matkou, aby se od ní konečně dově-
děla, kdo byl její otec. Marianne jí po mnoha 
letech mlčení začne vyprávět o svém dospívá-
ní v poválečné době, o své lásce k francouzšti-
ně a pozůstatcích staré nenávisti mezi Němci 
a  Francouzi, kterou měla na svědomí válka. 
A také o jedné dodnes bolestné ztrátě.

Moyesová, J.: Zakázané ovoce (Ikar)
Poklidné přímořské městečko Merham se ještě 
vzpamatovává z  následků druhé světové vál-
ky, když poklidné místní vody rozčeří příchod 
bohémské skupinky s  nejasnými vzájemnými 
vztahy, která se nastěhuje do moderního, na 
tu dobu architektonicky výstředního domu 
na pobřeží. Konzervativní obyvatelé Merhamu 
jsou pobouřeni, mladou Lottie a její přítelkyni 
Celii však dům i jeho osazenstvo neodolatelně 
přitahuje. A do pohybu se dává lavina událostí, 
jejíž tragické následky přetrvávají i po padesáti 
letech.

DNY SLOVENSKÉ 
KULTURY
V měsíci říjnu 16. a 17. proběh-
nou v Divadle Horní Počernice 
Dny slovenské kultury

Dne 17. října 2018 v Divadle 
Horní Počernice, Votuzská 379, 
bude slavnostní program 
Dny Slovenské kultury

Úterý 16. října 2018 v Divadle Horní Počer-
nice se uskuteční divadelní představení hry 
Ucho, kterou podle předlohy stejnojmenné-
ho filmu Jana Procházky napsala jeho dcera 
Lenka Procházková.
Zpracování této hry je zajímavé i tím, že je 
nastudovaná česko-slovensky.
Režie a dramaturgie: Světlana Lazarová
Délka představení je 80 minut bez přestávky.

Začátek v 19.30 hod.
Vstup volný (nutná vstupenka)

Program: 
- Slavnostní zahájení 
- Vystoupení folklorního souboru Limbora
- Pražské ozvěny (Slováci v českých zemích),
   přednáší PhDr. Helena Nosková, CSc. 
- Mário Bihári  - koncertní vystoupení
- Současný život slovenských spolků 
  v Praze - přednáší Eva Zajíčková
- Výstava: Ukázky z lidové kultury Slovenska 
- Ochutnávka slovenských jídel a vín 
   za doprovodu folklorní skupiny 
- Začátek v 18.00 hod.
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE

Milí přátelé,
i  po prázdninách se 
v  našem Kulturně 
komunitním cent‑
ru můžete těšit na 
zajímavé besedy, 
přednášky, semináře 
a společné akce.
Zveme vás na pra‑
videlné čtvrteční 

setkání s  pozoruhodnými hosty ze světa 
společenských věd a umění. Pro dobrou at‑
mosféru přispěje i  malé občerstvení. Vstup 
volný.
Máte možnost i nadále využívat služby bez‑
platně právní nebo psychologické poradny.
Chtěla bych vás upozornit na změnu v pro‑
vozní době psychologické poradny: od září 
bude psychologická poradna otevřená 
vždy ve středu od 13.00 do 17.00 hod. Těší‑
me se na vás!
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdí‑
let na adrese: lazarova@knihovna ‑hp.cz

Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP

Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou Krchovou,
každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat 
na telefonu: 778 542 264.

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

Náchodská 754, Praha 9,  v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice

PROGRAM NA ZÁŘÍ

• 13. září 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
Jak zlepšit svůj písemný a mluvený 
projev – Miroslav Oupic

• 20. září 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
Nový vzdělávací, interaktivní program, 
pro dospívající děti a mládež, 
k 100. výročí založení ČSR 
– Lydie Marešová 

• 21. – 23. září 2018
Výstava zahrádkářů (ZO ČZS)

• 27. září 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
Finanční gramotnost: Rizika půjček 
a úvěrů II – Martin Březina

PROGRAM NA ŘÍJEN 

• 4. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
Darování a věcná břemena -  Jan Ilek

• 11. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
Nastavení priorit, ovládnutí svého času 
– Jana Černoušková

• 18. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
Finanční gramotnost: Spoření a investice 
– Martin Březina 

• 25. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
Zážitky z cest:  Perly Jihovýchodní 
Asie (Myanmar. Laos, Kambodža)  
- Martin Kubiček   

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN A BONSAÍ
Základní organizace Českého zahrádkářské-
ho svazu v Horních Počernicích pořádá i v le-
tošním roce výstavu ovoce, zeleniny, květin a 
bonsaí spojenou s tombolou. 

Výstava se koná ve dnech 22. 9. – 23. 9. 
stejně jako loni v přízemí knihovny Náchod-
ská 754. Pro žáky hornopočernických škol se 

uskuteční tradičně již v  pátek 21. 9. od 8.00 
do 14.00 hodin.

Těšíme se na vaši účast.

ZO ČZS Horní Počernice

  
   

  
  
 

 
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

Placená inzerce
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ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2018/19
V souvislosti s novým nařízením GDPR, které se týká ochrany osob-
ních údajů, přechází i  náš dům dětí a  mládeže na novou databázi. 
Vaše osobní údaje budeme chránit stejně pečlivě jako dosud, jen tato 
nová databáze bude navíc schopna sledovat kdy, jaké a z jakých dů-
vodů byly využity vaše osobní údaje, 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 najdete 
odkaz na klientské centrum, kterým budete svůj účet u DDM spravo-
vat. Váš postup při přihlašování můžeme rozdělit do několika kroků 
a všechny jsou pečlivě na našich stránkách popsány. Pokud budete 
postupovat přesně podle nich, neměli byste mít s  přihlášením do 
kroužků žádný problém. Pokud se budete přihlašovat on -line, přijde 
k nám do DDM vaše přihláška, kterou zkontrolujeme a pošleme vám 
potvrzení o zařazení do kroužku, případně informaci o zařazení mezi 
náhradníky, pokud by kroužek byl již obsazený. Pokud byste měli do-
tazy k obsahu kroužků nebo k jednotlivým vyučujícím, obracejte se 
přímo na vedoucí jednotlivých oddělní  – najdete je také na našich 
webových stránkách. Pokud byste měli dotazy spíše administrativ-
ní, neváhejte se obrátit na naši kancelář na tel.: 281 925 264, nebo 
605 700 772.

ZAHÁJENÍ VÝUKY V KROUŽCÍCH
V  termínu od 3. 9 do 13.  9.  2018 bude probíhat zápis do kroužků. 
Pravidelná výuka v kroužcích bude zahájena v týdnu od 17. 9.  , po-
kud u popisu kroužku na našich webových stránkách není uvedeno 
jiné datum zahájení. Nabídku nepravidelných aktivit najdete v  prů-
běhu školního roku na našich webových a  facebookových strán-
kách např.  výtvarné a  rukodělné dílny, cyklo výlety, lyžařské školy, 
exkurze, výlety do přírody, soutěže, apod. Nezapomeňte proto tyto 
stránky pravidelně sledovat, ať vám žádná zajímavá aktivita neuteče. 

