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LEDEN 2019
CHVALSKÝ ZÁMEK
6. 1. od 14.00 do 16.00 hod.
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku
se třemi králi a velbloudy
od 8. 1. do 3. 2., denně od 9.00 do
18.00 hod.
Chceš zažít víc než jeden svět?
od 12. 1. do 14. 4. denně od 9.00 do
18.00 hod.
Svět kostiček
od 19. 1. do 20. 1. od 9.00 do 18.00
hod.
Zámecká novinka: Detektivní víkend
na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!

21. 1. v 19.30 hod.
Vztahy na úrovni

20. 1.
Den ICT a matematiky

23. 1. v 19.30 hod.
Ozvěny besídky NEBUĎ KONZERVA

1. 2.
Exkurze do Microsoftu a Avastu

25. 1. v 17.00 hod.
Jedeme na výlet

MUMRAJ

26. 1. v 15.00 hod.
Krkonošské pohádky

19. 1. od 9.30 do 11.30 hod.
Montessori sobota

30. 1. v 19.30 hod. KONCERT
The Cello Boys

26. 1. od 9.30 do 10.30 hod.
Létání v sítích pro děti

DOPOLEDNÍ POŘADY
PRO ŠKOLY V DIVADLE
HORNÍ POČERNICE

od 1. 2. do 2. 2. ,
noc o pololetních prázdninách
Nocování na zámku s hostinou, vílami
i skřítkem a výstavou Svět kostiček

7. 1 . v 9.00 hod. KINO
Kytice

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

15. 1. v 9.00 a v 10.30 hod.
O Ježibabákovi

9. 1. v 18.00 hod. VERNISÁŽ
Dokud ještě sním		
13. 1. v 15.00 hod.
Rákosníček a hvězdy
16. 1. v 19.30 hod. KINO
Důvěrný nepřítel
17. 1.v 19.30 hod.
Dva nahatý chlapi
19. 1. v 18.00 hod.
Radúz a Mahulena
20.1. v 15.00 hod.
Maxipes Fík

11. 1. v 9.00 a v 10.30 hod.
Zimní pohádka aneb skřítek
Třešnička a paní Zima

16. a 17. 1. v 9.00 hod. KINO
Jan Palach
24. 1. v 9.00 a v 10.30 hod.
Pohádka z budíku

26. 1. od 10.45 do 12.00 hod.
Létání v sítích pro dospělé

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM
16. 1. od 17.00 do 19.00 hod.
Kulatý stůl: Fake news („falešné zprávy“)
24. 1. od 17.00 do 19.00 hod.
Workshop: Malířská technika Enkaustik
– malování horkým voskem
31. 1. od 17.00 do 19.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme
možnost volby:
Kdo rozhoduje o vašich emocích?

30. 1. v 9.00 a v 10.30 hod.
The Cello Boys KONCERT

DDM
od 25. 1. do 26. 1.
Nocování v DDM -Bambulová noc

KALENDÁŘ NA ROK 2019 „MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH"

V PRODEJI SE SLEVOU!
Kalendář za cenu 45 Kč zakoupíte na
těchto místech:
• Úřad MČ Praha 20 (pokladna)
• Chvalský zámek (infocentrum)
• Divadlo Horní Počernice
• KC Horní Počernice – Domeček
• Pekařství Moravec
• Trafiky M. Hory na Náchodské
a v Jeřické ulici
• Trafika M. Pupalové v Běluňské ulici
(„U tří věžáků“)
• Trafika M. Vrzala na Náchodské ulici
č. 141
• Papírnictví v Chodovické ulici (u školky)
• Tiskárna Printea na Náchodské ulici
868/28 (budova bývalého sklenářství)
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MOJE
OBLÍBENÉ
MÍSTO

V HORNÍCH POČERNICÍCH

Úvod

SLOVO STAROSTKY
Milí přátelé,
dnes se k vám jako starostka obracím poprvé v novém roce. Být poprvé starostkou je pro mě zatím něco jako první
taneční. Některé kroky nejdou úplně na sto procent, občas někomu šlápnu na palec. Někdy je to i zapotřebí, ale
i na ty moje střevíčky se čas od času snaží také někdo došlápnout, aby mi tanec znepříjemnil. Jsem na to připravená a nějaké to „našlápnutí“ mě nerozhází.
Pár „poprvé“ mě na radnici překvapilo. Příjemně mě překvapili především zaměstnanci úřadu, kteří se ve velké
většině snaží pro Horní Počernice opravdu pracovat na maximum. Díky jim za to. Druhé, méně milé překvapení,
je stav hospodaření na radnici. Mám pocit, že tady k dokonalému tangu bude třeba ještě hodně kroků doladit.
Třetím a radostným překvapením pro mě bylo rozsvěcení našeho vánočního stromu na Chvalské tvrzi. Ráda bych
proto poděkovala zámeckému týmu pod vedením Růženky Beránkové, lidem z Odboru místního hospodářství MČ
Praha 20, obdivuhodným nadšencům ze spolku MUMRAJ, malým umělcům z dětských pěveckých sborů Paleček
a Rokytka a Kláře Jelínkové, počernické zpěvačce, která nás svým nádherným hlasem a kultivovaným projevem
přivedla až k finále prvního adventního večera. Díky i mým kolegům radním, kteří v hustém lijáku obětavě rozlévali dětem čaj, rozdávali
bonbóny a pomáhali promoklému andílkovi vybírat dopisy do Ježíškovy pošty. Velký dík ale patří skvělým sponzorům, kteří nám umožnili, že
dárek si z Ježíškovy pošty odnášelo úplně každé dítě, které na tvrz přišlo. To bylo také úplně poprvé. Nervozita ze všeho toho „starostování“
ze mě pojednou spadla a těšilo mě, že vidím kolem sebe radost. Domů jsem se vrátila s nastartovanou vánoční náladou a dobrým pocitem
z báječného prvního dne adventu.
Radnice sice není od slova radovat se, ale já přesto věřím, že společně se nám podobných okamžiků plných radosti podaří zažít co nejvíce.
Přeji vám všem zdraví, pohodu a hlavně – radostný rok 2019!
Alena Štrobová, starostka

Děkujeme sponzorům, kteří podpořili akci Ježíškova pošta v den slavnostního rozsvícení vánočního
stromu na Chvalech. Jsou jimi společnosti Mall.cz, Makro, Hummer Centrum Horní Počernice
a spisovatel Jiří Walker Procházka. Vedení MČ Praha 20

ZTRACENÝ POTOK VE SVÉPRAVICÍCH
Spolu s kolegy radním Zbyňkem Muchou
a zastupiteli Alžbětou Cibochovou a Milošem
Vackem jsme se zúčastnili místního šetření
u Biologického rybníka ve Svépravicích. Ztratil se totiž jeho přítok - tzv. Rezavý potok. Je
patrné, že každý zásah do krajiny může vyvolat narušení povrchových a podzemních vod.
Aktuálně se to stalo při opravě levé strany
dálnice D11 před Prahou.
Místní šetření iniciovala vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Věra Bidlová,

zúčastnili se ho zástupci magistrátu a ŘSD
a dobré zprávy nám nepřineslo.
Projektanti a zástupci ŘSD se shodli, že došlo
ke ztrátě části povrchových vod tekoucích do
Svépravického potoka díky opravě dálniční kanalizace, potrubí a drenáže. Část vody,
která přitéká do Svépravického potoka, se
v dálniční kanalizaci ztrácí. Na otázku KDE?,
bohužel zástupci ŘSD odpovědět nedokázali.
Požadujeme proto důkladnou prohlídku
nové i staré dálniční kanalizace. Je nutné na-

jít místo, kde ke ztrátě vody dochází. Pokud
se tak nestane, nebude dost vody k napuštění Biologického rybníka. Došlo by tím i ke
zmaření investice magistrátu na jeho revitalizaci.
Věříme, že nás nečeká další smutný příběh.
Počernický rybník Paleček tímto způsobem
přišel o vodu při stavbě dálnice v roce 1983.
Ve věci usilovně jednáme a ztrátu vody budeme na příslušných místech řešit.
Alena Štrobová, starostka

MAP – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Se začátkem nového školního roku začal
1. 9. 2018 i nový projekt Místní akční plán
vzdělávání II MČ Praha 20 (MAP II). Tento projekt navazuje na předchozí projekt MAP, který byl realizován MČ Praha 20 od října 2016
do září 2017. Stejně jako předchozí pilotní
projekt je i MAP II zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do
15 let. Cílem projektu je definovat opatření
na podporu spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání.
Navíc v tomto novém projektu MČ získala
finanční prostředky i na implementaci aktivit naplánovaných v pilotním MAP. V rámci této implementace MAP již byly v první
polovině září 2018 uskutečněny 2 veletrhy
na Chvalské tvrzi – veletrh volnočasového
vzdělávání a veletrh středních škol, vyšla též
informační brožura s přehledem volnočasového vzdělávání v Horních Počernicích. Dále
pak od září 2018 mají všechny MŠ v Horních
Počernicích k dispozici klinickou logopedku
a od října 2018 přispívá ke kvalitnější výuce

anglického jazyka na druhých stupních ZŠ
rodilý mluvčí z USA. Od ledna 2019 bude tento rodilý mluvčí k dispozici každé úterý počínaje 8. 1. 2019 od 14:30 do 15:15 v Kulturně
komunitním centru Horní Počernice žákům
prvního stupně s možností procvičování jejich komunikačních dovedností v anglickém
jazyce a od 15:15 do 16:00 všem žáků pro individuální konzultace.
Projekt MAP II bude realizován během tří
školních let od září 2018 do srpna 2021. Na
projekt jsme získali celkovou podporu ve
výši 8 618 741 Kč z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Očekávanými
výstupy projektu kromě dalších implementačních aktivit jsou v první fázi revize dohody o prioritách vzdělávací politiky v území,
tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023,

a v následující fázi soubor aktivit, ve kterých
se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Realizační tým
postupně osloví všechny aktéry vzdělávání
dětí do 15 let. V nejbližších měsících v rámci
analytické části projektu budou formou dotazníkového šetření osloveni rodiče žáků základních i mateřských škol. V rámci projektu
se scházejí pracovní skupiny pro matematickou a čtenářskou gramotnost, volnočasové
vzdělávání, rovné příležitosti a financování,
jejichž úkolem je definování priorit vzdělávací politiky v naší MČ. V případě dotazů
a zájmu podílet se na projektu svou aktivní
účastí v pracovních skupinách pište na email
projektmap@pocernice.cz.
Lenka Štiková, projektový manažer
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INFORMACE Z RADNICE
SITUACE NA RADNICI
Alena Štrobová,
starostka:
Shrnu ji stručně. Situace na na ekonomickém
odboru je, troufám si
říci, katastrofální. Zdejší
úředníci, kterým chybí posily, pracují pod tlakem a ve stresu.
Ukončili jsme proto ve zkušební době pracovní poměr s vedoucím odboru Ing. Bařinkou a vedením byla pověřena Bc. Ivana
Vlasáková. Osobně se snažím situaci konzultovat s magistrátními úředníky, kteří
u nás provádějí přezkum hospodaření.
Věřím, že situaci se nám podaří společně
zvládnout.
Zatím pouze pro informaci čtenářů uvedu:
na radnici se například nehlídalo, zda jsou
výdaje v souladu s rozpočtem. Znamená
to, že pokud se utrácí, nevíte, zda na to
ještě jsou prostředky, případně, kde se na
další nákupy vezmou? Není zcela správně
inventarizovaný majetek. Této oblasti se
s nasazením začala věnovat kolegyně radní Jana Hájková. Podle všeho není ideální
ani nastavení vnitřních procesů a směrnic,
které jsou neaktuální a vzájemně kolidují.
Proto se často stává, že není jisté, kdo a za
co odpovídá. V této obtížné situaci sestavujeme rozpočet. Musíme proto velice
pečlivě zjišťovat skutečné potřeby městské
části a jeho reálná nastavení.
Údržba zeleně u nás byla dlouho prováděná jen na základě odhadů udržovaných
ploch. Z aktuálně vypracovaných passportů zeleně, na základě požadavku Odboru
životního prostředí ale vyplynulo, že odhad byl o zhruba 30 % podhodnocený.
Znamená to, že i příspěvek na údržbu, který jsme mohli jako městská část čerpat, byl
po celou dobu podhodnocený.
Proti minulé radě máme v systému uvolněných funkcí jedinou změnu. Byl přidán
post uvolněné radní, který zastává Karla
Polydorová. Její gesce výstavby a územního rozvoje vyžaduje velké nasazení a uvolněná pozice znamená, že se radní může
práci na radnici věnovat naplno. Navíc je
Kája člověk nesmírně pracovitý a ve svém
oboru má respekt. Stejně jako ostatních
kolegů v radě si jí lidsky i profesně velice
vážím a jsem ráda za to, že místo uvolněné
radní v tak náročné oblasti přijala.
Na minulém zastupitelstvu jsme souhlasili
s maximální odměnou pro neuvolněné zastupitele podle aktuálního nařízení Vlády
ČR. Jde o standardní a zákonem stanovené
odměny. Určení výše odměn tak odstranilo nerovnováhu v odměňování některých
osob pomocí nejrůznějších dohod. Bude
to naopak transparentnější, jednodušší
a přehlednější. Odměna za práci náleží podle mého názoru všem, nejen některým.
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TĚLOCVIČNA
Jiří Beneda,
místostarosta:
Rád bych se zde zmínil
o investiční akci výstavby tělocvičny při ulici
Jívanská (vedle ZŠ Ratibořická). Byla zpracována projektová dokumentace pro společné
územní a stavební povolení. Následně se
zahájilo příslušné územní a stavební řízení.
Vzhledem k tomu, že v rámci zadání vypracování této projektové dokumentace nebyla řešena otázka parkovacích stání v ulici
Jívanská, kterou měl řešit magistrát v rámci
projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce ulice Jívanská, byl celý proces
příslušného stavebního řízení čekáním na
vypracování této projektové dokumentace zdržen. Nicméně, jelikož MHMP dosud
rekonstrukci Jívanské ulice neřeší, rozhodli
jsme se, že příslušnou projektovou dokumentaci necháme zpracovat samostatně.
Po jejím zpracování a předložení odboru výstavby by nemělo již nic stát v cestě
k projednání záměru v územním a stavebním řízení. V této chvíli musím zdůraznit,
že projektová dokumentace je již ve fázi
zpracovávání a její dokončení očekáváme
v průběhu ledna 2019. Chci proto všechny
ujistit, že tělocvičny se počerničtí sportovci
a školáci rozhodně dočkají!
ÚROKY
Daria Češpivová,
místostarostka:
Milí spoluobčané, věřím,
že jste vánoční svátky
i oslavu nového roku
prožili v pohodě a především spolu se svými
nejbližšími. Já i moji kolegové vstupujeme společně do nového roku s velkým elánem
a chutí pro naši milovanou městskou část
udělat maximum. Dobře si uvědomujeme,
že je před námi spousta práce. V prvé řadě
se musíme snažit dostat radnici do dobré
ekonomické kondice, to znamená především napomoci stabilizaci Ekonomického
odboru a být v každém svém kroku dobrými hospodáři. Ještě jako opoziční zastupitelka jsem poukazovala na velice nízké
částky úroků ze všech účtů naší MČ. Nyní
jako místostarostka jsem se o tuto věc
začala intenzivně zajímat. Oslovila jsem
bankovní ústavy, které nám zaslaly velice
zajímavé nabídky s daleko vyšší úrokovou
sazbou. A ejhle! Půjde to, lze zhodnotit peníze na účtech naší MČ a tím dostáváme
možnost získat další peněžní prostředky!
Věřím, že se dají využít třeba právě ve prospěch spolkové činnosti v Horních Počernicích.

STUDIE NÁCHODSKÁ
Karla Polydorová,
radní, Zbyněk Mucha,

radní:
Studie Zklidnění Náchodské není schválena. S navrženou studií na Zklidnění
Náchodské nesouhlasil IPR
hl. m. Prahy a v srpnu 2018
k tomu vydal své stanovisko, kde nesouhlasí s navrženým řešením. „Předložené řešení nezlepšuje
současný neutěšený stav
ulice ani z hlediska obytné
kvality. Návrh se nevěnuje
celkové koncepci celé ulice Náchodské. Dochází k vytváření drobných
špatně udržovatelných ploch zeleně, které
v mnoha případech brání přímému pohybu
chodců.“ Návrh požadují přepracovat. Se studií rovněž nesouhlasí TSK hl. m. Prahy, která
bude podepisovat novou smlouvu na dopracování studie. Ke studii nedal kladné stanovisko ani sám Magistrát hl. m. Prahy (Odbor
dopravy).
Projednávaná verze studie nemá tedy všechna stanoviska kladná, proto dojde určitých
změn. V současné době se pracuje na opravách studie a bude‑li odsouhlasena všemi
příslušnými úřady a účastníky (vlastník komunikace, silniční správní úřad a správce
komunikace), pak teprve lze pracovat na
dokumentaci pro územní řízení a stavební řízení. Hlavním problémem současného stavu
je velké dopravní zatížení, které snižuje bezpečnost pohybu chodců a zhoršuje hlukovou
zátěž a kvalitu ovzduší.
Zda instalací zklidňujících prvků dojde ke
zklidnění Náchodské a zlepšení současné situace, se můžeme jen dohadovat.

INVENTARIZACE
DŘEVA
Jana Hájková, radní:
Je známým faktem, že
naše městská část vykácené dřevo ze svých
pozemků (a z pozemků
jí svěřených do správy)
žádným způsobem neevidovala, neúčtovala, neinventarizovala. Vykácené dřevo
odbor místního hospodářství zpracoval
a uložil. Některé dřevo sice bylo využito
pro veřejné akce a spolky (v roce 2018 to
bylo 27 m3), zbylých 170 m3 dnes bohužel
trouchniví a hnije. Jsem přesvědčená, že
pokud by se hledaly cesty, jak vykácené
dřevo využít, řešení by bylo mnoho. V tuto
chvíli nastavujeme proces správné evidence a zvažujeme všechny možnosti, jak
lépe využít vykácené dřevo. Máte‑li nápad,
budeme rádi, když s ním za námi přijdete
a zkusíme najít další využití našeho společného majetku.

Na zastupitelstvu 10. prosince 2018 odmítli koaliční zastupitelé podnět na změnu
územního plánu společnosti Brenntag cz.
Spočívala ve změně využití. V roce 1996 byl
v areálu povolen provoz stáčírny a skladování chlornanu v rozporu s územním plánem! Dnes jde o změnu a nápravu této chyby tak, aby mohla firma svůj provoz rozšířit
a rekonstruovat. Změna by však představovala zvýšení současného rizika. Stávající
funkční plochy územního plánu jsou vzhledem k blízké zástavbě k bydlení šetrnější,
než by představoval nový návrh na změnu.
Překvapilo nás, že někteří opoziční zastupitelé na zmíněném jednání zastupitelstva
argumentovali zhruba slovy: "Vždyť ty chemické provozy tu byly vždycky, tak je podpořme!“
Naše rada má ale jiný názor. Prvořadá je pro
nás ochrana životního prostředí a zdraví na-

šich občanů. Nedávný velký požár v halách
v ulici Jiřího ze Vtelna prokázal, že máme
pravdu. Nejprve se mluvilo o tom, že tu
hoří sklad pyrotechniky. Dále, že jde o halu
s chemikáliemi. Ve finále se objevily i informace, že v objektu byly zřejmě uskladněné
láhve s plynem. Je proto nutné rozhodovat
o změnách územního plánu v této lokalitě
s rozvahou. A hlavně - chceme vědět, co se
ve zdejších provozech vlastně odehrává!
Na radě dne 13. prosince 2018 hlasovalo
všech sedm členů rady pro návrh podnětu
na změnu územního plánu ze zastavitelného území zpět na ornou půdu v lokalitě
Počernice východ.
Jde opět o nápravu rozhodnutí minulého
vedení obce, které tuto změnu přes nesouhlas některých státních institucí roky prosazovalo a prosadilo. Tuto změnu bude ještě
schvalovat naše zastupitelstvo, ale rozhodovat o ní bude Magistrát hl. m. Prahy.

Domníváme se, že v této chvíli je to nejlepší možné řešení se o návrat na ornou půdu
pokusit. Horní Počernice zatím nejsou připravené na další masivní výstavbu. Chybí
základní infrastruktura a základní občanská
vybavenost pro nové obyvatele. Už dnes si
mnozí stěžují, že se nemohou zaregistrovat
k lékaři, protože všude mají plno. A to už
vůbec nezmiňujeme dopravní řešení. Dopravní stavby kolem nás jsou sice navržené,
ale jejich příští dopad a vliv na naše území
se pouze odhaduje. Nechceme, aby se postavily a teprve potom se zjistilo, že našim
občanům třeba vůbec žádný komfort nepřinesou, ba právě naopak. Právě podmínky života lidí v naší městské části jsou pro
každého z nás prioritou.
Radní MČ Praha 20

Přejeme vám všem krásný a radostný rok 2019!
Radní MČ Praha 20
POZOR DĚTI! SI PŘÁLI OBČANÉ
Kousek od konečné zastávky autobusu 141 si
děti každé ráno zkracují cestu do školy okolo
výjezdů z podzemních garáží. A protože auta
tudy nejezdí nijak pomalu, požádali místní
občané Odbor životního prostředí a dopravy
Prahy 20 o značku na vozovku „Pozor děti“.
„Nejdřív jsme na Odbor museli podat oficiální žádost, k ní se pak ještě vyjadřovala Policie
ČR a Besip,“ říká iniciátorka akce, paní Corina
Schlesingerová, která v ulici bydlí a vidí, jak
i odpoledne okolo výjezdů prochází děti
z Kosagymu nebo dětského hřiště. „Nejdelší
byly lhůty kvůli povinnému zveřejnění na úřed-

ní desce, ale pak už vše běželo hladce.
Pan Píša a jeho Odbor místního hospodářství
měli vše připraveno během pár dní a ani samotné malování značky na vozovku netrvalo
nijak dlouho. Spolupráce s nimi klapla na výbornou,“ vzkazuje paní Schlesingerová poděkování své i obyvatel zdejších bytových
domů.

KUPRŮV DŮM
PO DEMOLICI
Na jeho místě by by MČ Praha 20 chtěla letos
stavět bytový dům s malometrážními byty.
Mezera v zástavbě dává tušit prostor zahrady, který navazuje na faru a který městská
část otevře občanům jako odpočinkovou
zónu s dětským hřištěm.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady
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JAK JSME HLASOVALI

INVESTICE PRO ROK 2019
Příprava investice od jejího zrodu v podobě investičního záměru, přes následné
vypracování projektové dokumentace, až
po získání stavebního povolení, je proces
trvající ve většině případů i několik let.
Z tohoto důvodu bude většina stavebně
realizovaných investic v letošním roce vycházet z investorsky již připravených staveb. Je ale dobré objektivně znát, jak jsou
připravené a finančně kryté.
„Stodola“ na Chvalské tvrzi
Největší aktuálně stavebně realizovanou investicí je rekonstrukce a přístavba objektu
„Stodoly„ v památkově chráněném areálu Chvalské tvrze. Rekonstrukcí vznikne ve
stávající historické budově víceúčelový nekuřácký prostor s kulturní funkcí (výstavy,
přednášky, veřejná zasedání zastupitelstva,
plesy, hudební produkce apod.) a současně
bude přistavěn z východní strany nový objekt, připojený proskleným koridorem. Ten
má sloužit jako provozní zázemí při konání
společenských akcí. Dne 12. 11. 2018 bylo
předáno zhotoviteli staveniště. Termín dokončení stavebních prací je 9. 7. 2019, na základě uzavřené smlouvy o dílo.
Park Jizbická – finanční náročnost projektu je velkou zátěží pro rozpočet
V oblasti obnovy veřejných prostranství bylo
v roce 2018 zahájeno zadávací řízení na výstavbu parku s přírodním dětským hřištěm
mezi komunikací Jizbická a obytným souborem Canaba. Do probíhajícího zadávacího
řízení byly uplatněny námitky jedním z uchazečů a do doby jejich vypořádání nelze uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem.
Finanční náročnost projektu neumožňuje
i přes poskytnutou finanční dotaci realizaci
záměru v plném rozsahu během jednoho
kalendářního roku. Rozdělení projektu na
dvě etapy vycházelo z této skutečnosti, jelikož schválený rozpočet městské části na rok
2018 neumožňoval finanční pokrytí obou
etap. Realizace projektu v plném rozsahu
obou etap i přes poskytnutou dotaci zůstává
i nadále velkou zátěží pro rozpočet.
Vlastní projekt je rozdělen na dvě samostatné etapy, kdy probíhající zadávací řízení řeší
v první etapě vybudování komunikací, veřejného osvětlení, retenci srážkových vod
v území a terénní úpravy s termínem realizace 2019. Druhá etapa předpokládá realizaci
vegetačních prvků, herních prvků a drobné
architektury. Projekčně je rovněž připravena
stavba venkovního sportovního hřiště podél
jižní strany ulice V Lukách. Jedná se o venkovní oplocené hřiště o rozměrech cca 24
x 16 m určené pro sporty: basketbal, volejbal, nohejbal, malá kopaná, pozemní hokej,
házená, vybíjená, tenis, badminton, včetně
doprovodného itineráře (lavičky, stojany pro
kola). Do vydaného územního rozhodnutí
stavebním úřadem bylo podáno odvolání
a tak i tato stavba, při předpokladu získání
pravomocného územního rozhodnutí a sta-
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vebního povolení, bude stavebně realizována v průběhu roku 2019.
Dům pana Kupra na Chvalech - zatím bez
dotace
Investice letošního roku budou směřovat
rovněž i do bytového fondu. V roce 2018 byl
od soukromých vlastníků vykoupen starý rodinný dům na adrese Náchodská 865 se souvisejícími pozemky a následně odstraněn.
Na jeho místě vznikne nový dvoupodlažní
bytový dům se sedmi bytovými jednotkami
v kategorii 1+kk, s podlahovou plochou 24
- 35 m2. Dům bude sloužit jako bydlení pro
seniory i jako startovací bydlení pro mladé.
Je zpracována projektová dokumentace pro
společné územní a stavební řízení na stavbu
domu i na parkovací místa, která jsou podmínkou pro stavbu domu (parkovací místa
vzniknou na pozemku KN parc. č. 3802 u parku Šedivého). Předpoklad je získat v letošním
roce pravomocné stavební povolení s následným vypracováním realizační dokumentace, jako nezbytného podkladu pro zahájení
zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
Snahou stávajícího vedení městské části pro
letošní rok je připravit další investiční záměr
na výstavbu bytového domu s malometrážními bytovými jednotkami na pozemku ve
vlastnictví městské části Praha 20.
Dům s pečovatelskou službou - k majetkovému vypořádání pozemků v plném rozsahu dosud nedošlo
Bude pokračovat majetkoprávní vypořádání k pozemkům bezprostředně sousedícím
se stávající budovou DPS ze západní strany,
s cílem rozšíření ubytovací kapacity DPS.
V loňském roce byla uzavřena se stávajícími
vlastníky kupní smlouva na jeden ze dvou
pozemků a v letošním roce by mělo dojít
k vykoupení i druhého pozemku, což umožní
zadat vypracování projektové dokumentace
na rozšíření ubytovací kapacity DPS. Zatím je
vše v jednání.
Rekonstrukce komunikace Podůlší II
Na úseku dopravních staveb zbývá dokončit
rekonstrukci komunikace Podůlší II, která je
součástí rozsáhlejší stavby s názvem Božanovská II, v rámci které již byly v minulém
roce rekonstruovány komunikace Všelipská,
V Dílcích, Hřídelecká a spojnice ulic Božanovská a Machovská.
Mumraj - velká část zátěže projektu zůstává na městské části a finančně je zcela
nekrytá
Projekty komunitního plánování jsou pro
letošní rok zastoupeny projektem rekonstrukce bývalého výměníku na adrese Mezilesí 2058, jehož část využívá spolek Mumraj,
z. s. (rodinné a komunitní centrum Mumraj).
Mumraj, z. s. (předchozí název RC MUM, z. s.)
působí v objektu již od roku 2001. Původně
bylo vlastníkem objektu hl. m. Praha a prostory pronajímalo spolku RC MUM. V roce

2017 byl vlastníkem objektu předán do svěřené správy MČ Praha 20. Nyní má Mumraj, z.
s. prostory ve výpůjčce a s MČ úzce spolupracuje. Rekonstrukcí objektu dojde k podstatnému rozšíření prostor pro Mumraj, z. s., čímž
bude možno realizovat i další aktivity. Rekonstrukce je realizačně připravována ve dvou
etapách od května 2019 do října 2020. Etapizace vychází z potřeb uživatele tak, aby již
v průběhu stavebních prací bylo možno část
rekonstruovaného objektu užívat. Je vydáno
pravomocné společné územní rozhodnutí
a stavební povolení na rekonstrukci objektu,
ve kterém je však podmínka vybudování sedmi parkovacích stání (stavba nesmí být zahájena, dokud nebudou pravomocně povolena
parkovací stání). V současné době se dokončuje dokumentace na parkovací stání. I přes
získanou dotaci zůstává větší část nákladů
spojených s realizací stavby na městské části
a před zahájením projektu, tj vypsáním zadávacího řízení na zhotovitele stavby, musí být
finanční prostředky na realizaci stavby, které
nejsou kryty dotací, součástí rozpočtu městské části. Dotovaný projekt ve většině případů nekončí realizací stavební části a pokračuje plněním posuzovaných kritérií, která jsou
stanovena pro udržitelnost jednotlivých projektů, v podmínkách uvedených ve smlouvě
o poskytnutí dotace. V konkrétním případě
rodinného a komunitního centra Mumraj je
doba udržitelnosti projektu pět let od ukončení financování projektu z dotačního titulu.
Tělocvična ve školském areálu – zatím bez
dotace a bez územního rozhodnutí a stavebního povolení a bez potřebných parkovacích stání
Nejrozsáhlejší a investorsky nejnáročnější
akcí investorsky připravovanou v současné
době naší městskou částí je výstavba objektu
tělocvičny na nároží ulic Jívanská a Javornická. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace pro společné územní řízení
a stavební povolení, která bude v letošním
roce doplněna o projektovou dokumentaci
řešící zřízení parkovacích stání při západním
okraji komunikace Jívanská. Takto doplněná
projektová dokumentace umožní projednat
záměr v územním a stavebním řízení a teprve na základě pravomocného stavebního
povolení lze vypracovat realizační projektovou dokumentaci doplněnou o položkový
rozpočet. Získání pravomocného stavebního povolení je také nezbytným podkladem
pro vypracování žádosti za účelem získání
případného dotačního titulu na spolufinancování této stavby. Reálným předpokladem
je zahájení stavby vypsáním zadávacího řízení na zhotovitele stavby na přelomu roku
2020/2021.
Přehled rozpočtových nákladů s dopadem na rozpočet roku 2019 včetně údajů
o schválených dotacích, resp o podaných
žádostech na rok 2019, o kterých ještě nebylo rozhodnuto. (viz. tabulka)

nezbytné investice a opravy budov školních
a předškolních zařízení a bytových domů ve
vlastnictví městské části. Při sestavování rozpočtu bude nutné vycházet z celkové finanční analýzy každého konkrétního projektu,
která prokáže efektivnost vložených finanč-

ních prostředků městské části, jako spoluúčasti k projektům, na které byla schválena
dotace.
Zdeněk Vavruška,
vedoucí Odboru hospodářské
správy a investic MČ Praha 20

Rozpočtové náklady investičních akcí do rozpočtu roku 2019
Název akce

Rozpočtové náklady

Schválená dotace

Žádost o dotaci na rok

Rekonstr. a příst. Stodoly

41,2 mil. Kč

10 mil. Kč

20 mil. Kč

Park Jizbická –
1. etapa

16,1 mil. Kč
11,5 mil. Kč

15 mil. Kč

Park Jizbická 2. etapa

15 mil. Kč

Sportovní hřiště
V Lukách

3,7 mil. Kč

Bytový dům Náchodská

0,4 mil. Kč

Rozšíření DPS

9 mil. Kč

Rekonstrukce Podůlší II

3,2 mil. Kč

Rekonstrukce MUMRAJ

32 mil. Kč / 20 mil. Kč - 2019

Tělocvična Jívanská

1 mil. Kč

CELKEM v roce 2019

109,6 mil. Kč

1 mil. Kč
14 mil. Kč

13,5 mil. Kč

36 mil. Kč
Placená inzerce

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Z uvedeného přehledu je zřejmé, že uvedené
investiční náklady překračují, i po zohlednění schválených dotací, možnosti rozpočtu
pro rok 2019. Je nutné vycházet i ze skutečnosti, že součástí rozpočtu na rok 2019 musí
být, jako každý rok, i finanční prostředky na

DEMOLICE ZANEDBANÝCH MOSTŮ
Pád Trojské lávky strhl obrovskou diskusi
ohledně kontroly stavu mostů, která byla
léta zanedbávaná. Začaly se zavírat mosty i lávky a kontroly dorazily i k nám. Na
počernických mostech se však zub času
a absence jakékoliv kontroly a údržby podepsal a verdikt zní hrozivě. Dva musí být
zbourány, jeden projde zásadní opravou
a u jednoho se ještě čeká na posudek.
O vzniklé situaci jsme si povídali s radním
Zbyňkem Muchou.
Ještě jste se nestačili rozkoukat v nové pozici a hned přišla zpráva o alarmujícím stavu mostů v Horních Počernicích. V jakém
stavu tedy nyní jsou?
Stav není vůbec dobrý. Dva ze tří mostů
(Bystrá, Božanovská) ve správě TSK čeká demolice, třetí (Ve Žlíbku) zásadní oprava. Na
most ve správě městské části (Na Svěcence)
jsme nechali vypracovat posudek, abychom
se dozvěděli, v jakém je stavu. Pak je zde ještě most ve správě Státního pozemkového
fondu (most Bořetická), který je nyní jediný,
o kterém víme, že nadále může bez problémů svému účelu sloužit – vede po něm cyklostezka a dle posudků snese zřejmě větší
zátěž než ostatní mosty.
Ve správě městské části je z pěti mostů jen
jeden, a to Na Svěcence. V jakém stavu je
a kdy začne jeho rekonstrukce?
Jakmile jsme obdrželi informaci o stavu mostů ve správě TSK, začali jsme zjišťovat, jaký je
stav zbývajících počernických mostů. Ukázalo se, že o stavu mostu Na Svěcence toho
moc nevíme. Oslovili jsme proto odbornici
na mostní konstrukce paní inženýrku Miloslavu Pošvářovou, která absolvovala první
prohlídku mostu a po novém roce se připravuje na jeho detailnější diagnostiku. Očekáváme, že bude i zde nutné omezit provoz
těžší dopravy. Z místního šetření předběžně
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vyplynulo, že by však neměl být ve vyloženě
havarijním stavu. Most byl předán do správy
městské části v devadesátých letech. Nevím,
zda si tenkrát vedení obce uvědomilo, že
most je součástí komunikace Na Svěcence,
která byla převzata. Zjistili jsme, že ani nebyl veden v majetku. Pokud by mělo dojít
k rekonstrukci, jsou předpokládané náklady
velmi vysoké a znamenaly by zásadní dopad
na rozpočet naší městské části. Protože se
jedná o most, který je důležitý nejen lokálně, ale i pro spojení mezi Horními a Dolními
Počernicemi, snažíme se o jeho předání do
správy TSK. Používám záměrně množné číslo,
protože mnohá jednání v této věci absolvovala starostka Alena Štrobová nebo radní pro
výstavbu a územní rozvoj Karla Polydorová,
které se intenzivně snaží o jeho předání. Řešit
termín rekonstrukce tedy nyní nemůžeme.
Jednak musíme počkat na znalecký posudek,
který stanoví, zda je rekonstrukce potřebná
a v jakém rozsahu. Následně bude nutné řešit, kolik by taková rekonstrukce stála a z jakých prostředků by byla hrazena.
Kdy dojde k uzavření prvního mostu a jak
se bude dále postupovat?
Nejdříve by mělo dojít k omezení provozu
těžší dopravy v podstatě na všech mostech
ve správě TSK. Na mostu Bystrá by měl být
zaveden kyvadlový provoz řízený semafory.
V příštím roce se očekává demolice mostu
Bystrá a Božanovská a zahájení výstavby
nových mostů. V současné chvíli je vypracovávána dopravně‑inženýrská studie a řeší
se objízdné trasy pro nákladní automobily.
Nechceme dopustit, aby objízdná trasa vedla přes Náchodskou ulici a dalšími obytnými
oblastmi. V případě nákladní dopravní obsluhy P3 Parku bychom byli rádi, aby objízdné
trasy vedly výhradně po dálnici D10.