LETNÍ TÁBORY S DDM
Celé léto jsme se na různých místech ČR věnovali vašim dětem a při-
pravili jsme pro ně bohatý program tak, abychom přispěli k  jejich 
nevšedním prázdninovým zážitkům. Hrát hry, sportovat, navštívit za-
jímavá místa, naučit se něco nového, najít spoustu kamarádů s námi 
děti mohly na všeobecném táboře U Pašeráka, na výtvarném táboře, 
na sportovním, florbalovém, střeleckém a na dvou příměstských tá-
borech. Fotografie z našich letních dobrodružství najdete na našich 
facebookových stránkách https://www.facebook.com/ddmhp/ (jsou 
přístupné i pro ty, kdo svůj vlastní facebook nemají).

 DDM PRAHA 20

tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772
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Vlivem mnoha okolností se mohou rodiny ze 
dne na den ocitnout na ulici, jako tomu bylo 
i v následujícím příběhu. V červnu se na nás 
obrátila Marie, 32  let, matka dvou dětí. Její 
manžel byl alkoholik s velmi násilnickou po-
vahou, a  proto se po mnoha letech trápení 
rozhodla utéci a  požádala o  náhradní uby-
tování u nás v azylovém domě. Matka trpěla 
úzkostmi a obavami o život svůj a svých dětí. 
Zpočátku neměla peníze na živobytí a  bylo 
potřeba jí pomoci, aby opět našla rovnováhu 
a stabilitu nejen v osobní, ale i ve finanční ro-
vině. Svůj pobyt v  azylovém domě ukončila 
po osmi měsících, kdy se podařilo získat pro 
ni sociální byt na Praze 9. Zároveň přestala 

být závislá na vyplácení sociálních dávek, 
protože našla stabilní zaměstnání ve svém 
oboru. Pobyt v  azylovém domě hodnotila 
jako zásadní ve svém životě, našla zde sebe-
důvěru v sebe samu a schopnost postavit se 
na vlastní nohy.
Domov je pro mnohé z  nás nejdůležitějším 
místem v  životě, proto nabízíme náhradní 
domov rodinám, které ho ztratily. Během 
19 let existence jsme poskytli zázemí více než 
2 600 klientům a zabránili tak rozpadu mno-
ha rodin.
Kvalita služeb je jednou z hodnot, které pro-
sazujeme, a proto dbáme i na komfort a zlep-
šení ubytovacích podmínek. Zázemí uživate-

lů azylového domu tvoří několik budov. Za 
podpory mnoha dárců se nám v  minulém 
roce podařilo úspěšně dokončit rekonstrukci 
jedné z nich. Stále nám však zbývá nahradit 
další, která je dlouhodobě v  nevyhovujícím 
stavu. Budovu chceme zcela odstranit a na je-
jím místě postavit nový komplex z obytných 
kontejnerů. Stavba by měla nabídnout poho-
dlné ubytování pro 5 matek s dětmi, které se 
ocitly se na okraji společnosti.
Celkové předpokládané náklady na pořízení 
stavby činí 1 150 000 Kč. Projekt nemůže-
me zahájit, pokud nebudeme mít k  dispo-
zici celou částku. Zbývá nám zajistit ještě 
500 000 Kč, které bychom rádi získali za pod-
pory soukromých dárců. Cílem projektu je 
přestěhování matek s dětmi do nového bez-
pečného a  příjemného prostředí ještě před 
letošní zimou.
Pokud se nám nepodaří objekt vybudovat 
v  daném čase, bude nepříznivá situace ma-
tek s podobným osudem jako u paní Marie, 
žijících na samém okraji společnosti, trvat 
další dlouhé měsíce. Věříme, že i díky vaší po-
moci se tento scénář nenaplní a společně to 
dokážeme.

Na počátku bude buňka a na konci místo 
pro život! Poskládejte to s námi.
Více informací o projektu naleznete na 
www.skphopo.cz

Gabriela Selinger, fundraising
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Ve čtvrtek 13. září od 14.00 hod. ožije část 
Horních Počernic již po druhé zábavou, umě-
ním, sportem a soutěžemi.
Vy i vaše ratolesti si můžete přijít vyzkoušet 
nový sportovní fenomén parkour, pronik-
nout do tajů žonglérského umění, zkusit si 
streetart. Svůj divadelní um nám předvedou 
žáci dramatického oboru ZUŠ v Horních Po-
černicích.
Pro menší účastníky bude k dispozici skákací 
hrad, malování na obličej a pohybové akti-

vity. Těšit se můžete i na další zajímavé věci, 
které pro vás chystáme.
Soutěžit budete moci nejen ve sportovních 
disciplínách, ale i v soutěži o Nejlepší koláč, 
do které se může přihlásit každý. A porotci 
budete vy účastníci.
Akci pořádá Nízkoprahový klub a terénní 
program HoPo organizace Neposeda ve spo-
lupráci s Rodinným a komunitním centrem 
Mumraj za finanční podpory Zdravých Hor-
ních Počernic.

Sledovat bližší 
informace k chys-
tané akci můžete 
na facebookové 
stránce Zdravíme 
Mezilesí a na plaká-
tovacích plochách 
v Horních Počerni-
cích. 

Za organizaci Neposeda: Judita Vedlová

ZDRAVÍME MEZILESÍ 2018

Z OKRAJE SPOLEČNOSTI OPĚT JEJÍ SOUČÁSTÍ 

EPIMELEIA A TERAPEUTICKÉ SKUPINY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 
Epimeleia je centrem psychoterapeutického 
poradenství a koučinku.
Název spolku vychází z řeckého slova, jehož 
význam je péče o duši a tělo. K naplnění to-
hoto účelu jsme otevřeli dětskou terapeu-
tickou skupinu (s  prvky sportu a  her). Pod 
vedením profesionálního psychoterapeuta, 
life coache a sportovního trenéra se děti pro-
střednictvím pohybových her a  rozhovorů 
nad různými tématy učí lépe komunikovat, 
vyjadřovat své emoce, zpracovávat případ-
né psychické obtíže a řešit konfliktní situace. 
Během skupin zažíváme spoustu legrace, ale 
také přemýšlení nad vážnějšími tématy, které 

děti trápí. Dětská skupina se schází ponděl-
ky 18.00 – 19.00 hod.

Zajímá vás, jak skupiny probíhají? Přijďte si 
pro osobní zkušenost na Dny otevřených 
dveří 13. 9. 2018 v 18.00 hod. do haly v Ze-
lenči (Bezručova 515) nebo 24.  9.  2018 
v 18.00 hod. do klubovny Tenisového klu-
bu Horní Počernice (Otovická 2865/109). 

Účast je nutné potvrdit předem.

Nezapomínáme ani na dospělé. Také pro ně 
je otevřena zážitkově - terapeutická skupi-

na. Zájemce zveme 
24. 9. od 19.30 hod. 
na ukázkovou ho-
dinu (Lochenická 
228, 190 14). Účast 
je nutné potvrdit 
předem.