Neměl byste k mostům přeci jen něco více
pozitivního?
K těm pro auta, bohužel, moc pozitivního
nemám, ale ještě jedna věc se mostů vlastně týká a ta snad pozitivní je. Právě jsem se
zúčastnil schůzky na TSK ohledně předprojektové přípravy zcela nové stezky pro pěší
a cyklisty do Klánovického lesa. Řešili jsme
mimo jiné umístění této stezky a přemostění
dálnice D11 novou lávkou západně od čerpacích stanic Shell a Benzina. Když věci půjdou
dobře, mohla by tato stezka včetně lávky být
realizována za dva roky. Není to sice něco, co
by nám vyřešilo neutěšenou situaci na mostech pro automobily, ale pokud by v budoucnu vznikla MÚK Beranka, nepřišli bychom
snad o příjemné pěší a cyklistické spojení do
Klánovic.
Kde najdou lidé aktuální informace o momentální uzavírce a objízdných trasách?
Jakmile budeme mít aktuální informace,
dáme je na e‑zpravodaj a web městské části,
pokud to uzávěrka dovolí, najdete informace
i v tištěném Zpravodaji.
Lenka Bartáková, redaktorka
Foto: Miloš Vacek

úklidu kontejnerových stání, se zkrátil i interval na odvoz tříděného skla. Původních
6 týdnů mezi svozy na recyklaci skla v naší
městské části nestačilo, proto se od prosince
zkrátila doba svozu na 4 neděle i u zbývají-

cích 11 sběrných míst. Poděkování patří Odboru životního prostředí Prahy 20, kterému
se podařilo Magistrát hl. m. Prahy o nutné
změně přesvědčit.

SBOR PALEČEK OVLÁDL PRESTIŽNÍ PĚVECKOU SOUTĚŽ
Soutěž dětských pěveckých sborů Porta
musicae vyhrál sbor Paleček z naší ZUŠ.
Zvítězil v kategorii mladších pěveckých
sborů, navíc si z Nového Jičína odvezl
i zvláštní cenu za výjimečné provedení
povinné písně, klavírní doprovod Alice Lin
a cenu absolutního vítěze ročníku 2018.
„Soutěže se každoročně účastní nejlepší dětské
pěvecké sbory v republice, v tak velké konkurenci je pro nás vítězství obrovský úspěch,“ říká
sbormistryně Palečku, Šárka Mistrová. Podle

účastníků soutěže děti z Palečku zazářily jako
hvězda na nočním nebi, ohromily i mezinárodní porotu.
V dětském pěveckém sboru Paleček zpívají
žáci ZUŠ Ratibořická v Horních Počernicích
ve věku 8 až 15 let. Celkem má sbor na čtyřicet dětí, soutěže v Novém Jičíně se jich účastnilo třiatřicet. Děti z Palečku pravidelně koncertují v Divadle Horní Počernice i na mnoha
akcích MČ Praha 20. „V prosinci jsme zpívali na
rozsvícení vánočního stromečku, u svépravické
kapličky nebo v Emauzích, kde kromě Palečku
vystoupily i přípravné sbory počernické ZUŠ,
Malíček I a Malíček II,“ odpovídá Šárka Mistrová na otázku, kde všude si můžeme sbor
poslechnout.
O Porta musicae 2018
12. ročník soutěže Porta musicae 2018 se konal 17. listopadu v Novém Jičíně. Vítězem I.

kategorie se stal sbor Paleček Praha (sbormistryně Šárka Mistrová), který obdržel také
zvláštní cenu za provedení povinné písně.
Vítězem II. kategorie se stal sbor Svítání Praha (sbormistr Vítězslav Hergesel), jehož sbormistr obdržel zvláštní cenu za dirigentský
výkon a zvláštní cena byla udělena také Alici
Lin za klavírní doprovod.
Foto: Karel Kašák

WEB PRAHY 20 SPUSTIL SLUŽBU PRO SENIORY, NESLYŠÍCÍ A CIZINCE
Málokdo přemýšlí nad tím, jak jednoduché a pohodlné je zavolat na úřad a zeptat
se na cokoliv o své obci. Ale když jste cizinec, nedoslýcháte nebo neslyšíte vůbec,
šance na plodný telefonický hovor s úředníkem klesá s mírou vašeho handicapu.
Praha 20 proto otestovala a úspěšně nasadila službu, která zpřístupní její služby
i těmto občanům.
Pozorný návštěvník webu Prahy 20 určitě
zaznamenal nové ikonky v pravém horním
rohu stránek. Kromě rychlého odkazu na
facebook, youtube kanál se záznamy zastupitelstva a odkazu na mobilní aplikaci Praha 20
tu najdete poměrně známý symbol modrého
přeškrtnutého ucha. Slouží sluchově postiženým, kterým otevře bránu do automatického
přepisu telefonních hovorů, odborně nazývaného „simultánní překlad mluvené řeči do
písemné podoby“. O přípravách nové služby

jsme se dozvěděli od vedoucí Odboru sociálních věcí a školství, Moniky Brzkovské. „Na
pilotním projektu spolupracujeme se společností Transkript online, s. r. o. Služba umožní
osobám s postižením sluchu, které při komunikaci preferují češtinu, plnohodnotně
telefonovat. Komunikace, ať už telefonická
či osobní, probíhá v reálném čase a přepis
řeči je doslovný. Službu budeme nabízet
nejprve na Odboru sociálních věcí a školství
a také na Odboru živnostenském a občanskosprávním. Pokud se projekt osvědčí, rozšíříme ho na celý úřad.“ Společnost Transkript
online, s. r. o. poskytuje služby simultánního
přepisu mluvené řeči osobám s postižením
sluchu a seniorům. Firma je i úspěšným
a respektovaným zaměstnavatelem osob
se zdravotním postižením, zejména nevidomých rychlopísařů.
A jak služba funguje, vysvětluje Lucie Prokůpková, vedoucí Odboru IT: „Kliknutím na

symbol ucha se otevře úvodní obrazovka,
kam občan zadá své telefonní číslo. Obratem
se na obrazovce zobrazí textové pole, kde
bude rozhovor zapisován, ve stejnou chvíli
se i iniciuje hovor na telefonní číslo občana.
Když hovor zvedne, je spojen přímo s podatelnou hlavní budovy úřadu a mluvené slovo se začne zapisovat do textového pole. Po
ukončení hovoru občan ukončí potvrzením
také překlad na našich stránkách.“
SMS infozprávy Prahy 20
Zprávy městské části přímo do vašeho te
lefonu: havárie, krizové události nebo akce
Prahy 20. K odběru se přihlásíte vyplněním
formuláře na webu: https://www.pocernice.
cz/sms-od-mestske-casti/
Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU V HORNÍCH POČERNICÍCH
Pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním
podlaží objektu Náchodská č. p. 867 za účelem
využití jako ordinace lékaře.
Specifikace nemovitostí: Nebytový prostor
o výměře 14,8 m2 je aktuálně zkolaudován jako
ordinace. Příslušenstvím nebytových prostor
jsou společné prostory: Čekárna o výměře
22 m2, šatna pro personál o ploše 9,4 m2, sklad
infekčního materiálu, WC pro personál, WC pro
pacienty, které jsou v současné době užívány
na základě uzavřené nájemní smlouvy. Tyto

prostory, resp. jejich část budou užívat nájemci společně. Vzhledem k velikosti nebytového
prostoru je prostor optimální pro ambulanci
fyzioterapeuta, nebo jako psychologická či
psychiatrická poradna.
Městská část Praha 20 nabízí případnému zájemci možnost uzavření nájemního vztahu na
pronájem obecního bytu.
Další bližší informace: Ing. Zdeněk Vavruška,
tel. č. 271 071 600, e-mail:
zdenek_vavruska@pocernice.cz

8– 9

Aktuality

POČERNICKÉ ZVONY SE OD LEDNA VYVEZOU KAŽDÝ MĚSÍC
Pojmem „zvony“ označuje odborná odpadová hantýrka kontejnery na sklo. Právě u nich
slaví Odbor životního prostředí Prahy 20 další úspěch: po navýšení svozu kontejnerů na
plasty, papír a kov a po dosažení častějšího

STŘÍBRO PRO OLYMPIONIKY Z FZŠ CHODOVICKÁ, DĚKUJEME!
Parádně si vedli žáci FZŠ Chodovická v letošním závěrečném kole celorepublikové
soutěže Odznak všestrannosti olympijských
vítězů v Brně. Čtěte pozorně: získali stříbrnou
medaili v konkurenci 40 nejlepších osmičlenných týmů z celé České republiky. Navíc
v soutěži, které se zúčastnilo 600 žáků!

Závody provázelo více než 60 současných
i dřívějších olympioniků. Mladí sportovci
z FZŠ Chodovická jsou navíc vůbec první
pražská škola, která v devítileté historii soutěže získala medailové ocenění.
Stříbrné družstvo ve složení: Anna Iballa
Holá, Viktorie Štaflová, Teodora Kalendová,

Kristýna Krýdová, Ladislav Matouš, Karel
Kicherer, Jakub Kadlec a Ondřej Šolc přijala
a ocenila i starostka Alena Štrobová. Ladislav
Matouš získal 3. místo v individualni soutěži. „Jsem z vás nadšená, protože je jasné, že
jste se silných soupeřů z celé země nezalekli,“
uvedla. „Předvedli jste skvělý sportovní výkon.
Nám všem jste ukázali, že ve FZŠ Chodovická je
sportovní tým, kde se jeden na druhého může
spolehnout. Moc vám všem držím palce i do
budoucna!“
Velký dík si zaslouží i paní učitelka Jiřina
Lišková, která se mladým sportovcům ve škole věnuje a zasloužilá mistryně sportu v gymnastice Bohumila Řešátková–Řimnáčová.
Právě pod její patronací náš tým prošel všech
deset náročných disciplín soutěžního klání.
Do FZŠ Chodovická míří velká gratulace od
všech z Horních Počernic!
Lenka Bartáková,
redaktorka

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NESTORA ČESKÝCH BONSAJISTŮ PETRA HERYNKA
Za atmosférou vánočních svátků se
ohlédneme spolu s Ing. Petrem Herynkem. Bydlí v Horních Počernicích
a už 40 let pořádá v Praze pravidelné Vánoční výstavy. Setkali jsme se
s ním před Vánoci na jeho zahradě,
která i v zimě žije čilým ruchem. Petr
Herynek je totiž povoláním zahradník
a jeho velkou láskou se staly bonsaje.
Neodpustím si první otázku na bonsaje:
kde je pěstujete a kolik jich máte?
Tady na zahradě. Teď jsou ale schované ve
skleníku. Kolik jich je, nevím, ale za těch pětačtyřicet let to asi bude hodně (směje se). Některé bonsaje pěstuji už od roku 1973.
Staráte se o ně sám?
Se zahradou mi velmi pomáhá manželka.
A to i přesto, že mou vášeň úplně nesdílí. Víte,
jak se pozná správný zahrádkář? Když se vrátí hladový a unavený domů, jako první zalije
své rostliny. Takové bonsaje musíte v teplém
létě zalévat i dvakrát, třikrát denně. Ale zase
vám odpadnou starosti, kam na dovolenou,
protože odjet prostě nemůžete.
To zní téměř jako řehole…
Ani ne, ale péče o rostliny formuje v člověku
určitým způsobem řád a vrací vás k přírodě.
Současná odtažitost lidí od přírody je hrozná,
všichni vědí, že je to průšvih, ale peníze jsou
pořád na prvním místě. Jenže co vlastně člo-
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věk k životu potřebuje? Šaty a jídlo. A dobrý
pocit, když někdo pochválí jeho dílo.
A která rostlina vám v poslední době udělala radost?
Obyčejný čtyřlístek. Ten okrasný, šťavel čtyřlistý, který se prodává v květináči pro štěstí.
Málokdo ví, že má neuvěřitelně chutné hlízy
podobné ředkvičce. Tip na jeho úpravu jsem
objevil v literatuře někdy z roku 1840.
A teď už k vánočním výstavám, kde všude
se konaly?
Míst bylo opravdu hodně, na Pražském hradě,
v Drážďanech, v Berlíně na zastupitelském
úřadě. Jedna z prvních se konala v Muzeu hl.
m. Prahy. Bylo to v roce 1980, výstavu zhlédlo
neuvěřitelných 35 tisíc lidí. Jenže na vernisáži
se zpívaly vánoční koledy, které byly zakázané. Tak jsme je příští rok zkusili zařadit jako
„Lidové zpěvy vánoční z 16. a 17. století”. No
a další výstava se už v muzeu konat nesměla.
Jaká témata si pro výstavy vybíráte?
Vycházíme z lidových zvyků našich předků
a přírodních materiálů. Na letošní rok jsme
přichystali téma „Babiččina chaloupka” a kromě vánočních předmětů jsme ukázali i vybavení, které my už neznáme. Třeba takový
krapl, málokdo by v něm poznal motyčku na
okopávání řepy.
Většinou na výstavy chystáte i nějakou
perličku. Co to bylo letos?
Se starostkou Máslovic jsme stloukali čerstvé

máslo, bylo opravdu chutné. V Máslovicích
mají z másla i obecní betlém a všude pěstují
krokusy, kvůli šafránu, kterým se máslo dříve
barvilo.
Více info na: www.vanocni‑vystava.cz
Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

O Ing. Petru Herynkovi
Narodil se roku 1942 a jednou z jeho
prvních vzpomínek je příchod ruských
vojsk v roce 1945 a spousta koblih
a koláčů, kterými je lidé vítali. V roce
1968 promoval na Vysoké škole zemědělské v oboru fytotechnickém.
S bonsajemi se setkal v roce 1973,
když zaskakoval za kolegyni a už za
šest let spolu organizovali vůbec první výstavu bonsají v Československu.
V roce 1980 založil Bonsaj klub.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁNOČNÍ STROMKY DO POPELNICE NEPATŘÍ
kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným
odpadem k energetickému využití do ZEVO
Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do

kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do
sběrného dvora.
Marie Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

Odbory

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný
odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní
a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den
před odvozem komunálního odpadu, aby
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění
v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky
jsou do vozů na komunální odpad nakládány
v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat po celý leden a únor.
Konečná zastávka pro vánoční stromky je
u odběratele, který se zabývá zpracováním
dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně
využity např. v zahrádkářském průmyslu do

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 2019
I. pol 2019

VOK

místa
1. místo

Místo přistavení
parkoviště u křižovatky
Mezilesí - Běchorská,
za benzinovou pumpou
Ratibořická
u odbočky k DDM
a ZUŠ
křižovatky Jeřická
Chvalkovická

2. místo

3. místo

4. místo

Křovinovo nám.

II. pol 2019

VOK

místa
1. místo

Místo přistavení
parkoviště u křižovatky
Mezilesí - Běchorská,
za benzinovou pumpou
Ratibořická
u odbočky k DDM
a ZUŠ
křižovatky Jeřická
Chvalkovická

2. místo

3. místo

4. místo

leden

únor

březen

duben

květen

červen

VOK 10. 3.

VOK 7. 4.

VOK 12. 5.

VOK 9. 6

VOK 10. 3.

VOK 7. 4.

VOK 12. 5.

VOK 9. 6.

VOK 24. 2.

VOK 24. 3.

VOK 28. 4. VOK 26. 5.

VOK 23. 6.

VOK 24. 2.

VOK 24. 3.

VOK 28. 4. VOK 26. 5.

VOK 23. 6.

červenec

srpen

21. 7 VOK

25. 8 VOK

září
22. 9 VOK

říjen
20. 10 VOK

22. 9 VOK

20. 10 VOK

8. 9 VOK

6. 10 VOK

listopad

24. 11 VOK
21. 7 VOK

25. 8 VOK
24. 11 VOK
11. 8 VOK

Křovinovo nám.

3. 11 VOK
8. 9 VOK

11. 8 VOK

VOK - kontejnery na objemný odpad , odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin.

6. 10 VOK
3. 11 VOK

Jaroslav Píša, vedoucí
Odboru místního hospodářství
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Odbory

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
zve srdečně rodiče s dětmi na Dny otevřených
dveří základních škol v Horních Počernicích,
které se konají v následujících termínech:
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Ratibořická 1700: dne 4. 3. 2019 od 10.00 do
16.00 hodin
• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250: dne 4. 3. 2019 od
14.00 do 17.00 hodin
• Základní škola a Mateřská škola, Praha
9 – Horní Počernice, Spojenců 1408: dne
13. 3. 2019 od 13.00 do 18.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823: ve dnech 25. 3. a 26. 3. 2019
od 14.00 do 17.30 hodin

Škola nanečisto – příprava pro školu: 4. 3. až
8. 3. 2019 denně vždy od 15.00 do 15.45 hodin

Možnost individuální konzultace v pozdějším
čase dle domluvy.

Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky - příprava na plnění povinné školní docházky. Přihlášky
prosíme elektronicky na: svozilova@seznam.cz.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum narození, současnou MŠ a jméno +
kontakt na zákonného zástupce. Přihlášky jsou
přijímány do naplnění kapacity.

Přípravná třída: zákonní zástupci zájemců
musí splnit požadavky dané zákonem (dostavit se k zápisu, zažádat o odklad + dodat doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického
psychologa + doložit doporučení ke vzdělávání
v přípravné třídě z PPP nebo SPC. Upozorňujeme, že kapacita přípravné třídy je pouze 14 míst.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83
Škola zřízena dle § 16 odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V rámci
zápisu bude v uvedeném čase probíhat i Den

otevřených dveří. K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko‑psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra. Zápis bude probíhat dne 2. 4. 2019 od
14.00 do 17.00 hodin.

Rodiče i budoucí prvňáčci si při Dnech otevřených dveří mohou prohlédnout prostory školy
a pozorovat průběh hodiny jako prezentaci
všech dovedností, které již prvňáčci školního
roku 2017/2018 získali.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do prvních
tříd základních škol v Horních Počernicích pro
školní rok 2019/2020. Zápis bude probíhat ve
všech školách v termínu:

2. a 3. dubna 2019
od 13.00 do 17.00 hodin
• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700
• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823 vč. přípravné třídy s kapacitou
14 míst
• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní
Počernice, Chodovická 2250
• Základní škola a Mateřská škola,
Praha 9- Horní Počernice, Spojenců 1408

2. dubna 2019
od 14.00 do 17.00 hodin

• Mateřská škola a Základní škola, Praha 9,
Bártlova 83, škola zřízena dle § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko
‑psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra.
Zápis se uskuteční v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve všech
základních školách v Horních Počernicích. Pro
školní rok 2019/2020 budou zapisovány děti,
které k 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku a děti,
jimž byl minulý rok odložen začátek povinné
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školní docházky o jeden školní rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu do základní školy,
předloží rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském průkaze rodičů).
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), § 182 a (povinnost k zápisu je
stanovena v § 36, odst. 4).
Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „
Školství“- „Základní školy“.
Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Kalistová Anna
Marešová Marie
Tichá Irena
Vondrušková Milada
Lérová Irena
Brázdová Věra
Fuksová Mária
Runkasová Vratislava
Hradecká Františka
Zápotocká Věra
Blechová Hana
Králová Jarmila
Součková Hana
Špiller František
Jenelová Jaroslava

Podzimek Miloslav
Valešová Marta
Roušarová Marie
Lochová Věra
Pelcová Milada
Srbová Alena
Šenková Agnesa
Dvořák Otto
Kočka Petr
Lomická Marie
Marek František
Píšová Jaroslava
Pour Miroslav
Stránská Marie
Vasková Jana

Bezchlebová Hana
Cochlár Dušan
Mikšová Alena
Patrovská Jarmila
Zachoval Miroslav
Fialová Maří-Magdalena
Janoušová Jiřina
Dušková Libuše
Fíčková Eva
Hampacherová Eva
Ježková Věra
Salavová Ludmila
Strnadová Miroslava
Ladman Bohumil
Lettlová Milena

Rejnová Marie
Tyle Josef
Al-Hitiová Jana
Boháč Lubomír
Červený Jiří
Dubová Dagmar
Hájek Petr
Hamerská Bohumila
Heráčková Zdeňka
Hochman Milan
Jiránková Dagmar
Kollinger Jaroslav
Mansfeldová Ivanka
Mrkvicová Květoslava
Nohejlová Marie

Novotný František
Pik František
Strnadová Jana
Svatová Marie
Šedová Miloslava
Tkadlec Petr
Tůmová Marie

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PROGRAM ZO
SENIOŘI
LEDEN 2019
čtvrtek 3. ledna VÝSTAVA
Iva Hüttnerová/Obrázky, Novoměstská
radnice, sraz ve stanici metra Č. Most
v 10.00 hod., snížené vstupné 30 Kč,
vede L. Frouzová
úterý 15. ledna VÝSTAVA
Retro zima za socíku, Tančící dům,
snížené vstupné 48 Kč, sraz ve
stanici metra Č. Most v 9.30 hod.,
vede L. Frouzová

Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně.
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky. V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 10. 2018 - 31. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Další Další termíny budou následovat. Přihlášku na Vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna obcana/
vitani obcanku/, nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend, č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme
děti pouze z městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e-mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,
tel.: 271 071 657, e mail: vitani@pocernice.cz.

Před 21 lety dne 2. 1. 1998 odešel mistr kolářský a vynikající
řemeslník pan Vojtěch Vlach.
Vzpomínají synové Milan a Vojtěch s rodinou.

Placená inzerce

pondělí 21. ledna VYCHÁZKA
Kotva, sv. Jakub, Uhelný trh,
Klementinum, Národní divadlo,
Tančící dům, sraz ve stanici metra
Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová
středa 23. ledna KLUBOVNA
A. Paseková – letem světem Dubaj,
začátek ve 14.00 hod.
Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna je otevřena
každou středu od 14.00 hod.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Helena Barcalová, tel. 281 927 099
Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

LYŽE

· PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

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

12– 13

Odbory

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ KLUBU ZASTUPITELŮ ŠANCE PRO POČERNICE
Vážení a milí spoluobčané,
máme tu Nový rok 2019 a s ním každoroční novoroční předsevzetí. Naše hnutí
Šance pro Počernice se dlouhodobě snaží
o transparentní, efektivní a konstruktivní
jednání. Hledáme neustále nové nástroje
pro prosazování kýžených cílů. Proto jsme
na prosincovém zastupitelstvu navrhli umožnit vznik klubu zastupitelů. Klub
zastupitelů musí mít minimálně tři členy
bez ohledu na stranickou příslušnost. Naší
snahou je nabídnout všem zastupitelům
možnost sdružovat se v klubech a prosazovat tak lépe jednotný názor a společně
stanovený cíl. Tato forma umožní i rychlejší
a snadnější komunikaci s vedením Horních
Počernic. Fungování klubu je neformální
a bezplatné. Přináší tedy pouze výhody
pro zastupitele i samotné vedení. Při koncepci a formování návrhu jsme vycházeli
z fungování klubů na Zastupitelstvu hlavního města Prahy a jejích městských částí.
Navrhli jsme vznik Klubu zastupitelů Šan-

ce pro Počernice. Jako předsedkyni jsme
si společně odsouhlasili paní Hanu Moravcovou a místopředsedkyni paní Evu
Tůmovou. V rámci klubu jsme si také rozebrali odborné gesce, které budeme mít
na starosti. Pokud budete v rámci jednotlivých gescí cokoliv potřebovat, můžete nás
kontaktovat na našich e‑mailech nebo na
centrální e‑mailové adrese:
info@sancepropocernice.cz.
• Hana Moravcová - doprava, SOKP (Silniční okruh kolem Prahy), finance, investice
a bezpečnost
• Eva Tůmová - životní prostředí, spolupráce s podnikateli a spolky
• Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan výstavba a územní rozvoj
• Ing. Pavel Wágner – strategické plánování, voda v krajině a zlepšení klimatu
• Bc. Jaroslav Kočí - sport a volnočasové
aktivity
• Bc. Petr Růžička, DiS. - sociální věci
a školství

Rádi bychom také zavedli
tzv. „otevřené dny“ jednání našeho klubu, kdy nás
můžete navštívit a řešit
s námi svoje problémy, připomínky či dotazy k fungování Horních Počernic.
Bohužel v době odevzdání
tohoto příspěvku do Zpravodaje netuším,
zda zastupitelstvo náš návrh podpoří či ne.
Věřím však, že ano, a to s ohledem na to, že
všechna volební uskupení chtěla efektivní
komunikaci a transparentní jednání.
Za celý náš klub vám přeji všechno nejlepší
v novém roce, aby všechna vaše novoroční
předsevzetí byla úspěšně splněna a přání
vyslyšena.

Vážení a milí spoluobčané,
nejprve mi dovolte, abych vám popřála
vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně
štěstí, zdraví, radosti, optimismu a pozitivní mysl.
Ráda bych zde také upřímně poděkovala
bývalému vedení naší radnice za vše prospěšné a užitečné, co pro Horní Počernice
udělalo. Iniciace projektů Zklidnění Náchodské ulice, výstavba nájemních bytů,
rozšíření domu s pečovatelskou službou
v Třebešovské ulici, rozšíření prostorů pro
Rodinné a komunitní centrum Mumraj,
park Houslový klíč v ulici Jizbická a dalších
jsou důležitým strategickým krokem pro
budoucí udržitelný rozvoj naší městské
části. V neposlední řadě bych velice ráda
poděkovala všem kolegům z městského
úřadu za skvělou a konstruktivní spolupráci, za jejich nápady, čas i energii.
Řadu akcí se podařilo zdárně dokončit, některé projekty byly úspěšně nastartovány
a spousta práce je ještě před námi.
Nejpalčivějším bodem k řešení zůstává
plánovaná zástavba Nad Palečkem, jižně
od sídliště Canaba. Investor zde plánuje
výstavbu bytových domů s pěti až šesti
nadzemními podlažími s předpokládanou
kapacitou cca 930 bytů. Bytové domy jsou
uspořádané do pravidelného rastru se snahou o maximální možné využití parcely.
Zástavba má čistě sídlištní charakter bez
potřebné vybavenosti, což představuje
největší problém celého záměru. Zástupci
firmy Ekospol, a. s. představili dvě varianty řešení. V obou variantách jsme shledali
řadu výrazných nedostatků a požadovali
jsme nápravu. Naše požadavky ze strany
investora bohužel akceptovány nebyly.

Největším deficitem záměru je absence
občanské vybavenosti, nedostatek zeleně, ale hlavně enormní předimenzovanost
návrhu a s tím související navýšení automobilové dopravy. Navržená komerční
budova s venkovním parkovištěm situaci
ještě zhorší. Záměr je nutné koordinovat
v kontextu s dopravní infrastrukturou širšího území a s jeho urbanistickou koncepcí,
zejména s charakterem území a výškovou
hladinou okolní zástavby. Nezbytně nutné
je doplnění občanské vybavenosti, jejíž
potřeba je vyvolána navýšením počtu obyvatel v nové zástavbě, venkovní plochy pro
volnočasové aktivity obyvatel, maximální
ozelenění záměru, doplnění chodníků, alejí
podél komunikací a odclonění dálničního
tělesa od obytných staveb zemním valem.
S ohledem na rozsah bude nutné veřejné
projednání s občany naší městské části.
Na všech požadavcích budeme nadále trvat a podnikneme veškeré možné kroky ke
snížení kapacity zástavby v této lokalitě.
Podpořit nás můžete i vy svým podpisem
na petičním archu. Archy jsou umístěné na
podatelnách úřadů, na Chvalském zámku,
v divadle, v komunitním centru a v knihovně.
Další lokalitou, kterou bude potřeba se
zodpovědně zabývat, je rozvojové území
Horní Počernice východ. Jedná se o velké
rozvojové území bez celkové koncepce
rozvoje a komplexního řešení veřejné infrastruktury. Vzhledem k velikosti území
hrozí enormní navýšení zastavěných ploch
a počtu obyvatel. Jediný možný způsob jak
koordinovat výstavbu v této lokalitě a eliminovat její negativní dopad na stávající
území je vypracování územní studie, která

by reflektovala současné potřeby městské části
při zohlednění rostoucí
dopravní náročností území. Zadání územní studie bylo vypracováno ve
spolupráci s Oddělením
pořizování dílčích dokumentací MHMP, schváleno zastupitelstvem
naší městské části a postoupeno Odboru
územního rozvoje MHMP k dalšímu řízení. Hlavním cílem studie je to, aby výstavba v tomto území probíhala koncepčně
a koordinovaně, aby nová zástavba citlivě
navazovala na stávající a respektovala její
hodnoty a charakter. Studie má také zajistit
návrh dostatečné občanské vybavenosti,
množství vegetačních ploch, dostatečnou
prostupnost územím a zabránit transitní
dopravu obytnými částmi území.
Nezapomínáme ani na vybudování bazénu v Horních Počernicích, jehož požadavek
vyplynul z veřejného fóra. S ohledem na
klimatické změny bude absence tohoto
druhu zařízení stálé citelnější. Je potřeba především pečlivě zvážit a vyhodnotit
vhodné umístění s ohledem na mnoho
faktorů – např. pěší dostupnost, vzdálenost MHD, dostupnost infrastruktury, návaznosti okolních ploch, financování apod.
Koupaliště by mělo být víceúčelové, kromě
plaveckých drah musí nabídnout i možnost zábavních aktivit pro malé i velké, aby
si zde celá rodina přišla na své a mohla zde
strávit volný čas společně.
Přeji krásné zimní dny a jsem s pozdravem
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Šťastný nový rok 2019.
Petr Růžička, zastupitel
Šance pro Počernice
petr_ruzicka@pocernice.cz

Kristine Karhanová,
zastupitelka Šance pro Počernice

V létě loňského roku jsem se obrátil na
všechny základní školy, které zřizuje naše
městská část – žádal jsem poměrně velké
penzum informací – od seznamu proplacených faktur, provedených investic až po
výše odměn, které čerpali jednotliví zaměstnanci škol (nepožadoval jsem seznam
jmen, ale pouze výši odměn). Po několikatýdenních peripetiích jsem odpovědi
na své otázky obdržel – některé ale pouze
částečně a některé vůbec… Na posledním
zastupitelstvu před volbami – v září 2018
jsem byl v asi půl hodiny trvající interpelaci dotazován, proč jsem o informace žádal. Odpovídal jsem, že bych si rád vytvořil
určité srovnání našich škol, které by mohlo
při vhodné komparaci dat přispět ke zlepšení (dnes již velmi vysoké úrovně) našeho
základního školství.
Při porovnávání došlých odpovědí jsem narazil na zajímavá fakta u investic do vybavení školních jídelen. Vycházel jsem z toho,
že ZŠ Ratibořická má jídelnu v podstatě
novou a ZŠ a MŠ Spojenců do vybavení své
jídelny investovala během let 2009-2017
pravidelně. FZŠ Chodovická investovala
také, ale v případě porovnání se ZŠ a MŠ
Spojenců o poznání méně… Tak jsem si
rád zavzpomínal na dobu před cca 20 lety,
kdy jsem do FZŠ Chodovická chodil do
1. – 5. třídy. Na své spolužáky, ochotné uči-

tele, kuchařky i vedení školy. Místní školní
jídelnu jsem navštěvoval i v následujících
8 letech, kdy jsem studoval ve stejné budově sídlící gymnázium. Zajímalo mě, co
se na vybavení a chodu jídelny změnilo od
té doby, co jsem brány místního gymnázia
opustil.
Začátkem prosince 2018 jsem proto požádal novou starostku, která má školství
v gesci, zda bychom se do školní jídelny
v Chodovické mohli na chvíli podívat a zjistit, jak se věci mají. Říkal jsem si, že zastupitele by do školy pustit nemuseli, ale starostce to snad nikdo neupře. Společně se
starostkou a místostarostkou jsme do školy vyrazili. Objevili jsme např. 15 let starý
kuchyňský robot; staré a nevyhovující dřevěné stoly; staré elektrické rozvody (dle vyjádření ředitele školy nejsou nebezpečné);
15 let staré kotle (které nejdou ani opravit);
20 let staré vozíky (funkční jen díky opravám); stejné ohřívače na čaj, z nichž jsem
si před 15 lety ještě sám čaj naléval; troubu
ze 70. let (stále zázrakem funkční); smažící
plochy, kterým chybí repase. Sociální zařízení pro kuchařky také výrazně připomíná
dobu dávno minulou.
Situaci, kdy management školy nemá
v kvalitním a bezpečně provozu‑schopném
stavu školní jídelnu, v níž se stravují stovky žáků ZŠ a studentů gymnázia a desít-

ky zaměstnanců obou
těchto institucí, považuji
za alarmující. Pan ředitel
slíbil, že v rámci přípravy
rozpočtu městské části si
o prostředky na výrazné
zlepšení stavu vybavení
kuchyně požádá. Věřím,
že úroveň kuchyně bude pro vedení školy
prioritou. Když jsme před volbami slibovali, že v oblasti školství zajistíme, aby platové a pracovní podmínky nepedagogických
pracovníků na všech školách, které městská část zřizuje, byly srovnatelné a důstojné, mysleli jsme to vážně.
I proto vyzývám všechny zaměstnance
základních a mateřských škol i dalších příspěvkových organizací, které městská část
zřizuje, pokud víte o nějakém dlouhodobě
neřešeném problému ve vaší instituci, napište mi. Slibuji vám, že udělám maximum
pro to, aby byla v dané věci zjednána náprava. Uvádět jméno osoby, která mi takový podnět zaslala, považuji za nadbytečné.
Všechno nejlepší v roce 2019 – pevné zdraví a úspěchy ve všech oblastech vašeho života vám ze srdce přeje
Vilém Čáp,
zastupitel Počernice JINAK

DOPRAVNÍ SITUACE U ŠKOL, MAJETKOVÁ KOMISE
V prosinci jsme se s kolegou Čápem věnovali také možnostem změny dopravního režimu u základních škol Chodovická,
Ratibořická a Stoliňská (zejména v ranních hodinách) s cílem zvýšit bezpečnost
dětí při cestě do školy – jako zastupitelé
jsme podali příslušný podnět k projednání v radě městské části. Chceme, aby se
možnosti, jak situaci řešit, prověřily, byly
projednány s občany na veřejném slyšení
a následně se nejvhodnější řešení u každé
konkrétní školy zrealizovalo. Podnět k projednání na radě městské části jsme podali
i u možnosti výměny tří akustických retardérů u křižovatky ulic Božanovská, Mezilesí
a Šplechnerova za prvek, který způsobuje
nižší zvukové znečištění – chceme docílit
toho, aby městská část podala žádost o výměnu zpomalovacího prvku na pražský
magistrát a v ideálním případě měla toto
stanovisko podložené konkrétním měřením hluku.
Jsme rádi, že se k oběma našim podnětům
přijala na jednání rady usnesení, která výše
uvedené záměry přetavují z pozice idejí do
konkrétních kroků. Rada mj. uložila změny dopravního režimu u základních škol

projednat v nově zřízené komisi dopravy
společně s OŽPD s cílem zpracovat návrhy,
jak záležitosti řešit. U základní školy Stoliňská budeme pro bezpečný pohyb chodců
i nadále prosazovat vybudování chodníku
přinejmenším na pozemcích městské části.
Usnesení, které nás posouvá dál, bylo přijato i ve věci tří akustických retardérů.
Komise pro majetek městské části
Na základě našeho námětu rozhodla rada
městské části o ustavení majetkové komise jako svého nového poradního orgánu.
Jsme rádi, že Horní Počernice budou mít
po mnoha letech konečně odborný orgán,
který se bude hospodaření s majetkem zabývat. Komise bude řešit také evidenci majetku, její zveřejnění, a to včetně aktualizace této evidence, pravidla pro pozemkové
směny, apod.
Agenda výboru pro partnerství, jenž zastupitelstvo v tomto volebním období
nezřídilo, byla zahrnuta do náplně komise
kultury – nově nese název komise kultury
a zahraniční spolupráce.

s divočáky nezmizel. Moje
dcera se s jedním potkala
po setmění na cestě od
CČM k LRS na Chvalech.
A jak jsem se dozvěděl,
nebyla jediná, stejnou
zkušenost udělalo víc lidí.
Houštiny pod prodejnou
Lidl skýtají velmi dobré a nerušené útočiště. Pole nyní úkryt neposkytují a jsem
toho názoru, že stávající porosty je třeba
pročesat systematicky. Dříve se černá zvěř
vyskytovala jen v oborách, což považuji za
vyhovující. Těžko chápu dnešní společenskou benevolenci k takovémuto výskytu,
neboť v naší krajině nemají divočáci přirozeného nepřítele a k přemnožení vlastně
dojít musí. Problém budu řešit s Odborem
životního prostředí a chci, aby se jím také
zabývala nově zřízená komise životního
prostředí, protože takováto setkání mohou
být velmi nebezpečná a nelze čekat, až se
někomu něco stane.
Úspěšný start do nového roku vám přeje

Problém s divočáky nezmizel
Začíná zimní sezona, a jak vidno, problém

Vladimír Hošek,
zastupitel Počernice JINAK

Milí spoluobčané Horních Počernic, přejeme vám všem, v novém roce 2019, příjemné zážitky, zdraví a pohodu.

ODS a NHP
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Zastupitelé

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ FZŠ CHODOVICKÁ – HISTORICKÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

KAM ZMIZEL REZAVÝ POTOK?
Přítok Biologických rybníků, tzv. „Rezavý
potok“, se nečekaně vytratil v polovině
letošního září. Z rybníků se kvůli jejich revitalizaci již touto dobou vypouštěla voda,
a tak si jen málokdo všimnul, že voda už
nemá ani jak přibývat.
Naštěstí jsou mezi námi lidé všímaví, kterým není osud těchto rybníků lhostejný.
Díky tomu okamžitě začalo pátrání ve spolupráci starousedlíků s tehdejší starostkou
Hanou Moravcovou. Na základě komunikace místního Odboru životního prostředí a dopravy s ŘSD byly potvrzeny naše
obavy, že zánik „Rezavého potoka“ zavinila rekonstrukce královéhradecké dálnice
(D11). Vyjádření ŘSD pojednává o nápravě
nesprávného odvodu dešťové vody z dálnice, která byla dříve svedena do „Rezavého potoka“. Dle platné legislativy musí být
prý srážková voda z dálnice odváděna do
dešťové kanalizace.
Toto oznámení nám doslova vyrazilo dech.
Je možné, že by svod dešťové vody (Rezavý potok) tekl celoročně a proudem? Dokonce i celé loňské extrémně suché léto?
Zeptali jsme se pamětníků, jak to v této
lokalitě vypadalo před výstavbou dálnice.
Hovořilo se o místních studánkách a pramenech, kterých bylo před výstavbou dál-

nice, vodovodů a kanalizace několik. Podzemní vody mají v těchto vrstvách velký
obsah železa a manganu. Ty se vyplavují,
kudy tečou, tam se usazují a své okolí barví
do rezava. Však to někteří známe z počernických studní. Tak vznikl i Rezavý potok,
když do koryta Svépravického potoka byly
svedeny prameny z míst, kde dnes stojí
dálnice. Těmito prameny byl kdysi zásobován i rybník Paleček. Voda v Palečku ohrožovala dálnici, a tak byl přítok odkloněn
na opačnou stranu a sveden do biologických rybníků. Voda Rezavého potoka byla
kdysi ve studních a pramenech, které byly
strženy zářezem dálnice D11 v oblasti Na
Svěcence a při ulici do Svépravic. Někteří si možná ještě vybavují třeba rybníček
„U Šebíků“, zarostlý žabincem. Představu,
jak dramatickou změnou prošlo toto území výstavbou dálnice si mohou, ti později
narození, udělat srovnáním dvou historických leteckých snímků. Stejné území v roce
1975 a v roce 1989. Tmavá skvrna na fotografii vlevo uprostřed je dnešní Xaverovský
rybník I. (zdroj: http://www.dveprahy.cz/).
Těmito informacemi nejspíše nedisponovali projektanti a stavebníci při plánování
a realizaci rekonstrukce dálnice, a proto se
Rezavý potok ztratil. V současné době pro-

bíhají jednání s ŘSD a čeká
se na realizaci a výsledky
místních šetření. Doufejme, že na konci všech jednání se vytratí nedorozumění a voda si opět najde
cestu zpět do našich rybníků, kam patří. Děkujeme
všem, kteří se s námi na místě sešli i přes
nepřízeň počasí a pomáhají nám tuto problematiku řešit.
Pavel Wágner,
zastupitel Šance pro Počernice

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA ANEB JAK JSME SI SCHVÁLILI PLATY
První řádné zasedání zastupitelstva s novým vedením obce proběhlo 10. prosince 2018. Jedním z bodů jednání byl
materiál o odměně za výkon funkce pro
zastupitele, kteří funkci nevykonávají jako
hlavní pracovní poměr (tzv. neuvolnění
zastupitelé). Materiál týkající se odměn zastupitelů, členů výborů a komisí, byl předložen novým vedením, již na listopadové
ustavující schůzi zastupitelstva, a to hned
v maximální zákonné výši, tedy podstatně více než dosud. Na náš dotaz o kolik se
tímto rozhodnutím odměny zvýší (proti
dosavadní výši), a z jakých zdrojů budou
financovány, nebyl nikdo z předkladatelů
schopen fundovaně odpovědět. Nakonec
ani nově vzniklá koalice HOP, ANO, Společně pro Počernice a Počernice jinak, svůj
první materiál v zastupitelstvu neodhlasovala.
Bohužel ani na prosincovém zastupitelstvu se otázky ohledně financování maximálních odměn nevyjasnily. Nový návrh
zahrnoval jen odměny pro neuvolněné
zastupitele v pozicích místostarostů, radních, předsedů či členů výborů a komisí.
Schvalování odměn by však nemělo probíhat po částech, tedy jakousi „salámovou
metodou“, ale podle našeho názoru by měl
obsahovat vše, tedy i výdaje pro členy výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli. Jen
tak by bylo jasné kolik vše bude nakonec
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stát. Rada MČ schválila celkem 9 komisí
v počtu 9 členů včetně předsedy, jedná se
celkem o 81 lidí včetně nezastupitelů, kteří
budou placeni z rozpočtu. K tomu přibude
ještě redakční rada a výbory a jsme na celkovém počtu 109 placených lidí. Nebylo by
lepší platy zatím nechat na stejné výši, jako
doposud a teprve až bude jasno kolik lidí
a v jakém nasazení bude pracovat, a kde na
to vezmeme, schválit výši odměn?
Na můj dotaz, zda odměna za členství
v komisi zůstane ve stejné výši 400 korun,
nebo se počítá s vyšší částkou, mi bylo
paní starostkou odpovězeno, že asi vyšší,
možná 500 korun. Ve chvíli, kdy neznáme
celkové náklady na odměny, které bude
muset městská část vyplácet každoročně
ze svého rozpočtu, by se neměl takový
materiál vůbec dostat k projednání, natož
ke schválení. Jak je ale vidět, tak povolební pojetí transparentnosti nové radnice
dostává poněkud jiné kontury. Není zveřejněna koaliční smlouva (minimálně ne
k 13. 12. 2018), neznáme ani programové
prohlášení rady, jsme v rozpočtovém provizoriu, ale bianko zvýšení odměn si nakonec naše nová reprezentace jednotně
odhlasovala.
Pro zajímavost - jen tímto jedním hlasováním navýšilo nové vedení radnice mandatorní, tedy závazné, výdaje na rok 2019
o více než jeden milion korun. K tomu ještě

přibudou členové komisí
a jejich předsedové, a tak
můžeme očekávat, že dojde k navýšení o další milion. Nebo víc? To bohužel
nikdo neví, stejně jako ani
to, kde na to vezme. Šetřit se ale musí. Např. v základní škole Ratibořická už se začalo. Vymění se méně dveří, než bylo naplánováno
a ušetříme tak 50 tis. Kč. Někde se zkrátka
začít musí.
V minulém období nám bylo neustále
připomínáno, abychom jednali s péčí řádného hospodáře. I proto jsme na zastupitelstvu dali protinávrh, aby se materiál
o odměnách odložil, a na příštím jednání
se projednal jako celek. Pak bychom jasně
viděli, o kolik zatíží náš rozpočet nové platy
politiků, a kde na to získáme peníze. Takový přístup však nová koalice nepodpořila.
Není pochyb, že služba v komunální politice je náročná a zasluhuje i finanční odměnu. Ale navyšovat odměnu na maximum,
když není jasné, z čeho ji budeme platit,
není ani zodpovědné, ani transparentní.
Nezbývá tedy než věřit, že Počernice jsou
pro naše nové vedení opravdu srdcovou
záležitostí, a že i svou práci budou podle
toho odvádět.
Hana Moravcová,
zastupitelka Šance pro Počernice

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

V MUMRAJI PROBĚHL SEMINÁŘ O UDRŽITELNÉM DOMOVU
Na podzim uspořádala Zdravá městská část
Horní Počernice a rodinné a komunitní centrum Mumraj seminář, který účastníky seznamoval s praktickými tipy na udržitelný domov.
Hlavními tématy bylo lokální nakupování,
zdravá a střídmá strava, obaly, pitná voda a její
spotřeba.
Mezi účastníky se diskutovalo o tom, jak to

v které rodině chodí, sdílely se dobré „udržitelné“ nápady, hrály vzdělávací hry a nakonec
si děti s rodiči vyrobili udržitelnou nákupní
tašku. Zajímavé pro posluchače byly informace o tom, odkud putují potraviny na náš stůl
a jaké škody tato přeprava napáchá v životním
prostředí.
„Semináře se účastnily matky s dětmi, což je vý-

znamná skupina pro osvětu udržitelného přístupu k životu. Působíme tím na dvě generace zároveň,“ říká lektorka semináře Iva Šimonková.

vzniklo trvale a široce platné heslo „Kdo chce,
hledá cestu, kdo nechce, hledá důvody“.

zámek Ctěnice, kde je až do 3. března zajímavá výstava „Broučci“. Při nevlídném větrném
počasí zbytečně nevjíždějte na silnice na otevřených náhorních pláních. Přes Svépravice
se pohodlněji dostanete do většinou klidnějšího Xaverovského háje a Klánovického lesa.

Lenka Tomsová,
koordinátorka Zdravá MČ a MA 21

Novoroční předsevzetí
Jízdy autem mají svá opodstatnění a své
výhody, ale pokud můžete některou z nich
nahradit, tak neváhejte. Uvědomte si, že znečištěné ovzduší v ČR celkově pochází z 80 %
právě z dopravy a každému z nás v průměru
zkracuje život cca o 8 – 11 měsíců. Děkuji
vám.
Inspirace z Holandska
Obyvatelé Holandska byli v 70. letech v naší
nynější složité dopravní a zdravotní situaci.
Následné zvyšování podílu bezmotorové dopravy nebylo ani tam jednoduché. Tehdy zde

Cyklisté u Penny
U nově otevřeného nákupního střediska Penny projednáváme zlepšení parkování pro
cyklisty.
Krátké zimní výlety
V zimě je při stabilním počasí zajímavým
a blízkým cílem Klánovický les. Ve směru na
sever lze o víkendech bezpečněji projet ulicí
Bystrá a přes mladoboleslavskou dálnici se
tak dostanete do Satalické obory, Vinoře, na

Bližší informace naleznete na:
www.pocernice.cz ve složce Turista – Cyklo
Petr Uzel, cyklokoordinátor

Placená inzerce

Kácení stromů, vykopání pařezů, odvoz větví
TEL.: 774 520 282
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Zdravá MČ

CYKLISTICKÉ AKTUALITY

Článek

SETKÁNÍ VE ŠVÝCARSKU
Dne 3. prosince byla na univerzitě v Curychu
odhalena pamětní deska, kterou bývalí čeští
a slovenští studenti vyjádřili svou vděčnost
univerzitě a Švýcarsku za přijetí ke studiu a pobytu po jejich útěku z Československa v roce
1968. Za studenty promluvil Dr. Jiří Dvořák,
kterého krátce doplnil Jiří Vančura. Pamětní
desku vyhotovilo Kamenictví Obelisk v Horních Počernicích. V aule univerzity se k minulým událostem a k současné spolupráci obou
univerzit vyjádřili rektor curyšské univerzity
prof. M. Hengartner a rektor Karlovy univerzity z Prahy prof. T. Zima. K jubileu se také vyjádřili švýcarský velvyslanec v Praze D. Furgler
a Chargé d'affaires českého velvyslanectví
v Bernu paní I. Valentová.
Po odhalení desky byla otevřena výstava
„Druhy život“ s životopisy 25 uprchlíků z Československa, kteří se usadili a žijí ve Švýcarsku. Výstava vznikla z iniciativy velvyslanectví
Švýcarska v Praze pod patronátem velvyslance
pana D. Furglera a trvá do 18. prosince 2018.
Všech 250 návštěvníků bylo curyšskou univerzitou pozváno k aperitivu v hlavním dvoře budovy zvané „Lichthof“, kde mohli společně hovořit o minulých a aktuálních událostech. Tam
se také setkali dva obyvatelé z Horních Počernic: paní profesorka Radka Wildová pracuje na
Karlove univerzitě v Praze v oboru koncepce
a kvality vzdělávací činnosti a Jiří Vančura, jeden z iniciátorů projektu pamětní deska, který
opustil Horní Počernice po sovětské okupaci
Placená inzerce

Hornopočernický zpravodaj – leden 2019

v roce 1968 a žije od té doby ve Švýcarsku.
Tímto programem končí jubilejní rok 2018, ve
kterém uprchlíci z Československa oslavili spolu se spolky Čechů a Slováků, s ambasádami

prof. T. Zima, Dr. J. Dvořák, prof. M. Hengartner

České a Slovenské republiky a se švýcarskými
spoluobčany 50 let emigrace a 100 let založení
svobodné a demokratické ČSR v roce 1918.

Fotoseriál

FOTOSERIÁL VÁNOCE
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Milí diváci,
věřím, že jste do nového roku vstoupili
pravou nohou a že
vám po vánočním
veselí zbyl ještě dostatek energie k návštěvě divadla.
Ráda bych vás pozvala na první výstavu roku 2019. Představíme vám fotografie Aleše Ostrýta, který fotí zdánlivě běžné
výjevy každodenního života, nahlíží na ně
však očima básníka. Jeho fotografie mají silný lyrický podtext a jsou doplněny krátkými
autorskými básněmi. Vernisáž proběhne ve
středu 9. 1. v 18.00 hodin.
Ani v lednu nezapomínáme na představení
ochotníků. V sobotu 19. 1. od 18.00 hodin
můžete zhlédnout inscenaci Radúz a Mahulena počernického divadelního souboru Právě začínáme. Naši ochotníci s ní slavili úspěch

na festivalu Divadlo v přírodě a my se moc
těšíme a jsme zvědaví, jak se jim podaří tento
poetický příběh přenést na jeviště kamenného divadla.
Pro menší děti uvedeme v sobotu 26. 1. od
15.00 hodin Krkonošské pohádky. Kdo by
neznal Anče, Kubu, hajného a hamižného
Trautenberka. Právě v této záporné roli můžete vidět skvělého herce Libora Jeníka,
kterého znáte například z inscenace Hrdý
Budžes nebo z oblíbené pohádky Krysáci.
V lednu potěšíme i milovníky hudby. Ve středu 30. 1. k nám přijedou pánové, kteří si říkají
The Cello boys. Jak již je z názvu zřejmé, jedná se o violoncellisty, kteří ale nehrají jen vážnou hudbu, jak ji známe z koncertních síní,
ale pracují i s vlastními aranžemi rockových
a populárních písní. Někteří z vás si možná pamatují jejich vystoupení na květnové
vernisáži výtvarnice Lucie Bruchanovy, kde
měli takový úspěch, že jsme se s nimi hned
domluvili na celovečerním koncertě. Přijďte

si poslechnout toto možná trošku netradiční
pojetí notoricky známých skladeb, budete
mile překvapeni.
Na závěr mi dovolte se s vámi podělit o radost, kterou mám z jedné nově vzniklé spolupráce, a sice spolupráce s divadlem Sklep.
Jsem moc šťastná, že toto kultovní pražské
divadlo přijalo nabídku zahrát si u nás, i přesto, že příliš často nehrají mimo svou stálou
scénu. Jejich lednové představení je již sice
vyprodané, plánujeme je však uvést i v příští
sezoně. Pokud se na vás tedy tentokrát nedostalo, nezoufejte, budete mít ještě další možnost jejich představení u nás v divadle vidět.
Srdečně vás zvu i na další pořady, které máme
v lednu na programu a děkuji vám za celé
Divadlo Horní Počernice za celoroční přízeň,
kterou nám věnujete. Věříme, že se budeme
potkávat i v roce 2019.