Více o  nás a  našich aktivitách naleznete na: 
www.epimeleia.cz

Arnošt Krtek, 
Epimeleia
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www.restauracesezona.cz

Pozvánka
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(úryvek ze sborníku vydaného k  25. výročí  
založení školy)

Dobrý den,
dovolte, abych se vám představilo. Jsem Gym-
názium Chodovická a  tento rok už to bude 
25 let od mého narození. Jsem dojato, že si na 
mě moji profesoři i studenti vzpomněli a že mě 
mají rádi. Prý na moji počest vyjde i sborník! To 
jste nečekali, že?
Nyní už ale k  tématu. Dnes si zkusíme odpo-
vědět na otázku: „Gymnázium, nebo základní 
škola?“ Nechci být egoistické, ale myslím, že 
vítěz je jasný. Nejenže přístup k  učivu beru 
vážněji, ale i  tempo výuky je rychlejší, učivo 
je rozmanitější, látka se probírá do větších po-
drobností a je podložena různými hrami, filmy 

a  exkurzemi. Také by měla být každá čtvrtá 
hodina hravá, což se učitelé snaží dodržovat. 
Znáte přeci to rčení pana Komenského „škola 
hrou“. No a  právě já bych chtělo být „gymná-
zium hrou“!
Na rozdíl od základních škol je vztah mezi 
profesorem a žákem lepší. Ať už jde o primá-
ny nebo oktavány, jsou bráni jako dospělé 
osobnosti, které se chtějí vzdělávat. Se svými 
problémy se bezstarostně můžou svěřovat ja-
kémukoliv profesorovi a  ten se s  nimi pokusí 
otázky vyřešit. Jednotliví studenti se k  sobě 
chovají přátelsky, a když je potřeba, tak si na-
vzájem pomáhají. Mladší ročníky se nemusejí 
obávat šikany a výsměchu, který je na základ-
ních školách běžný, protože i  v  sebemenším 
náznaku by byl řešen vedením školy.

S n a ž í m 
se, abych 
bylo co 
nejskvěleji 
vybaveno. 
Ať už interaktivními tabulemi a  tematickými 
plakáty v jednotlivých třídách, vyvěšenými fot-
kami a  referáty po chodbách, novými sedač-
kami (fatboye), které přibyly do třetího patra, 
a mnohým dalším. Také má student větší vol-
nost pohybu v  prostoru, může si odpočinout 
o  přestávkách v  mých oddychových částech 
a má možnost se zúčastnit různých soutěží, ale 
i zajímavých zahraničních zájezdů.
Jsem rádo, že zvyk, který jsem zavedlo před 
mnoha lety, se stále zdokonaluje. A  to jsou 
moje specifické dny. Od tohoto roku jich mno-
ho přibylo, jako například Modrý den, Nefor-
mální den, Formální den, a věřím, že jich něko-
lik ještě přibude.
Blížíme se ke konci a  chtělo bych ještě něco 
dodat. Kolektiv a atmosféru, do které se každý 
den vracíte, si děláte vy všichni sami. Vím, že 
mnoho jiných gymnázií nebo i základních škol 
je moderněji vybaveno, ale za celých 25  let 
jsem nevidělo školu s  příjemnějším kolekti-
vem a  lidmi, jako jste vy. Všichni táhnete za 
jeden provaz a jste jeden velký tým, a to je to, 
proč vás mám tak rádo a proč vás tak obdivuji. 
Musím se přiznat, že když jsou prázdniny, tak 
se mi po vás pěkně stýská, a  nejlepší chvíle, 
které jsem kdy za těch 25 let zažilo, jsou chvíle 
s vámi.

Vaše Gymnázium Chodovická.
Magdalena Zíková, 2. B

ŠKOLY A ŠKOLKY

ŽÁCI ZŠ SPOJENCŮ SLOŽILI DĚTSKÉ CAMBRIDGESKÉ 
ZKOUŠKY Z ANGLIČTINY
Mezinárodní zkouška z angličtiny je výzvou, 
která na mnohé čeká před vstupem na vyso-
kou školu nebo do nového zaměstnání. Zís-
kání cambridgeského certifikátu FCE či CAE 
si píšeme do profesního životopisu, abychom 
zvýšili šance získat práci či stipendium. Méně 
se ale ví, že tyto zkoušky mají svou dětskou 
verzi – a právě tu úspěšně složili žáci ZŠ Spo-
jenců.
V loňském školním roce se na naší škole popr-
vé otevřely zájmové kroužky, které připravují 
žáky na testy YLE (Young Learners English). 
Ty měří dovednosti žáků v  poslechu, čtení, 
psaní i mluvení, avšak mají hravý a motivační 
charakter. Místo známek dostávají žáci „erby“, 
a test je koncipován tak, že v něm „nelze neu-
spět“. Testy lze skládat ve třech úrovních. My 
jsme se připravovali na úroveň Starters a Mo-
vers. Obě zkoušky jsou na jazykové úrovni A1.
Cílem je motivovat žáky k učení cizího jazyka 
a  zvýšit jim sebevědomí. Obojí se povedlo. 

K testu šlo nakonec deset žáků z úrovně Star-
ters a jedna žákyně z úrovně Movers a všichni 
uspěli s  vynikajícím výsledkem. Ale přede-
vším si vyzkoušeli, jaké je skládat zkoušku 
jako dospělí téměř půl dne, a  nemít přitom 
český překlad a zadání úkolů v češtině. Bylo 
třeba komunikovat s  rodilým mluvčím, kte-
rého nikdy dříve neviděli, a  zkrotit trému 
a stres.
A  ještě něco. Až jednou budou skládat FCE 
nebo CAE, zjistí, že tyto testy se od těchto 
dětských vlastně moc neliší. Jen slovíček 
a  gramatiky bude víc. Držme palce, aby jim 
to šlo a aby je to bavilo. Naše škola si ověřila, 
že nachystat se na zkoušky je možné, a proto 
v nich bude pokračovat i letos.

Magda Matulíková,
učitelka AJ na ZŠ Spojenců

SEZNAMTE SE, PROSÍM
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Koncem června počerničtí metodisté měli to 
potěšení, že do svého společenství mohli při-
jmout zámořské návštěvníky z Virginie v USA. 
V čele malého týmu IMT (In Mission Together), 
jehož členy byli   Doug, Meggie, Rita a Tracy, 
byla zkušená cestovatelka a služebnice Páně 
Linda z Providence UMC v Yorktownu. Ačkoliv 
takovýto tým z USA byl v Praze již poněkoliká-
té, organizace není nikdy jednoduchá a coko-
liv se naplánuje, vždy to dopadne trochu jinak. 
Nejinak tomu bylo i tentokrát, ale nakonec se 
vše zdárně podařilo a mohli jsme zakusit Boží 
požehnání této mise.

CO SE TEDY PODAŘILO?
Nebylo toho málo. Setkali jsme se k několika 
biblickým hodinám, načež jsme zasadili ovoc-
né keře a vypleli kopřivy. V mezičase jsme také 
natřeli společnými silami plot a klouzačku, kte-
ré o své dávné barvě mohly už jen vyprávět. 
Jako štědrý dar jsme přijali krásný nový gauč 
pro unavené poutníky na cestě za Slovem 

Božím. Umístili jsme ho v předsálí k potěšení 
maminek, malých dětí, ale i mládežníků, kteří 
nemají, kde by hlavu složili.