PRÁVĚ HRAJEME

tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy,
vydává se veselý, neposedný skřítek Rákosníček na své nebeské dobrodružství.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

čtvrtek 17. ledna v 19.30 hod.

středa 9. ledna v 18.00 hod.

DOKUD JEŠTĚ SNÍM

VERNISÁŽ

Zahájení výstavy fotografií
Aleše Ostrýta.
Vernisáž je určena pro veřejnost.
Vstup: volný

středa 16. ledna v 19.30 hod.

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

KINO
mysteriózní thriller / ČR, SK /
do 12 let nevhodný
Režie: Karel Janák
Hrají: Vojtěch Dyk, Gabriela Marcinková,
Roman Luknár, Pavel Rímský a další
Inteligentní dům ovládaný pouhým hlasem,
který má zajišťovat luxus a stoprocentní bezpečí, se zpočátku jeví jako pohádka, ale pomalu se mění v noční můru.
Vstupné: 80 Kč

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

DVA NAHATÝ CHLAPI
JT Promotion

sobota 19. ledna v 18.00 hod.
Julius Zeyer

RADÚZ A MAHULENA

Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Hrají: Eliška Králová, Lukáš Kumst, Michal
Král, Eva Bartoňová a další
Poetická pohádková hra o nenávisti a zlé
kletbě, kterou přemůže jedině láska.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 20. ledna v 15.00 hod.

MAXIPES FÍK

Režie: Zdeněk Tomeš
Příhody přerostlého mluvícího psa a holčičky
Áji v činoherní pohádce na motivy známého
večerníčku. Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 13. ledna v 15.00 hod.
Jaromír Kincl a Denisa Kábrtová

RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY

Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma
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pondělí 21. ledna v 19.30 hod.
Edward Taylor

VZTAHY NA ÚROVNI

DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, Viktor Limr, Martin Sobotka, Kateřina Hrachovcová a další

Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké
politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

neděle 10. února v 16.30 hod.
Adolphe Adam, Théophile Gautier

GISELLE*

Divadlo Sklep

pátek 25. ledna v 17.00 hod.

JEDEME NA VÝLET

Štístko a Poupěnka mají zbrusu nové představení.
Vstupné: vstupenky pouze v síti Ticketportal
sobota 26. ledna v 15.00 hod.
Božena Šimková

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY

Režie: Vít Prýmek
Hrají: Libor Jeník, Kristýna Podzimková,
Petr Pěknic a další
Divadelní zpracování legendárního večerníčku. Trautenberk má své panství hned vedle
Krakonošova a toť se ví, malý a velký pán, to
nikdy nedělá dobrotu.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
středa 30. ledna v 19.30 hod.

KONCERT

Poprockové duo Ladislav
Mariáš a Juraj Škoda zahrají na violoncella klasickou hudbu, ale i úpravy rockových
a popových hitů.
Vstupné: 120 Kč

Hálkovo městské divadlo Nymburk
Režie: Jaroslav Kříž
Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Uršula
Kluková / Hanka Sršňová, Barbora Mottlová, Václav Upír Krejčí / Martin Pošta, Lukáš
Toman, Pavel Procházka, Jiří Xaver Veselý
Co se může přihodit, když se zlodějíček vetře
do psychoterapeutické ordinace, je „vpuštěn“ na pacienty a začne léčit „selským rozumem“. Komedie o čtyřech sezeních.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
(částečně zadané představení)

KINO

Drama / ČR/SK / nevhodné
do 12 let
Režie: Beata Parkanová
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Lenka
Vlasáková a další
Film o základních situacích, vztazích a emocích, které potkávají každého člověka.
Vstupné: 80 Kč
pátek 8. února v 19.30 hod.
Jakub Zindulka

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

ÚNOR
neděle 3. února v 15.00 hod.
B. Němcová / L. Razimová

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA

Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Pohádka o chytré Mančince, která si poradí
i se záludným úkolem od pana krále.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
úterý 5. února v 19.30 hod.
Gunter Beth a Alan Cooper

KAŽDÉMU JEHO
PSYCHOTERAPEUTA

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

KINO

komedie / ČR / přístupný
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer,
Matěj Hádek, Táňa Pauhofová a další
Komedie o věčném soupeření mužského
a ženského světa podle scénáře nejprodávanější současné české spisovatelky Radky
Třeštíkové.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 14. února v 19.30 hod.
Tomáš Beránek, Tomáš Dianiška

čtvrtek 7. února v 19.30 hod.

CHVILKY

úterý 12. února v 19.30 hod.

Fanny Agentura
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Dana Homolová, Daniel Rous,
Michaela Badinková a Martin Kraus
Komedie o dvou manželských párech, které
se, jako každý rok, chystají společně oslavit
Silvestra. Alkohol teče proudem, a tak vzájemné špičkování vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů.
Jak to dopadne…?!
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč
sobota 9. února v 15.00 hod.
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM
NÁDRAŽÍ

Divadlo Láryfáry
Hrají: Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková
a Lukáš Jurek
Na jednom úplně obyčejném vlakovém nádraží začalo strašit a lidé se nádraží začali
vyhýbat.
Podaří se přednostovi stanice společně s dětmi strašidlo vyhnat?
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

JAK SBALIT ŽENU 2.0

Divadlo pod Palmovkou
(Studio Palm off)
Režie: kolektiv
Hrají: Tereza Dočkalová, Barbora Kubátová / Šárka Opršálová, Jakub Albrecht, Tomáš Dianiška
Divadelní verze českého bestselleru o technologii milostného lovu, vztazích a stereotypech, které v nich panují.
Představení není vhodné pro diváky do
14 let.
Délka představení: 90 minut (hrajeme
bez přestávky)
Vstupné: 250, 230, 200 Kč (sleva pro
studenty: 20 %)
sobota 16. února v 19.30 hod.

NAĎA VÁLOVÁ 10 LET NA
KONCERT
SCÉNĚ*

Na klavír doprovází Anna
Cibulková, jako host vystoupí Hynek Tomm.
Vstupné: 240 Kč
neděle 17. února v 15.00 hod.

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

animovaný / ČR / přístupný
KINO
Režie: Marek Beneš
Zima je pro Pata a Mata plná
výzev. Bude potřeba odklidit sníh, zahřát se
v sauně, svátečně vyzdobit dům… Žádná
komplikace není překážkou a žádná výzva
není dost velká.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 21. února v 19.30 hod.
Marc Camoletti

STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Divadélko Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová

20– 21

Divadlo

OZVĚNY BESÍDKY

THE CELLO BOYS

BALET

Šárka Holečková, Jevgenij
Lisovik a další
Romantický balet, který vychází z pověsti
o dívkách, které zemřou neprovdány a po
smrti se stanou vílami a utancovávají pocestné k smrti.
Vstupné: 200 Kč

středa 23. ledna v 19.30 hod.

Hrají: David Gránský, Vojta Efler, Irena Máchová, Eliška Dohnalová a Martin Sochor
Situační komedie. Manželé netrpělivě čekají
na ukončení rozvodového řízení, aby mohli
začít žít svůj život konečně bez toho druhého. Stále obývají společný byt, protože ONA
v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak se
nechtěně stávají svědky nových vášní svých
protějšků.
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

čtvrtek 21. března v 19.30 hod.

hádky Zdeňka Trošky.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE

Improvizovaný a inteligentní humor v jedinečném představení, které není nikdy stejné.
Vstupné: 220, 200, 180, Kč

neděle 10. března v 15.00 hod.
Jan Werich, Jiří Kraus

TŘI VETERÁNI

Indigo company
Režie: Jiří Kraus
Příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se toulají světem. Pomocí tří kouzelných darů, které
dostali od hodných skřítků, napraví hamižnou princeznu a sami zjistí, v čem je vlastně
to pravé lidské štěstí.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
sobota 23. března v 15.00 hod.

KOČIČÍ POHÁDKA ANEB
JAK KLÁRKA ZACHRÁNILA
KOČIČÍ KRÁLOVSTVÍ

Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Rozverná pohádka plná veselých písniček
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
neděle 24. února v 15.00 hod.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
V ZEMI ZRCADEL

KINO

animovaný / Rusko / přístupný
Režie: Robert Lence, Alexej Cicilin
Gerda zažívá další velké dobrodružství. Tentokrát zachraňuje kouzla na tomto světě.
Vstupné: 80 Kč
úterý 26. února v 19.30 hod.

TOMAN

KINO

drama / ČR/SK / do 12 let
nevhodné
Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová,
Kristýna Boková, Stanislav Majer, Marek
Taclík, Roman Luknár a další
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné
osoby Zdeňka Tomana, šéfa zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního
obchodníka s obrovskou mocí a zásadním
úkolem. Sehnat peníze, které komunistům
vyhrají volby.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 28. února v 19.30 hod.

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.

Koncert Vladimíra Mišíka
KONCERT
- zpěváka, skladatele
a kytaristy. Jako host vystoupí Olin Nejezchleba & KYBABU.
Vstupné: 350 Kč

BŘEZEN
sobota 2. března v 15.00 hod.

PRINCEZNA ZE MLEJNA

Divadlo Pegas
Režie: Dana Bartůňková
Divadelní zpracování oblíbené filmové po-
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pondělí 11. března v 19.30 hod.
Michael Parker

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel
Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček, Mahulena Bočanová a další
Fraška s překvapivým koncem. Harry Douglas řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend
hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že
bude na víkend v lázních. Harry se ovšem tajně vrací, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou. Debbie se
vrací se svým přítelem. Jak tohle dopadne?
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
neděle 17. března v 15.00 hod.
Jaroslav Němeček, Ljuba Štíplová,
Libor Jeník

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE II

Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Další dobrodružství kamarádů z Třeskoprsk.
Tentokrát na divadelních prknech.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
pondělí 18. března v 19.30 hod.

VIZITA – ZÁSNUBNÍ KOMŮRKA

Divadlo Kampa
Totálně improvizační
představení Jaroslava Duška,
Pjéra La Šéz'e a Zdeňka Konopáska.
Vstupné: 300, 270, 240 Kč (20% sleva pro studenty)
úterý 19. března v 19.30 hod.

RADŮZA

Koncert oblíbené písničkářky.
Vstupné: 350 Kč

KONCERT

neděle 24. března v 17.00 hod.

EXPEDIČNÍ KAMERA 2019
Přehlídka těch nejlepších
cestovatelských
a outdoorových filmů.
Vstupné: 80 Kč

KINO

středa 27. března v 19.30 hod.

MŮŽEM I S MUŽEM

VIP‑art company
Režie: Vít Karas
Hrají: Jitka Sedláčková, Vanda Hybnerová,
Kateřina Kaira Hrachovcová a Dáša Zázvůrková
Autorské představení, co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové
párty. A po čem všichni touží, no přece po
lásce, po tom nádherném stavu milovat a být
milován.
Vstupné: 350, 330, 300 Kč
sobota 30. března v 15.00 hod.

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA
TATRMANA
DS Julie Jurištové
Režie: Dana Pražáková
Dobrodružná cesta nespokojeného hastrmana z malého rybníčku až do světa.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do pát‑
ku od 16.00 do 19.00 hod.
Vstupenky je možné koupit nebo zarezervovat
kdykoliv na webu divadla www.divadlopocer‑
nice.cz. Telefon do pokladny: 281 860 174. Nej‑
později tři dny před začátkem představení končí
platnost veškerých rezervací.
Délka všech představení je uváděná včetně pře‑
stávky. Pořady do 90 minut se hrají bez přestáv‑
ky, pokud není uvedeno jinak. Změna programu
vyhrazena. Pořady označené hvězdičkou jsou
pronájmy.

Placená inzerce

Lékárna
BESTIER

MÖLLER’S

(10 tablet)

135,-Kč

Bestier dodá dlouho trvající příval
energie hned po ránu a nebo během
dne při pocitu únavy.

265,-Kč

Möller's Omega 3 je doplněk stravy s
citrónovou příchutí. (50+) Rybí olej
obsahuje omega mastné kyseliny (EPA a
DHA), vitamin A, vitamin D a vitamin E.

Hyabak
0,15%

VIBOVIT

320,-Kč

w w w. o o h p . c z

Horní Počernice

Vibovit je vánoční dárkové balení, které
obsahuje Vibovit Imunity, Vibovit
Abeceda a dárek navíc - plyšová hračka.

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9

info@ocnioptikahp.cz

vysocany@oohp.cz

281 865 665

284 818 267

199,-Kč

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

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí

Vysočany

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9

*ceny platí do vyprodání zásob

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

Sleva platí při kompletní zakázce a do vyprodání zásob na pobočkách:
Horní Počernice a Vysočany SLEVY 50% a 40% NELZE SLUČOVAT

info@lekarnalipi.cz

725 537 096

ZIMA
V POHYBU

PŘIDÁVÁME
NOVÉ LEKCE
PILATES, JÓGA, KOSMETIKA, MASÁŽE, TERAPIE – VŠE V ROVNOVÁZE
ROZVRH 2019

úterý
8:00 Pilates pro zdraví s Katkou
9:00 Pilates pro zdraví s Mirkou
18:00 KURZ SM systém|mírně pokročilí

19:00 Zdravá záda|muži
středa
8:00 Pilates pro zdraví s Mirkou
16:00 KURZ Teen jóga pro „náctileté“
17:00 KURZ Jóga pro zdravá záda s Luckou
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 s Luckou

9:00 Kruhový trénink / tabata
17:00 Pilates – pružné tělo s Katkou
19:00 KURZ SM systém pokročilí
20:00 Jemná jóga s Luckou
pátek
8:00 Pilates pro zdraví s Mirkou
9:00 Pilates pro zdraví s Ivou
neděle
18:00 KURZ Pilates úplně od začátku
19:00 KURZ Vitální jóga s Luckou

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

22– 23

Inzerce

pondělí
8:00 Pilates pro zdraví s Mirkou
9:00 Joga pro zdravá záda
17:00 Funkční trénink s Ondrou
18:00 Pilates pro zdraví s Mirkou
19:00 Pilates pro zdraví s Mirkou
20:00 Kruhový trénink /tabata

CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
v uplynulém roce
jsme společně oslavili kulaté zámecké
narozeniny.
Přáli
jsme si, aby naše
nabídka kulturních
akcí a výstavních
expozicí byla takovým naším narozeninovým dárkem pro vás – naše návštěvníky.
A těší nás, že jste se na zámek během roku

opakovaně vraceli. Největším „narozeninovým dárkem“, zdá se, byla podzimní výstava
PAT a MAT. Navštívilo ji téměř 12 000 návštěvníků za necelé tři měsíce a stala se tak nejvíce
navštívenou výstavou v desetileté zámecké
historii. To byl podařený dárek naopak pro
nás!
Do nového roku tak vstupujeme s chutí a důvěrou, že kulturní zážitky, které chystáme, vás
budou i v tomto roce přitahovat na Chvalský
zámek.
Na svátek Tří králů se společně rozloučíme
s vánočními výstavami, přivedeme tři krále
k jesličkám v zámecké kočárovně a budeme

obdivovat majestátní velbloudí doprovod.
Hned v lednu představíme svět, jehož základní stavební jednotkou je kostka. Kostka
Lega, která je pojmem již po několik generací
a v loňském roce oslavila své šesté kulatiny.
Zveme Vás do zámeckého legosvěta. Výstavu Svět kostiček otevřeme v sobotu 12. ledna. Těšit se můžete na exponáty z více jak
750 000 dílků stavebnice Lego a také na herny pro děti.
A my se těšíme na Vás

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

POZOR, od 7. do 11. 1. 2019 je Chvalský zámek PROVOZNĚ UZAVŘEN (deinstalace/instalace výstav).
Od 12. 1. 2019 opět otevřeno denně od 9.00 do 18.00 hod.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 12. 1. 2019 – 14. 4. 2019, denně od 9.00
do 18.00 hod.

SVĚT KOSTIČEK

Malí i velcí příznivci pestrobarevných kostiček
budou na naší výstavě doslova u vytržení. Výstava SVĚT KOSTIČEK slibuje exponáty z téměř
750 000 dílků stavebnice LEGO i herny pro děti!
Lego město s kolejištěm, přístavem a letištěm
o rozloze jednoho zámeckého sálu ohromí

každého, kdo již někdy z lego kostek stavěl.
Ohromeni budou i sběratelé a znalci produkce společnosti Lego modelovou řadou vozidel či největší sbírkou edice modelů Lego
Technic v ČR a také exkluzivními exponáty
z limitovaných edicí. Expozice ve dvou patrech zahrnuje část rozsáhlé sbírky továrních
setů z posledních téměř čtyř desetiletí produkce společnosti Lego a část vlastní tvorby
Ing. arch. Petra Šimra a dalších stavitelů.
Velkým lákadlem pro všechny bude i filmová
tvorba z kostiček, středověké hrady i novinky
z posledních let. Na děti čekají herny určené
pro vlastní tvorbu z legodílků.

VÝSTAVA V PRODEJNÍ GALERII
A KOČAROVNĚ
od 8. 1. 2019 – 3. 2. 2019, denně od 9.00
do 18.00 hod.

CHCEŠ ZAŽÍT VÍC NEŽ JEDEN
SVĚT?