MISIJNÍ ČINNOST
Přátelé z Ameriky zároveň působili v na-
šem  SKP (Středisku křesťanské pomoci), kde 
se setkali s klubem seniorů a spolu s nimi vy-
ráběli praktické předměty. Jedno odpoledne 
také věnovali romským dětem z Azylového 
domu. Nejintenzivnější činnost však probíha-
la na místních základních školách, kde hosté 
představovali zajímavosti ze své země. Vedení 
školy a učitelé nás uvítali  s otevřenou náručí a 
přes jistou organizační náročnost jsme si všich-
ni odnesli hezké vzpomínky a snad i zárodek 
nových vztahů veřejných institucí a církve.

AMERICAN BBQ NIGHT
Návštěva Američanů a především jejich práce 
na hornopočernických základních školách vy-
vrcholila slavnostní americkou grilovací party. 

Pustili jsme se do příprav, ale i tak jsme mnoho 
svěřili do rukou Božích. Nevěděli jsme, kolik 
přijde dětí ze škol – kolik toho máme připra-
vit, a navíc, byť to v letošních suchých vedrech 
zní jako nějaké sci-fi, celý den pršelo. Pršelo v 
noci, pršelo ráno, pršelo i přes oběd. Zvažovali 
jsme i postavení stanu. Nakonec jsme se jen 
modlili – nevím, zda z lenosti či ze zbožnosti. 
Každopádně Bůh se smiloval a přesně ve čtyři 
přestalo pršet a vykouklo sluníčko, byť zpoza 
mraků. Party mohla začít přesně podle plánu. 
Kromě klasických hamburgerů mohli návštěv-
níci ochutnat i pověstné americké sladkosti 
z celého 20. století. Zahrát si míčové hry, ale 
především pocvičit svou angličtinu s rodilými 
mluvčími, kteří byli vděční za každé jim sro-
zumitelné slovo – konečně, česky toho moc 
nepochytili. Budeme se tedy těšit na léta příští, 
až k jejich pěti slovíčkům přidáme dalších pět, 
nebo možná alespoň tři, …, jedno?

Libor Duchek, vikář ECM HoPo

AMERICKÁ MISE V ECM HOPO

přijme od 1. 9. 2018 UKLÍZEČKU – ŠKOLNICI na celý, případně částečný úvazek.
Platové ohodnocení dle NV 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.  
Pracovní doba od 7.30 hod. Kontaktujte paní Blanku Eisnerovou v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod., tel.: 281 925 304.

Někteří obyvatelé Horních Počernic už si 
všimli, že dříve nevzhledná průmyslová 
budova nedaleko divadla prošla výraz-
nou proměnou. Poslední dobou tam už 
ale místo řemeslníků chodí rodiny s dětmi 
i  jednotlivci. V  Hrdoňovické ulici číslo 18 
totiž od července funguje evangelikální 
církev Life Church a  komunitní centrum 
Life Center.
Vizí našeho neziskového centra je být přívě-
tivým a bezpečným místem pro celou komu-
nitu. Místem, kde se můžou lidé vzdělávat, 
respektovat a povzbuzovat. Vůbec první akcí 
v nové budově byl letní anglický tábor. Další 
program bude brzy následovat, přibližuje ře-
ditelka Life Centra Ulrike Lillard.

„Nabídneme kurzy angličtiny pro děti, mládež 
i  dospělé s  rodilými mluvčími. Jsme moc rádi, 
když učení obzvláště mladé lidi baví. I  proto 
připravíme kroužek Let’s  sing and move pro 
děti od 6 do 12  let. Následovat budou zábav‑
né kulturní akce pro všechny věkové katego‑
rie. Například promítání filmů pro teenagery 
s popcornem a debatou na závěr.“

Program Žijeme s nadějí zase nabídne opo-
ru lidem, kteří onemocněli rakovinou i jejich 
blízkým. To je jenom část toho, co chystáme. 
Pro více informací navštivte naši webovou 
stránku www.lifecenter.cz
Naše komunitní centrum vzniklo v roce 2005. 
Provozuje ho a  sponzoruje Life Church. Jde 

o zakládající sbor církve Nová naděje, která je 
registrovaná Ministerstvem kultury. Setkání 
jsou s ohledem na mezinárodní povahu sbo-
ru vždy dvojjazyčná, v  češtině a  angličtině. 
Nedělní bohoslužba začíná v  11  hodin. Po-
drobnosti najdete na www.lifechurch.cz
Komunitní centrum funguje hlavně díky 
práci dobrovolníků. Poznat nejen je, ale taky 
naše vedoucí, můžete v  sobotu 22.  září od 
14 do 18 hodin během dne otevřených dve-
ří. Srdečně Vás zveme k  návštěvě naší nové 
budovy, kde se dozvíte podrobnosti o  pro-
gramu a činnostech Life Centra i Life Church. 
Těšíme se na Vás u  kávy, zákusků a  dalšího 
pohoštění.

Life Center

NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM V HORNÍCH POČERNICÍCH. 
LIFE CENTER VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Se začátkem školního roku nastal i  čas vě-
novat se pravidelně sportu! Mám na mysli 
tenis  – tréninky, přípravu na mistráky a  tur-
naje a tenisovou školu! Nepochybuji, že jste 
si během prázdnin užívali různé sportovní 
radovánky a  s  ohledem na tropické poča-
sí předpokládám především ty, co se daly 
provozovat u  vody. Však právě díky vodním 
hrátkám i  v  tom letošním vedru děti přeži-
ly již naše tradiční letní příměstské kempy 
a  týdenní soustředění, neboť jsme nejen 
trénovali a  upevňovali tenisové dovednosti 
na kurtech, ale často posilovali fyzickou zdat-
nost při zábavě v bazénu, výletech na kolech 
a  v  rámci bojové hry testovali psychickou 
odolnost dětí i naši.
Jistě oceníte, že jsme prázdninový čas využili 
také k rekonstrukci hornopočernických kurtů 
a pro začínající hráče jsme postavili cvičnou 
zeď. V plném proudu je jóga s Beátou Ehen-
bergerovou a v ranních a večerních hodinách 
fitness lekce, TRX a Flowin pod vedením Rů-
ženky Krtkové, na jejíchž bedrech spočívá 
kvalitní kondiční příprava klubových hráčů.
Až se unavíte sportem, rádi vás občerstvíme 
v  naší klubovně, která je opět v  plném pro-
vozu a  kromě domácích limonád, chlazené-
ho piva, silné kávy a lahodných zákusků vám 
vstřícná obsluha uvaří i  vynikající oběd  – 
přijďte ochutnat a pochutnat si!
O tom, že naše svěřence skvěle připravujeme, 
svědčí například úspěchy družstev na mistrá-
cích: družstvo dospělých A  postoupilo do 
první třídy, dorost vybojoval pod vedením 
nové kapitánky Alžběty Boudové vyni-
kající 2. místo, babytenis  – naše nejmladší 
družstvo  – startovalo poprvé a  umístilo se 
na krásném 3. místě. Naši hráči jistě uvítají 
vaši podporu i během babího léta a podzimu 
na celostátních turnajích. A  že jsou v  dobré 
kondici je patrné z  jejich letních úspěchů  – 

trenérka Vendy Černohlávková zvítězila 
v dvouhře i  čtyřhře v TK Benešov, Barča Bi-
dzilia obsadila 2. místo na turnaji babytenis 
v Radnici, Lukáš Havrland a Matěj Luhan se 
probojovali až do finále čtyřhry v Oáze Říča-
ny. Gratulujeme!
Také rádi sportujete a baví vás poměřovat své 
síly s ostatními? A vyhrávat? Přijďte si i s dět-
mi vyzkoušet jak u  nás probíhají tréninky 
a  zda by vás tenis bavil. Na Dnech otevře-
ných dveří se seznámíte s trenéry a dozvíte 
se více informací o  zápisu do naší tenisové 
školy. Kdy a kde? 6. 9. 2018 v 18.00 hodin 
v  Tenisovém klubu Horní Počernice (Oto-
vická 2865/109)  – za špatného počasí pro-
běhne pouze informační schůzka v  klubov-
ně | 10. 9. 2018 v 18.00 hodin na kurtech 
v  Zelenči (Bezručova 515)  – za špatného 
počasí se schováme do haly | 10.  9.  2018 
v 18.00 hodin na kurtech v Kolodějích (uli-
ce V Lipách) – za špatného počasí se schová-
me do haly | 12. 9. 2018 v 18.00 hodin v Te-
nisovém klubu Horní Počernice (Otovická 
2865/109)  – za špatného počasí proběhne 
pouze informační schůzka v klubovně.
Pro děti a adolescenty nabízíme v období říj-
na až června pravidelné sport -terapeutické 
skupiny, na kterých se prostřednictvím 
pohybových her a  rozhovorů nad různými 
tématy pod vedením profesionálního psy-
choterapeuta, life kouče a  sportovního 
trenéra učí lépe komunikovat, vyjadřovat 
své emoce, zpracovávat případné psychic-
ké obtíže a  řešit konfliktní situace. Během 
skupin zažíváme spoustu legrace, ale také 
přemýšlýme nad vážnějšími tématy, které 
děti a adolescenty trápí. Zajímá vás jak sku-
piny probíhají? Přijďte si pro osobní zkuše-
nost na Dny otevřených dveří 13.  9.  2018 
v 18.00 hodin do haly v Zelenči (Bezručova 
515) nebo 24. 9. 2018 v 18.00 hodin do klu-

bovny Tenisového klubu Horní Počernice 
(Otovická 2865/109).
Pro tenisovou sezónu 2018–19 opět počítá-
me s  přípravou závodních hráčů a  to ne-
jen díky grantové podpoře hlavního města 
Prahy, Pražského tenisového svazu, městské 
části Praha Horní Počernice a  Sokolu Horní 
Počernice. Děkujeme! Pro závodní hráče je 
vedle intenzivních tréninků zajištěna také 
kondiční a mentální příprava.

Aktuální informace naleznete na: 
www.tenishornipocernice.eu
V případě dotazů nás kontaktujte na  
tel.: 733 174 924 nebo e -mailu: 
tenisovaskola@tenishornipocernice.eu

Těšíme se na setkání s vámi.

Za tenisový klub: Daniella Sladká

TENISOVÝ KLUB HORNÍ POČERNICE

SPORT
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Prázdniny jsou již za námi a s nimi i naše letní 
akce pro malé atlety. První z nich bylo tradiční 
soustředění v areálu kempu Podskalí na Or-
lické přehradě, kde si děti dosyta užily nejen 
atletění, ale i dalších sportů jako tenis, stolní 
tenis, fotbal, základy softballu, basketbalu 
a volejbalu, projížďky na kánoích a vzhledem 
k počasí především koupání. Poslední týden 
prázdnin děti prožily v příměstském táboře.
Dodatečně gratulujeme všem atletům z  na-
šeho oddílu k předvedeným výkonům na zá-
vodech a bězích, kterých se v minulém škol-
ním roce zúčastnili. V  letošním školním roce 
plánujeme zúčastňovat se závodů ve větším 
počtu, aby děti měly srovnání i  s  dětmi z  ji-
ných oddílů v okolí.

V  novém školním roce začínáme s  tréninky 
od 11. 9. 2018, těšíme se na všechny stávající 
i budoucí atlety. Tréninky budou probíhat ve 
stejný čas jako v letošním roce na atletickém 
ovále nebo (v  zimním období) v  tělocvičně 
v Horních Počernicích:
• Minipřípravka (předškoláci od 5 let) 
– středa 16.30 – 17.30 hod.
• Mladší přípravka (děti 1. a 2. třída) 
– středa nebo čtvrtek 15.30 – 16.30 hod.
• Starší přípravka (děti 3. a 4. třída) 
– úterý 15.30 – 17.00 hod. a/nebo 
pátek 15.15 – 16.45 hod.
• Mladší žactvo (děti 5. třída a starší) 
– úterý 15.30 – 17.00 hod. a/nebo 
pátek 15.15 – 16.45 hod.

Máme poslední volná místa ve čtvrtečních 
a  pátečních tréninkových skupinách. Pokud 
chcete, aby s  námi vaše dítko v  tomto škol-
ním roce trénovalo, napište nám. Noví zájem-
ci o atletiku se mohou hlásit na e -mailu: 
atletikahp@email.cz
Více informací na: www.atletikahp.cz
Od nového školního roku vítáme do svého 
týmu také nové trenérské posily. Předpo-
kladem je kladný vztah k dětem a k atletice; 
školení trenérů atletické přípravky zájemcům 
zajistíme. Více informací na tel.: 602 796 208, 
Jana Petráňová. Přejeme všem dětem úspěš-
ný vstup do nového školního roku.

Za trenérky: Klára Hlaváčková

O  prázdninách jsme měli, jako již tradičně 
na přelomu letních měsíců, soustředění ve 
sportovním areálu Tesla v  Horním Bradle. 
Počasí bylo velmi teplé, ale i  to jsme zvlád-
li. Děti se zdokonalovaly ve volejbalových 
dovednostech a  po tréninku relaxovaly na 
koupalištích přímo v  areálu. Na konci sou-
středění byl uspořádán turnaj v  barevném 
volejbale a  proběhlo závěrečné hodnocení. 
I trenérky se zapojily do volejbalového zápa-
sení a  v  přátelských utkáních porazily muže 
fotbalisty. Přišla i velice přátelská nabídka od 
dobrovolných hasičů, kteří dětem umožnili 
vyzkoušet si cvičný požární zásah.
Exhibiční utkání se dětem velmi líbilo a samy 
pak bez naší výzvy trénovaly i  ve volném 
čase. Velmi teplé počasí umožnilo i spaní pod 
širým nebem, které většina dětí zažila vůbec 
poprvé. Věříme, že soustředění podpořilo 
u  dětí nadšení pro sport a  především pro 
volejbal. Přejeme všem krásné září a  klidný 
vstup do nového školního roku.