Šestnáctiletá studentka střední umělecké
školy Helena Kuthanová je autorkou obrazů,
které můžete obdivovat na samém začátku
nového roku ve výstavních prostorách prodejní galerie a kočárovny Chvalského zámku.
Mladá umělkyně představí kolekci abstraktního umění plnou výrazných barev. Svou inspiraci čerpá na cestách do lidské mysli a ve
světě fantasy. Výtěžek z prodeje svých obrazů
se rozhodla věnovat útulku pro opuštěná zvířata v pražské Tróji. Srdečně zveme na slavnostní vernisáž výstavy v úterý 8. ledna od
17 hodin.

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

Užijte si sami společně s rodinou pátrání na
Chvalském zámku i novou výstavu!

Ne 6. 1. od 14.00 do 16.00 hod.

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM
ZÁMKU SE TŘEMI KRÁLI
A VELBLOUDY

Tradiční zavírání Vánoc spojené s tříkrálovým průvodem za doprovodu velbloudů se
uskuteční přesně na svátek Tří králů, v neděli
6. ledna od 14 do 16 hodin. Po 14. hodině se
průvod tří králů vydá ulicí Na Chvalské tvrzi
až na zámek. V kočárovně se tři králové pokloní Svaté rodině a společně setrvají v živém
obrazu až do 15,15 hod. Od 14,15 zazpívají
dětské pěvecké sbory Pramínek a Beránci,
přípravné sbory počernické Rokytky. Naposledy můžete navštívit vánoční výstavy. Výstavy budou otevřeny po celý den od 9 do
18 hod. Vstup na nádvoří zdarma, výstavy za
běžné vstupné.

vílami, skřítkem i noční cestou za pokladem
bude pro vaše děti nezapomenutelným zážitkem. Akce se koná o pololetních prázdninách, z pátku 1. 2. na sobotu 2. 2. 2019. Místo
si včas rezervujte na tel. 602 403 750 nebo
emailu: anna.herianova@chvalskyzamek.cz.
Více informací na www.chvalskyzamek.cz.
v sekci AKCE.

od 1. 2. do 2. 2. , noc o pololetních
prázdninách

Tušíte, jaké je to přespat na zámku? Přemýšlíte o hezkém dárku pro děti za pololetní
vysvědčení, k narozeninám nebo jim chcete
připravit netradiční zážitek? Pošlete je přespat na zámek. Noc na zámku s hostinou,

KDYŽ MÁŠ NA ZÁMKU
ORCHESTRION…

Ke konci loňského roku obohatil zámecké interiéry secesní orchestrion, který do prostor
Chvalského zámku bezplatně zapůjčil pan
Michal Veselý se svou rodinou. Orchestrion
byl vyroben kolem roku 1900 a nový život
mu vdechl tým restaurátorského ateliéru Fiala z Horních Počernic. Orchestrion je plně
funkční a pravidelně vyhrává při komentovaných prohlídkách pro dětské a školní kolektivy. Malí návštěvníci znovu a znovu žasnou nad genialitou tvůrců této „hrací skříně“.
Přijďte si ho prohlédnout.

So 19. 1. a Ne 20. 1. od 9.00 do 18.00 hod.

ZÁMECKÁ NOVINKA: DETEKTIVNÍ
VÍKEND NA ZÁMKU ANEB PÁTREJ
NA VLASTNÍ PĚST!

Milé děti, přijďte k nám kdykoli o víkendu
19. – 20. 1. v čase mezi 9. – 17. hodinou
a sami spolu s rodiči nebo prarodiči rozluštěte
záhadu ztraceného klíče. V recepci obdržíte
zapečetěnou obálku s detektivním případem
a indiciemi a dál už bude na vás, zda se vám
podaří záhadu rozluštit a najít poklad. Stopy
vedou novou výstavou SVĚT KOSTIČEK, zámeckými salónky i sklepením. Akce je vhodná pro děti do 10 let a rodiče a prarodiče bez
omezení věku. Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý
70 Kč, senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.
V ceně je i prohlídka výstavy SVĚT KOSTIČEK.
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NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU
S HOSTINOU, VÍLAMI I SKŘÍTKEM
A VÝSTAVOU SVĚT KOSTIČEK

HORNÍ POČERNICE POETICKÉ…
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2020 – UZÁVĚRKA 19. KVĚTNA 2019
Zapojte se do tradiční počernické fotografické soutěže se snímky, které přiblíží Horní
Počernice jako místo, které máte rádi a které
umí překvapit nečekanými scenériemi či poetickými zákoutími. Hledejte poetiku s fotoaparátem po ruce!
Zúčastnit se může každý občan či příznivec
Horních Počernic od 13 do 100 let. Výherci
získají nabité karty do obchodního centra
Černý Most. Uzávěrka pro příjem fotografií je
19. května 2019. V komisi, která vybere nejlepší snímky, zasedne i profesionální fotograf.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) na adresu: klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz nebo přineste na CD/DVD na
recepci Chvalského zámku.
Formát fotografií: např. jpeg, jpg, tif, raw.
Velikost fotografií: min. 1 MB, max. 5 MB,
v minimálním rozlišení 300 Dpi.
K fotografiím, prosím, uveďte: - odkaz ke stažení fotografie – název fotografie – jméno

a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e‑mail. Jeden autor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Více na www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za měsíc listopad
Milé děti,
měsíc padajícího listí byl u nás na zámku časem loučení. A to doslova. Výstavu PAT a MAT i staré hračky
ze sklepení jste si mohly prohlédnout už naposledy. Není proto divu, že tu v listopadu bylo stále plno
a veselo. A ani já jsem nezahálela a připravila jsem pro vás veselou početní hádanku. Nejdříve jste měly
na výstavě ve sklepení najít staré domácí divadélko, pomocí něhož si lidé před sto lety vyprávěli pohádky
a staré příběhy. A pak jste měly spočítat všechny loutky neboli marionety, které k divadélku patřily. A kdo
se správně díval, napočítal jich 5. Správnou počtářkou byla i Jindřiška Míčová, které blahopřeji k výhře.
V lednu se můžete těšit na novou otázku a také na výstavu celou z kostiček lego!
Zdraví vás víla Ohnivka
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Historie dávná i nedávná – 120
Od 1. ledna 1993 organizace zajišťující odvoz
a likvidaci pevného domovního odpadu zvýšila ceny o 78 % oproti předcházejícímu roku.
Úřad městské části zahájil jednání s dalšími
organizacemi provádějícími tuto činnost za
účelem uzavření dohody za co nejnižší cenu
této služby. Po vyhodnocení různých nabídek a možností bylo jako nejvýhodnější řešení přijato založení společnosti s rakouskou
firmou Compag Cmbh s 50% účastí městské
části. Dosavadní provozovatel Pražské služby
v průběhu roku přehodnotil možnosti a ceny
poněkud upravil. Bylo proto rozhodnuto, že
likvidaci odpadu budou provádět obě organizace. Současně bylo dohodnuto, že v novém systému budou občané svůj domovní
odpad prvotně třídit. Do kontejnerů rozmístěných po městské části budou vytříděnou
část pak bezplatně odkládat (do modrého
papír, do žlutého plastové obaly, do bílého
čiré sklo a do zeleného sklo barevné). Na zbytek odpadu si pak občan sjedná jeho likvidaci
s některou z uvedených organizací za cenu
pro něj výhodnou. Nově vzniklá firma HP –
Compag, s. r. o nabídla pro odvoz jednou za
14 dní cenu za nádobu 80 l - 294 Kč, 120 l 409 Kč, 240 l - 693 Kč a 1100 l – 5 040 Kč za
rok. Činnost zahájila od 1. prosince 1993.
V našich březových háječcích došlo po oslabení odolnosti stromů v důsledku většího
sucha v posledních letech k jejich většímu
odumření. Podle odborného zjištění bylo
příčinou napadení těchto oslabených stromů bělokazem březovým a pilořitkou a druhotným napadením plísní skořicovníkovou.
Možné řešení vzniklého stavu je mimo odstranění odumřelých a napadených stromů
a náhradní výsadba jiným druhem dřevin.
V našem školství pak k 1. září bylo historickou
událostí navrácení střední školy do městské
části po 28 letech. Stalo se tak otevřením
Gymnázia Univerzity Karlovy v uvolněných
prostorách školského areálu v Chodovická
ulici, kde je současně i základní škola. Jednání započatá již v minulém roce se podařilo představitelům městské části dovést do
úspěšného konce a 1. září roku letošního tak
prvních 248 žáků nového gymnázia mohlo
zasednout do připravených tříd, z nich bylo
103 z Horních Počernic.
Po vyřešení vzniklých potíží a dokončení rekonstrukce se do účelově upravené budovy
historické školy v Bártově ulici přestěhovala
zvláštní škola. Dne 1. září 1993 do šesti tříd
nastoupilo celkem 64 dětí z nichž bylo 26
hornopočernických.
Ukončení existence federativní Československé republiky a vznik samostatných republik
České a Slovenské znamenalo také provedení odluky měnové. První etapou bylo provedení okolkování československých bankovek
pro odlišení platnosti ve vzniklých samostat-

ných republikách. Místní úřad prostřednictvím Sociálního odboru zajistil potřebnou
pomoc nemohoucím nebo nesvéprávným
občanům, takže nedošlo k žádným potížím.
Ve druhé etapě pak byla do oběhu dávána
nová Česká soustava mincí a bankovek, končena platnost a z oběhu byly stahovány Československé mince a bankovky.
Nejmenší mince haléř a pětihaléř přestaly
platit 30. dubna a v nové soustavě se s nimi
již nepočítalo. Mince hodnot 10, 20 a 50 haléřů spolu s kovovou desetikorunou přestaly platit 31. července, když nové byly dány
do oběhu 12. května 1993. Mince korunová
pozbyla platnosti 30. září, kovová dvoukoruna a pětikoruna k 30. listopadu. Nové
mince uvedených hodnot byly do oběhu
dány 9. června 1993. Nově byla vydána kovová dvacetikoruna 12. května 1993 a kovová padesátikoruna 7. dubna 1993. Výměna
československých mincí probíhala postupně
v časových etapách a byla ukončena k 31.
srpnu 1993, pouze u dvoukorun a pětikorun
byla ukončena až 31. března 1994. Bankovkám hodnot 10, 20 a 50 Kč skončila platnost
31. července 1993. Papírová desetikoruna
v soustavě není. Nová dvacetikoruna byla do
oběhu dána v únoru a padesátikoruna v září.
Bankovky o hodnotách 100, 500 a 1000 Kč
přestaly platit 31. srpna 1993 a nové byly vydávány nejprve bankovky v hodnotě
1000 Kč, a to 12. května, pak stokoruna
30. června a posléze pětisetkoruna 21. července 1993. V nových hodnotách byla vydána dvěstěkoruna 8. února, dvoutisícikoruna
v září a pětitisícikoruna 29. prosince 1993.
Výměna československých bankovek byla
ukončena 31. května 1994.
Na závěr událostí z roku 1993 ještě několik čísel ze statistiky. V městské části ke konci roku
bylo 116 pojmenovaných ulic a v nich 2362
domů s popisnými čísly. Trvale bydlících obyvatel bylo celkem 12 653, z nich bylo 6 448
žen a 6 205 mužů. V průběhu roku se narodilo 112 dětí a zemřelo 81 občanů. K trvalému
pobytu se přihlásilo 400 občanů a odhlásilo
se 310. Sňatek uzavřelo 74 dvojic a rozvedlo
se 31. Dětí předškolního věku bylo 664, školáků do 15 let 1 848. V důchodovém věku bylo
1 288 žen a 775 mužů, občanů starších 90 let
bylo celkem 21.
Průběh roku 1994 byl prostoupen úsilím splnění úkolů programu rozvoje, příprav komunálních voleb a formulování směru dalšího
rozvoje městské části v příštích letech. Pro
plnění úkolů bylo z celkových rozpočtovaných příjmů ve výši 133 750 tis. Kč využito 130 516 tis. Kč. Z celkem vynaložených
64 876 tis. Kč investičních prostředků bylo
využito například 9 954 tis. Kč na kanalizaci
Náchodská, kanalizaci v ulicích Běchorská,
Lipí, Khodlova 11 402 Kč, budování vodo-

vodů 2 935 tis. Kč, rekonstrukce Základních
škol Ratibořická a Stoliňská 8 914 tis. Kč, komunikace Vysokovská, Khodlova a Vojická
10 135 tis. Kč a na další menší investiční akce.
Ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 se konaly volby do Zastupitelstva hlavního města
Prahy a do zastupitelstva naší městské části.
Pro nové volební období bylo rozhodnuto,
že naše zastupitelstvo bude mít 27 členů
a městská část bude jedním volebním obvodem s 12 volebními okrsky. Kandidátky
byly přijaty od čtyř stran, a to České strany
sociálně demokratické, Koalice Občanské
demokratické strany a Křesťanské demokratické unie Československé strany lidové, Komunistické strany Čech a Moravy a Občanské
demokratické strany.
V seznamech voličů bylo zapsáno 9 498 voličů, voleb se zúčastnilo 5 488, to je 57,8 %.
Z odevzdaných platných hlasů bylo pro ODS
odevzdáno 55,1 %, pro Koalici 20,3 %, pro
KSČM 19,6 % a pro ČSSD 5,1 % hlasů. Z celkového počtu mandátů tak získala ODS 15,
Koalice 6, KSČM 5 a ČSSD 1 mandát.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne
30. listopadu 1994 po složení slibu zastupitelů a ustavení volební a návrhové komise
byl schválen počet členů rady na devět, to je
na třetinu počtu zastupitelů. V následujícím
schváleném veřejném způsobu hlasování
byl starostou městské části zvolen Ivan Liška, jeho zástupcem Tomáš Kádner a za další
členy rady Jiří Pína, Ing, Josef Martínek, Jan
Wágner, Jan Moravec, Mgr. Josef Černý, Ladislav Patrovský a Jaroslav Douša.
Schváleno bylo také ustavení devíti komisí, do kterých rada následně schválila jejich
předsedy a další členy. Za předsedy byli
schváleni: finančně plánovací Tomáš Kádner,
výstavby a územního rozvoje Jan Wágner, životního prostředí Ladislav Patrovský, školství
a kultury Mgr. Josef Černý, obecního pořádku Ing. Josef Martínek, sociálně‑zdravotní
MUDr. Ivana Vobecká, bytové Jana Hořínková, dopravy Jaroslav Douša a kontrolní Jiří
Pína.
O dalších událostech roku 1994 v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Události

Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060
Oddělení pro dospělé - beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
e‑mail: knihovna@knihovna‑hp.cz
facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
Naši milí čtenáři,
jsme opět v novém
roce, ač se tomu nechce věřit. Přejeme vám
pevné zdraví – duševní
i tělesné, schopnost dívat se a vidět, poslouchat a slyšet, rovnováhu vnímat rozumem
i srdcem, především pak odvahu být člověkem.
Kalendárium
9. ledna si připomínáme 129. výročí narození
Karla Čapka (25. prosince minulého roku - ještě
je to aktuální – 80. výročí jeho úmrtí).

knihovna

Dovolte mi tedy k novoročnímu přání přidat
pro inspiraci několik citátů tohoto velikána
české literatury:
„Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý.“
„Pravda je víc než moc, proto je trvalá.“
„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž
chvíle, nezachytitelné vteřiny.“
Za knihovnu Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY:
Wingate, L.: Než jsme byly tvoje (Ikar)
Píše se rok 1939. Dvanáctiletá
Rill Fossová a její mladší sourozenci si žijí bezstarostný život
na Mississippi. Jenže vše se
změní, když jejich otec musí
odvést matku do nemocnice a na dveře zabuší podivní cizinci, kteří sourozence odvlečou
do krutého sirotčince. Rill bude muset najít způsob, jak ochránit sebe i své blízké, ale před krutou pravdou nebude moct zavírat oči dlouho.
V současnosti se mladá úspěšná návladní vrací
vypomoct rodičům s opravami domu a náhodou odhalí stopy dávného rodinného tajemství,
které může vést jak k zatracení, tak k vykoupení… Lisa Wignate vypráví příběh inspirovaný
nechvalně proslulým skandálem organizované-
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ho nedobrovolného prodeje dětí z chudých rodin bohatým náhradním rodičům, který otřásl
celou Amerikou.

sebe zodpovědnost. Dva bratři svůj slib splnili.
Uchránili svůj majetek proti nacistům, komunistům i podnikatelům. Ale za jakou cenu…

Gautam, M.: Mé nepálské lásky
(vlastní náklad)
Nová kniha, která se stala bestsellerem už v předprodeji před
vydáním. Napínavý příběh napsaný skutečným životem. To,
co začalo jako dobrodružství
mladé holky, která se rozhodla odjet do Nepálu zhubnout,
skončilo exotickým románkem a otevřením
dětského domova v Káthmándú. Michaela se
v prachu, smogu a špíně rozvojového velkoměsta snaží pomáhat už osm let.
Zajímá vás, jaké je učit angličtinu v zapomenutých vesnicích uprostřed Himálaje, kam nevede
sjízdná cesta a kde nemají pitnou vodu, natož
obchod? Kolik prozvracených dní stojí navyknutí se na autentickou asijskou stravu? V čem se
liší česká a nepálská láska? Jestli to v nemocnici
rozvojové země vypadá jako na tržišti – anebo
ještě hůř? Jak se člověk cítí, když se rozhodne
pomoct pár opuštěným dětem a roky má pocit,
že jde proti zdi? Když ho zklamou ti nejbližší?
Anebo zcela prozaicky: jaké to je pro českou
holku, srovnat se s tím, že aby žila, jak jí káže
srdce, musí se nejdřív postavit svým vlastním
přesvědčením o tom, co to znamená být „správná matka“? O tom všem tato kniha je… A najdete v ní mnohem víc!