Za trenérky: Jája Brenkusová, 
Lucka Hanzalová a Iveta Vančurová

S ATLETIKOU DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA
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Dvě naše závodnice Lucie Zahradníčková 
a  Laura Bohatová se zúčastnily s  trenérkou 
Ing. Lenkou Šotolovou závodu v holandském 
Deventeru. Družstvo ČR tvořily gymnastky 
z  Českých Budějovic, Moravské Ostravy, Plz-
ně, Sezimova Ústí a z Horních Počernic.

Družstvo žákyň obsadilo celkově 1. místo 
a  naše Laura, která byla pátá v  jednotlivky-
ních, výrazně pomohla k  tomuto umístění, 
neboť její známky se na všech nářadích počí-
taly (jsou započítávány pouze známky 3 nej-
lepších závodnic).

Lucie vybojovala v  kategorii juniorek v  jed-
notlivkyních stříbrnou medaili a ve finále byla 
na bradlech a  na prostných zlatá!!! Moc gra-
tulujeme.

Lenka Barešová,
trenérka

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD V HOLANDSKU

Víkend 22.  – 24.  6.  , plný krásných zážitků, 
nám zajistily naše šikovné gymnastky. Do 
dějiště konání MČR ve Znojmě se část naší 
výpravy vydala už v  pátek, aby dívky stihly 
volné rozcvičení kategorie žákyň B.
Hned na začátek se sluší poděkovat pořada-
telům závodu za skvělou organizaci. Závod 
a vše kolem něj probíhalo bez sebemenších 
problémů a my jsme si odvezli spoustu krás-
ných a příjemných zážitků. V neposlední řadě 
si závodnice odvezly plno cen a  upomínko-
vých předmětů, kterými organizátoři odmě-
nili všechny zúčastněné gymnastky.

Jako první ke svému závodu nastoupila kate-
gorie VS4B, tedy žákyně B. Panovala příjemná 

atmosféra, děvčata byla v dobré náladě a zá-
vod si patřičně užila. Nejlépe se umístila Ni-
kolka Kurfürstová, a to na 17. místě, 21. skon-
čila Adélka Kalinová a 32. Lenka Tikmanová.
Bohužel v  letošním roce se nám nepodařilo 
obsadit kategorii VS2A, a  tak jsme z  tribun 
mohli pouze pozorovat výkony malých gym-
nastek a inspirovat se pro příští rok. Před děv-
čaty smekám, konkurence byla veliká a výko-
ny opravdu moc krásné!

Historicky první Mistrovství ČR absolvovala 
kategorie VS1A, která nám zahájila nedělní 
závod. Zde jsme měli v závodě opět tři děvča-
ta, z nichž nejlépe se umístila Eliška Kurfürs-
tová, a to na úžasném čtvrtém místě, pou-
hých 0,3 b. od bronzové medaile. Na pěkném 
11. místě se umístila Elen Strculová, jedna 
z  mála startujících ročníků narození 2011!  
17. místo obsadila Ela Šrůtková. Pro všech-
na tři děvčata to byl první velký závod 
a všechna si zaslouží velkou pochvalu. Závod 
zvládla bez velkých chyb a obstála v konku-
renci 36 děvčat na jedničku!

V  závodě juniorek nám startovala pouze 
jedna závodnice, Laura Bohatová. Jedna 
ze dvou startujících ročníků 2006 v  celém 
startovním poli, ve kterém závodila děvčata  
o 1 - 2 roky starší. Nakonec obsadila krásné  
9. místo z celkového počtu 29 startujících.
A  to nejlepší nakonec. V  závodě žen se na  
2. místě umístila Lucka Zahradníčková, kte-
ré k titulu mistryně České republiky scházelo 
pouhých 0,2 b. Moc gratulujeme!

V srpnu jsme absolvovali soustředění v Čes-
kých Budějovicích a  v  Prostějově. Plány do 
dalšího školního roku máme stále stejné. 

Dělat gymnastiku s radostí a úsměvem a do-
sáhnout alespoň částečně takových úspěchů 
jako v letošním školním roce.

Všem trenérům, gymnastkám a rodičům moc 
děkujeme za jejich trpělivost a čas, který na-
šemu sportu věnují.

Zuzana Burešová ‑Hubáčková

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVKYŇ - ZNOJMO 2018
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Září je měsíc, ve kterém nastávají pro mno-
ho dětí velké změny. Některé jdou prvně do 
mateřské školy, jiné zahájí školní docházku, 
ostatní jdou prostě „jen“ znovu do školy. 
Pro všechny ale platí, že mohou poměřit své 
běžecké schopnosti na 53. ročníku Mladých 
Běchovic. Ten se uskuteční 22. září a zúčastnit 
se jej můžou děti od jednoho roku do 18 let. 
Tradičně budou připraveny tratě od 50 metrů 

do té nejdelší, která měří 1300 metrů. A právě 
na tuto trasu se vydají juniorky a junioři hned 
po zahájení v 9.00 hodin.
Připomínáme všem, že je výhodnější přihlásit 
se přímo na: www.mladebechovice.cz. Nejen, 
že můžete vyhrát pěknou kameru, pokud si 
správně tipnete počet účastníků, ale hlavně 
nemusíte již do startovní kanceláře a můžete 
přijít krátce před svým startem. Díky sponzo-

rům ani letos závodníci neplatí žádné star-
tovné a  je pro ně připraveno množství pěk-
ných cen.
Nezapomeňte si tedy do kalendáře zazna-
menat 22. září - 53. Mladé Běchovice.

Jan Jech, ředitel závodu

POZVÁNÍ DO BĚCHOVIC

Další velký sportovní úspěch míří do Hor-
ních Počernic zásluhou reprezentantky 
České republiky ve vodním lyžování Anič-
ky Češpivové. Oblíbené přírodní koupaliště 
Mělice u  Pardubic přivítalo v  druhém srp-
novém týdnu účastníky Mistrovství ČR do-
spělých v tomto atraktivním vodním sportu. 
Anička závodila ve všech třech disciplí-
nách a  její úspěch je obdivuhodný! Zís-
kala 1. místo ve slalomu a  kombinaci 

(součet tří disciplín dohromady), 2. mís-
to ve skoku (37,7 m) a  3. místo v  tricích. 
 
Úspěšné reprezentantce Aničce ze srdce gra-
tulujeme. Hlavně ale držíme za všechny přá-
tele z Horních Počernic palce na nadcházející 
Mistrovství Evropy v Řecku!

Alena Štrobová, Divizna

ANIČKA ČEŠPIVOVÁ JE MISTRYNÍ REPUBLIKY!

DATUM DEN HOD. KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSL. POZNÁMKA

11. 08. 2018 SO 17,15 01 FC Tempo Praha B XAVEROV Tempo UMT

18. 08. 2018 SO 17,00 02 XAVEROV SK Viktoria Štěrboholy UMT/T1

25. 08. 2018 SO 10,15 03 TJ Březiněves XAVEROV Březiněves tráva

01. 09. 2018 SO 17,00 04 XAVEROV SK Ďáblice UMT/T1

09. 09. 2018 NE 17,00 05 TJ Slovan Bohnice XAVEROV Bohnice tráva

15. 09. 2018 SO 10,15 06 XAVEROV Spartak Hrdlořezy UMT/T1

22. 09. 2018 SO 10,30 07 Háje JM XAVEROV Háje UMT

28. 09. 2018 PÁ 10,15 08 XAVEROV Sokol Kolovraty UMT/T1

06. 10. 2018 SO 10,30 09 Sokol Troja XAVEROV Troja tráva

13. 10. 2018 SO 10,00 10 XAVEROV Čechie Uhříněves UMT/T1

20. 10. 2018 SO 10,15 11 UNION Strašnice XAVEROV Strašnice UMT

28. 10. 2018 NE 10,15 12 XAVEROV Slovan Kunratice UMT

04. 11. 2018 NE 14,00 13 TJ Kyje Praha 14 XAVEROV Kyje UMT

10. 11. 2018 SO 10,15 14 XAVEROV FK Újezd n. lesy UMT

17. 11. 2018 SO 10,30 15 TJ Praga XAVEROV Praga tráva

A6C - 3. LIGA GENTLEMANŮ 40+
DATUM DEN HOD KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSL. POZNÁMKA

05. 09. 2018 ST 18,00 01 Čechie Smíchov XAVEROV Č. Smíchov T

10. 09. 2018 PO 18,00 02 Sokol Řepy XAVEROV Řepy T

23. 09. 2018 NE 16,30 03 FK Zlíchov XAVEROV Zlíchov T

01. 10. 2018 PO 19,15 04 XAVEROV Čechie Smíchov UMT

08. 10. 2018 PO 19,15 06 XAVEROV FK Zlíchov UMT

22. 10. 2018 PO 19,15 05 XAVEROV Sokol Řepy UMT

ROZLOSOVANÍ MUŽI PODZIM 2018
A2A 12 M - 1A/A

ROZLOSOVANÍ MUŽI PODZIM 2018
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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

V letošním roce jsme pro malé i velké sportovce připravili nabídku 
našich tradičních kurzů ale i dvě novinky 
- kurz CVIČÍME SPOLU a BODY TONING.

Dále otevíráme tyto kurzy:
• SKOKÁNEK A SKOKÁNEK PLUS pro děti od 4 do 8 let formou her 

rozvíjí pohybové schopnosti nejmenších dětí.
• MALÝ A VELKÝ SKIPPY je určen pro děti od 6 do 13 let a obsahuje 

trénink přehazované, volejbalu, basketbalu, vybíjené, házené a dalších 
míčových her.

• ZUMBATOMIC pro děti od 8 do 13 let je zaměřen na tanec, taneční 
choreografie a sportovní hry.

• VOLEJBAL je určen pro děti od 10 let a procvičují se zde již základní 
volejbalové techniky.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA
www.studiosalute.cz

PO 16.45 - 17.45 17.45 - 18.45 19.00 - 20.00

CVIČÍME SPOLU
rodiče a děti 2,5-5 let

SKOKÁNEK
pohybové hry 4-6 let

INTERVAL BODY

ÚT 16.15 - 17.30 17.30 -18.50 18.55 - 19.55 20.00 - 21.00

VOLEJBAL   I.
začátečníci od 10 let

VOLEJBAL  II.
pokročilí

ZUMBA KRUHOVÝ TRÉNINK

ST 15.30 - 16.30 16.30 - 17.45 17.50 - 18.50 19.00 - 20.00
MALÝ SKIPPY

míčové hry 6 - 8 let
VELKÝ SKIPPY

míčové hry 9 - 13 let
ZUMBATOMIC

tanec a hry od 8 
ZUMBA & CORE

ČT 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 18.30 - 19.45 20.00 - 21.00

SKOKÁNEK
pohybové hry 4 - 6 

SKOKÁNEK PLUS
pohybové hry 6 - 8 let

VOLEJBAL  II.
pokročilí

BODY TONING

ROZVRH CVIČENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZAČÍNÁME
17. ZÁŘÍ 2018



42– 43

In
ze

rc
e

In
ze

rc
e

Placená inzerce

3
MĚSÍČNÍ ODMĚNA
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Náchodská 116/208 (Areál TRW)
Praha 9 - Horní Počernice

Vstup také přímo z Křovinova náměstí (u školky)
www.jimejestelepe.cz

Kavárna a jídelna s přátelskou atmosférou
Navštivte naší kavárnu, která vám nabízí v době:
Po - Pá 14:00 až 16:00 (zimní období)
Po - Pá 14:00 až 18:00 (letní období)
- lahodnou kávu 
- domácí limonády
- zákusky vlastní výroby
- možnost venkovního posezení na uzavřené zahrádce 
s jezírkem a pískovištěm pro Vaše děti
- vnitřní dětský koutek
- obědové menu v době od 10:30 do 14:00

Dobří sousedé si pomáhají. Jeden třeba dobře hospodaří, druhý 
je zase zručný. My umíme stavět haly a vytvářet prostor pro 
rozvoj podnikání. Tentokrát jsme to zkusili zúročit jinde – 
pomohli jsme vytvořit lepší bydlení pro rodiny v Azylovém domě  
v Horních Počernicích.

Možná to zvenčí není až tolik poznat, ale vnitřní prostory Azylového 
domu prošly rekonstrukcí. Díky výrazné finanční a poradní pomoci 
několika partnerů, mezi kterými byla i P3, se podařilo připravit 
příjemnější domov pro rodiny, které tu dočasně žijí. Budova C pro 
rodiny s dětmi prošla nákladnou rekonstrukcí doslova od podlahy po 
strop. P3 přispěla na nové podlahy, měnily se ale také kotle, radiátory, 
okna, dveře a izolace. 

„Společně s našimi partnery jsme přispěli více než 300 000 korunami 
a myslím, že výsledky této investice jsou opravdu vidět. Nejen na budově 
samotné, ale i na spokojených obličejích členů rodin, které zde bydlí,“ 
dodává Tomáš Míček, ředitel společnosti P3 pro Českou republiku. V nově 
zrekonstruované budově dnes bydlí celkem 15 rodin. K dispozici jsou ještě 
dva pokoje pro až osmičlenné rodiny. 

Společnost P3 v Horních Počernicích pomáhá dlouhodobě. Letos 
podpořila také pořádání Formanských slavností, kde kromě 
zastřešeného pódia dodala i floristický workshop. Hornopočerničáci 
si tak mohli zadarmo uvázat kytice a věnce všech velikostí a tvarů.  
Pravidelně je také generálním partnerem Hudebního festivalu 
u sv. Ludmily v Praze na Chvalech.

www . p 3 p a rk s . co m

Pomohli jsme 
lepšímu bydlení
v Azylovém dome pekne od podlahy
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Dveře otevíráte elektronickým čipem

Váš dům bude bezpečnější  

Ztracený přístupový klíč snadno zablokujete i nahradíte 

Sami určíte kdo smí vstupovat do domu

Kdykoliv upravujete přístupová práva

Ovládání ideální i pro handicapované

Vhodné pro řešení všech vstupů,ovládání závor i výtahů

KONTROLA PŘÍSTUPU DO BYTOVÝCH DOMŮ

267 911 660-1

DOBRÁ AGENTURA, s.r.o., Krahulčí 9, Praha 9 - Horní Počernice
info@dobraagentura.cz, www.dobraagentura.cz

vchody 

garáže

sklepy

výtahy

NEPUSTÍ CIZÍ
DO BYTOVÉHO DOMU

Jeden čip namísto svazku klíčů

Elektronický klíč využíváte pro identifikaci na všech 
přístupových místech. Ztracenému čipu rychle
zrušíte přístupová práva.

Objekty zpřístupníte pouze oprávněným osobám. 
Sami si rozhodnete, kdo kam může vstupovat.

JSM
E 

Z POČERNIC

Horní Počernice VysočanyVysočany

Adresa:
Lipí 2556/3

193 00 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:

vysocany@oohp.cz

Největší výběr brýlových obrub v ČR
Rezervace na vyšetření online

Aplikace kontaktních čoček
Největší výběr dětských obrub

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

Hyabak
0,15%

185.- Kč210.- Kč

79.- Kč 165.- Kč

Hyabak 0,15 % je hypotonický
zvlhčující roztok, který je určen
pro oční použití či na kontaktní čočky.

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 +
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KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI  

OD 1,5 DO 16 LET  
V HORNÍCH POČERNICÍCH. 

 
Přízemí Zdravotního střediska, Lhotská 2072 

 
HRAVÁ ATMOSFÉRA, PŘÍJEMNÉ 

PROSTŘEDÍ, MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY 

 
V ZÁŘÍ PROBÍHAJÍ DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ!  

www.littleboat.cz 

PILATES, JÓGA, KOSMETIKA, MASÁŽE, TERAPIE – VŠE V ROVNOVÁZE

SLAVÍME
1. ROK!

ROZVRH 2018/2019

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

13. září
v 18 hodin

www.mpilates.cz | Zdoňovská 2992 Horní Počernice | zastávka autobusu Svépravice (linky č. 221, 222, 224)

pondělí 
 8:00 Rehabilitační pilates
 9:00 Joga pro zdravá záda
18:00 Rehabilitačnípilates
19:00 Rehabilitační pilates
20:00 Kruhový trénink /tabata

úterý 
9:00 Rehabilitační pilates
18:00 KURZ SM systém – mírně pokročilí
19:00 Zdravá záda – muži

středa
 8:00 Rehabilitační pilates
16:00 KURZ  Teen jóga pro „náctileté“
17:00 KURZ Jóga pro zdravá záda
18:00 KURZ Pilates s metodou Ludmily Mojžíšové
19:00 KURZ  Pilates a Core pro zdraví a krásu
20:00 Kruhový trénink / tabata

čtvrtek
 7:30 Ranní jóga
 9:00 Kruhový trénink / tabata

18:00 Intervalový trénink
19:00 KURZ SM systém pokročilí
20:00 Jemná jóga

pátek
8:00 Rehabilitační pilates

neděle
18:00 KURZ Pilates úplně od začátku
19:00 KURZ Vitální jóga

TENISOVÁ ŠKOLA T  PSPIN

607 508 408  www.tstopspin.cz

Hodina tenisu v
 tento den

je zcela ZDARMA!
Seznámení s tenisem

a technikou hr
y pro nejmladší

hráče - již od 4 l
et!

6. 9. 17-19 h. Dolní Jirčany - Sportovců 343/156 (na kurtu č. 5)
7. 9. 17-19 h. Stará Boleslav - V Houštce 1250 (na kurtu č. 5)
10. 9. 17-19 h. Horní Počernice - Chvalkovická 2031/47
10. 9. 17-19 h. Brandýs nad Labem
11. 9. 17-19 h. Radonice - Pavlova ul. 255 (u tenisové haly)
12. 9. 17-19 h. Satalice - U Arborky 397 (u hlavního vchodu nebo u kurtu č. 5)
12. 9. 17-19 h. Vestec u Prahy - Sportovní 456 (v lehké hale na kurtu č. 1)
13. 9. 17-19 h. Horní Počernice - Chvalkovická 2031/47
14. 9. 17-19 h. Radonice - Pavlova ul. 255 (u tenisové haly)
17. 9. 17-19 h. Rajská zahrada - ul. Bří Venclíků 1140 (areál ZŠ, tenisové kurty)
18. 9. 17-19 h. Šestajovice - U Hřiště (u fotbalového hřiště na tenisovém kurtu)
20. 9. 17-19 h. Praga Vysočany - Sokolovská 810/304 (vedle polikliniky, kurt č. 1)

Srdečně vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
tenisové školy TopSpin ve dnech:
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 66, září 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

SÍDLO VYDAVATELE: MČ Praha 20
Jívanská 647 193 21 Praha 9 – Horní Počernice 
IČO: 00240192

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

Články odeslané po uzávěrce nebudou  
přijaty do tištěného Zpravodaje.

Uzávěrka tohoto čísla: 16. 8. 2018
Uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2018
Příjem inzerce do dalšího čísla do 20. 9. 2018
Za obsahovou a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor 
redakce. Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze 
se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky 
a fotografie se nevracejí. Neoznačené 
fotografie: archiv. NEPRODEJNÉ

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: 5. 10. 2018

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.     
TEL: 286 891 400

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

REALIZACE A KONTROLY 
SPALINOVÝCH CEST. 

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 

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

WWW: SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ
 

KOMINICTVÍ NĚMEC, OPRAVY,                    
ČIŠTĚNÍ, REVIZE. 775 132 921

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 

DAŇOVÁ PORADKYNĚ A CERTIFIKOVANÁ 
ÚČETNÍ, NABÍZÍ SLUŽBY VE SVÉM OBORU. 

721 604 628 

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ V ULICI 
BĚLUŇSKÁ 2913.CENA 1 800,- /MĚSÍČNĚ. 

TEL: 606 180 151

PRONAJMU NEBYT. PROSTOR 350 M2, 
HOR. POČ. HRDOŇOVICKÁ. 
30 TIS. MĚS. PLUS PL. A EL. 

DANIELA.FALTEJSKOVA@SEZNAM.CZ

HLEDÁME SPOLUHRÁČE NA FOOTSAL.
TRÉNUJEME JEDNOU TÝDNĚ VE STŘEDU  

A NEHRAJEME ŽÁDNOU SOUTĚŽ. 
606 415 336

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, ZEDNICKÉ, 
MALÍŘSKÉ PRÁCE, KOMPLETNÍ 

REKONSTRUKCE NA KLÍČ 
775 080 907

NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ,                             
TOPENÁŘSKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE. 

ODBORNÁ KVALIFIKACE, SPOLEHLIVOST. 
TEL: 775 961 432

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

JANCAPEK@MYBOX.CZ 
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