Dvořák, O.: Srdce v kleci (Fortuna Libri)
Zahoďte veškeré školní představy o rozšafném pánovi s plnovousem a hůlkou, jenž laskavě popisuje komické figurky
malostranských obyvatel!
V tomto příběhu poznáte skutečného Jana Nerudu, mladého rebela, vzpurného darebáka a výtržníka,
znalce pivnic a vináren, cynického ironika, vášnivého tanečníka, svůdce žen a prokletého básníka, jenž dlouho a bolestně hledal své místo
v životě, jenž prožíval osudové a nešťastně končící lásky, často se pohyboval po tenké hraně
mezi životem a smrtí, aby konečně našel svou
cestu, která nejen obrazně, ale naprosto reálně
mířila ke hvězdám.

Vaněček, M.: Mlýn (Grada)
Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden
slib…
Strhující příběh dvou bratrů,
kteří dali slib umírajícímu otci,
že uchrání jejich mlýn a majetek proti všem. Lze takový slib
dodržet za všech okolností?
Může oddanost takovému závazku odolat i mašinériím totalitních režimů?
Zcela ojedinělé zpracování neobyčejně silného
životního příběhu rodiny z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto let. Nelehké životní
osudy jednotlivých postav dokreslují autentické zprávy z Rudého práva, při kterých vás možná i zamrazí.
Mlýn je symbolem děsivého soukolí, kterým
musela řada našich předků projít. Je symbolem víry v právo na svobodu, v právo rozhodovat sám o svém osudu a být připraven vzít na

Z milosti Boží
Historická sága Z milosti Boží je mimořádně vypravěčsky bohatá, zaplněná desítkami postav
a historických osobností, jejichž osudy odrážejí
velké změny v křesťanské Evropě v době křížových výprav. Obsahuje skvělá rytířská dobrodružství, otevírá poznávání vzdálených zemí
v Byzanci, Levantu a Egyptě, sleduje romantické
milostné příběhy v královských rodinách i složitou diplomacii mezi světskou mocí a církví.

Vaňková, L. - trilogie:
Zrození království
Zrození království se odehrává v době bojů mezi přemyslovskými knížaty o český trůn.
I když byl Přemysl až čtvrtý syn
krále Vladislava, nezůstal stranou a po boku svého bratra
Bedřicha se nejvíc zasloužil o získání ztraceného otcova trůnu, který načas obsadil s pomocí
Fridricha Barbarossy kníže Soběslav.

Trůn patří rytířům
Třetí díl historické ságy Přemyslovci zachycuje
velké půlstoletí českého království, které nepoznalo žádné porážky a vzkvétalo, i když bylo
často v ohrožení a sousední země stíhala pohroma za pohromou.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Náchodská 754, Praha 9, v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice
Milí přátelé,

PROGRAM NA LEDEN

přeji vám hezký
a úspěšný nový rok!

• 16. ledna 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
Kulatý stůl:
Fake news („falešné zprávy“)
Novinář Ondřej Kundra nás seznámí v diskusi
s Magdalénou Mruškovičovou s nástrahami,
které na nás mohou čekat na internetu. Kromě „šmejdů“, kteří námi budou manipulovat,
abychom si koupili hrnce za 30 tisíc, a hackerů, kteří vysávají bankovní účty neopatrným
návštěvníkům webu, to mohou být i trollové
a některá média, která pomocí lživých a manipulativních zpráv s úspěchem ovlivňují
myšlení a konání statisíců lidí. Budeme mluvit o tom, jak na to, aby nás nic z uvedeného
nepostihlo.
Moderuje: Fedor Bruoth.

K dobré atmosféře přispěje vždy i malé občerstvení.
Vstup na všechny akce zdarma.
Těšíme se na vás!

• 31. ledna 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost volby:
Kdo rozhoduje o vašich emocích?
Většina lidí trpí díky informacím zvenčí a přitom se snaží změnit svůj vnitřní pocit. A to
vede zákonitě k neúspěchu. Naštěstí řešení
existuje.
Součástí přednášky jsou hudební meditace
a společná cvičení.
Přednáší: Rostislav Jankovec.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA
Placená inzerce

Park Milovice
Nový projekt družstevního bydlení pro vás
Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Bez hypotéky

• Zahájení stavby – červen 2018

• Vyšší ochrana před
dlužníky v domě

• Předání bytů – začátek
roku 2020
• Stačí 25 % vlastních zdrojů
z pořizovací ceny
• nebo 10 % s podporou
stavební spořitelny

knihovna

Kulturně komunitní centrum pro vás
v roce 2019 připravuje pestrou nabídku přednášek, fórů,
workshopů a společných akcí.
Pokračujeme i nadále s oblíbeným přednáškovým cyklem Zážitky z cest a diskusními
fóry na žhavá a aktuální společenská témata Kulatý stůl.
Od ledna se můžete pravidelně účastnit
i velmi zajímavého a inspirativního cyklu
přednášek Máme možnost volby, obsahujícího témata, která lidi aktuálně nejvíce řeší:
emoce, materiální svoboda, zdraví, úspěch,
čas, životní náplň. V každé přednášce bude
vyhrazeno zhruba 20 minut na hudební meditaci a společná cvičení k poznání
vlastních možností.
Plánujeme pravidelné komponované filmové večery: Film a literatura, Film a věda, Perly filmového plátna a také nezapomenutelná setkání Křeslo pro hosta s významnými
hosty.
Máte možnost i nadále u nás využívat služby bezplatné právní a psychologické poradny.

• 24. ledna 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
Workshop:
Malířská technika Enkaustika – malování
horkým voskem
Malířská technika, starověkého antického
původu. Pochází pravděpodobně ze starověkého Řecka, a to již z 5. století př. n. l.
Malířskou dílnu povede paní
Regina Štefanová.

• Vhodné pro investice
• Bez věkového omezení
• Byt si budete moci převést
do osobního vlastnictví

Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdílet na adrese: lazarova@knihovna‑hp.cz
Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP
Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou Krchovou,
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.

Vlastní byt

od 300 tisíc
korun

www.BYDLENIsPRIRODOU.cz
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Lyžařská škola REBE‑LS

Již třetím rokem jsme pro děti připravili pravidelná jednodenní sobotní lyžování (dle sněhových podmínek), která mají děti zdokonalit
v lyžařských a snowboardových technikách.
Sobotní lyžování je určeno pro děti od 7 let.

DDM PRAHA 20
tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

VÝTVARNÉ DÍLNY
ZIMNÍ HRÁTKY S HÁČKEM

Akce začíná 7. 1. 2019 a bude ukončena 14. 3. 2019.
Háčkujte hady, ještěrky, housenky a jiná zvířátka, která noste do DDM
se jménem, telefonem a věkem.
Vyhodnocení výrobků bude ve třech kategoriích:
1. děti do 12 let
2. mládež 13 - 18 let
3. dospělí nad 18 let
Hanka Farkašová

BIATLON a lyžování aneb jarní prázdniny
na horách se střeleckým kroužkem

Vhodné i pro děti, které nenavštěvují kroužek sportovní střelby
v DDM.
Pro děti od 9 let.
Termín: 16. 2.–22. 2. 2019
Místo: Masarykova chata na Šerlichu, Deštné v Orlických horách, https://www.ubytovani‑serlich.cz/
Biatlon není povinný, děti mohou mít jen sjezdové lyže nebo snowboard. Lyžování v areálech v těsné blízkosti u ubytování buď v ČR
nebo v polském skiareálu Zieleniec, https://www.zieleniec.pl/mapa
‑zielenca/. Na sjezdovce nebude probíhat výcvik lyžování či snowboardování, jen bezpečnostní dohled vedoucích, proto je nutné, aby
děti byly schopné samostatné jízdy na vleku i na sjezdovce. Cena skipasu v Zielenieci cca 450 Kč na den, v ČR cca 250 Kč na den (bude
upřesněno na schůzce s rodiči cca měsíc před odjezdem).
Pro lyžování v Polsku a výlet do polského aquaparku je nutné mít s sebou pas nebo OP. Děti kromě běžek mohou mít s sebou buď sjezdové
lyže nebo snowboard, ale ne oboje.
V ceně je doprava, ubytování včetně plné penze a pitného režimu, návštěva aquaparku v polském městě Kudowa Zdroj, materiál na střelbu
a program.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM
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Pravidelné soboty se budou konat ve Vysokém nad Jizerou
v Krkonoších, areál Šachty
Předpokládané termíny:
12. 1. 2019
26. 1. 2019
9. 2. 2019
2. 3. 2019
23. 3. 2019
Cena: jednotlivé soboty 700 Kč, permanentka na všechny soboty
3.000 Kč. Cena zahrnuje dopravu, skipas, instruktora po celý den,
oběd a pitný režim.

Nocování v DDM - BAMBULOVÁ NOC

Termín: 25. 1.–26. 1. 2019
Akce je určena pro holky a kluky od 6 let.
Děti přiveďte do DDM v pátek 25. 1. 2019 v 18.00 hod.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, dejte dětem svačinu
na večer a snídani na ráno. Můžete přibalit i nějaký pamlsek.
Počet míst je omezen!
V sobotu 26. 1. 2019 si děti prosím vyzvedněte ráno do 9.00 hodin.
Cena: 150 Kč.
Na všechny akce, které pořádá dům dětí a mládeže se můžete přihlásit na našich webových stránkách: www.ddm‑hp.cz/akce

DEN ICT a matematiky 20. 1. 2019

Na 20. ledna od 13.00 do 17.00 hod. jsme pro příznivce technologií
a matematiky - pro děti od 6 let, ale i dospělé, pro pokročilé i úplné začátečníky, připravili Den ICT a matematiky. Na programu jsou
kromě jiného i tyto výukové bloky: Robotika a umělá inteligence
(Mgr. Jan Podzimek), 3D tisk v praxi (Tomáš Eiselt), Matematika hrou
(Romana Hauzrová), Jak se budou učit děti našich dětí? (Ing. Bořivoj
Brdička, Ph.D.).
Počet míst je omezen, rezervujte si místo na: simecek@ddm‑hp.cz

EXKURZE DO MICROSOFTU A AVASTU

Termín: 1. 2. 2019
O pololetních prázdninách (1. 2. 2019) se opět vydáváme na exkurzi do společností Microsoft (Vyskočilova 1561/4a, Praha 4) a Avast
(Enterprise Office Center, Pikrtova 1737/1 A, Praha 4). V programu je
stručná prohlídka jednotlivých budov, představení produktů jednotlivých společností s názornými ukázkami a samozřejmě odborné diskuze z oblasti ICT. Akce je určena i pro dospělé. Počet míst je omezen,
rezervujte si místo na: simecek@ddm‑hp.cz
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Volný čas

Neziskovky

ZPRÁVY Z SKP HOPO
Vilma Cibulková pro azylový dům
Velkým úspěchem bylo vyprodané benefiční
představení Magická hodina, které se uskutečnilo 4. prosince v Divadle Horní Počernice.
Představení, které bylo zároveň i derniérou,
se setkalo s velkým zájmem diváků. Ti si vychutnali skvěle napsané a brilantně zahrané
slovní přestřelky.
Děkujeme naší patronce Vilmě Cibulkové, Stanislavu Lehkému, Rostislavu Trtíkovi
a Pavlu Seitlovi, kteří se vzdali svých honorářů, i Divadlu Horní Počernice za poskytnuté
zázemí a spolupráci. Také děkujeme všem,
kteří zakoupením vstupenky přispěli na náš
projekt. Výtěžek z představení činí 66 345 Kč
a bude použit na obnovu jedné z budov pro
samotné matky s dětmi.

Studenti pomáhají potřebným
Studenti 3. ročníku SOŠ pro administrativu
EU se opět po roce rozhodli podpořit náš azy-

lový dům upořádáním trhu, na kterém prodávali vlastnoručně vyrobené sladkosti a jiné
pamlsky. Je to již třetí akce, kterou pro nás
studenti s podporou svých učitelů připravili.
Jejich iniciativa a pomoc nás velice těší. Výtěžek z celé akce, který činí 10 652 Kč, použijeme na projekt Plechové domky - na obnovu

jedné z budov pro samotné matky s dětmi.

Gabriela Selinger, SKP HOPO

PĚVECKÝ SBOR PALEČEK MYSLÍ I NA KAMARÁDY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Dětský pěvecký sbor Paleček si pod vedením
Šárky Mistrové připravil krásný vánoční re
citál, kterým podpořil kamarády se zdravot

ním postižením z klubu Divizna. Na adventním zpívání u kapličky ve Svépravicích zpívali
Palečci s obrovským nasazením, což publi-

kum ocenilo mohutným potleskem.
Několik koled s nimi mohl zpívat i Lukáš
z Divizny. Šikovný kluk, který se v životě velice statečně pere se svým zdravotním postižením. Málokdo si umí představit, co pro něho
vystoupení se zdravými kamarády znamená.
Pro něho to bylo úplně nejvíc!
„Byl jsem jako Karel Gott!!!" říkal s nadšením.
Proto chceme moc poděkovat dětskému pěveckému sboru Paleček a jeho sbormistryni
Šárce Mistrové.
Chceme jim poděkovat za otevřená srdce
a ochotu myslet na druhé!
Dobrovolníci Divizny

A TAK JSME ZAKONČILI ROK 2018
Vážení přátelé skautského střediska, v prosinci se nám podařilo spoustu krásný věcí. Naše
oddíly vyrazily na vánoční víkendy, na kterých děti pekly, zdobily, pomáhaly, ale také se
navzájem obdarovaly dárky a zažili generálku
Štědrovečerní večeře.
První týden v prosinci jsme ukončili kampaň
na portále Hit-hit. Máme obrovskou radost
z toho, že se nám díky Vám podařilo dosáhnout finální částky 406 301 Kč, která o více
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jak 55 000,- přesáhla částku, kterou jsme si
původně stanovili. To je nad naše očekávání.
Velmi si vážíme Vaší podpory. A v rámci našeho poděkování jsme 18. prosince uspořádali
předvánoční setkání v Divadle Horní Počernice. Na začátku setkání vystoupil soubor Na
Radosti s představením Zpátky do Afriky II.,
a poté jsme vydali první vlnu dárků zakoupených v kampani. Děkujeme za toto krásné
setkání vám všem a také divadelnímu soubo-

ru Na Radosti a Divadlu
Horní Počernice.
Za skautské středisko:
Mona Awwadová

ŠKOLY A ŠKOLKY

ADVENT U SPOJENCŮ
Jeden z nejočekávanějších dnů v roce nám
klepe na dveře. Pojďme si připomenout prosincové události, které byly příjemnou tečkou za letošním rokem.
Žáci se pečlivě připravovali na výtvarnou a literární soutěž na téma: „Cestování s prarodiči“ vyhlášenou ve spolupráci s Policií ČR. Ocenění získali V. Rittenauer, N. A. Vávrová ze 4.
třídy a A. Sadil z 5. třídy. Všem výše uvedeným
žákům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou
reprezentaci naší školy.
Zpestřením předvánoční atmosféry byla Mikulášská besídka. Tak jako každý rok i letos
se žáci přestrojili za čerty, Mikuláše a anděly.
Školou se rozezněly písničky a básničky. Nechyběl pestrý program v podobě zábavných
her a soutěží. Děti dostaly balíček s dobrotami, který s úsměvem na rtech ochutnávaly.
Ke slavnostní atmosféře přispěl i hudební
program věnovaný babičkám a dědečkům
z Domova seniorů „Bethesda“ na Chvalech.
Žáci již třetím rokem zpívali známé vánoční
písně v anglickém jazyce. Jímavé melodie za
doprovodu klavíru přítomné svátečně naladily a zpříjemnily adventní čas.
Poslední školní dny tohoto kalendářního
roku patřily tradičně burze hraček - výtěžek
z ní je věnovaný skautskému oddílu Horních
Počernic a také vánočním dílničkám - děti

malovaly na hrníčky a šátky, kterými určitě
obdarují své nejbližší.
Přejeme vám, ať si letošní nový rok 2019 užíváte v poklidu, bez zbytečných shonů a věříme, že všechny děti našly o Vánocích pod

stromečkem své
vysněné dárky.
Žáci ZŠ Spojenců

PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ V CHODOVICKÉ
nezůstala v naší škole bez povšimnutí. Kromě
mikulášské nadílky se třídy prvního i druhého stupně zúčastnily tradičního běžeckého
závodu Čertovské schody, kdy vždy desetičlenný tým běžců z každé třídy musel zdolat
co nejrychleji tři poschodí a cestou překonat
různé nástrahy v podobě drobných překážek
a hlavně čertovin od našich čertů a čertic.
První dva prosincové týdny proběhly pod názvem Týdny dobrých skutků, kdy třídy i jednotlivci realizovali větší i drobnější akce pro
pomoc a potěšení potřebných duší. Například třeťáci zpívali koledy v domově seniorů,
proběhl Srdíčkový den na pomoc dětem, sedmáci napekli perníčky pro seniory, na seniory
myslela s dárky i 9. A, B a 8. B, 5. C přispěla na
rehabilitační pomůcky hendikepovaným lidem, 8. A zakoupila kalendáře od nevidomého prodejce, řada tříd se zapojila do projektu
Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, jehož
prostřednictvím poslaly děti osobní vánoční,
ručně vyrobená a napsaná přání opuštěným
seniorům. Dárky dostaly také děti z dětského
domova v Klánovicích. Třída 6. A navštívila psí
útulek v Libni a přispěla dary i penězi na potřeby pro pejsky. Jednotlivci přispěli třeba jen
maličkostmi, jako je pozorné a ohleduplné
chování k seniorům, ale třeba i k maminkám
s kočárkem. Samozřejmě se také sportovalo. Proběhl florbalový turnaj, ve kterém byly
nejúspěšnější starší žákyně, turnaj ve stolním
tenise, konaly se tradiční školní závody, jako
například Vánoční laťka – soutěž ve skoku

vysokém. Osmé a deváté třídy se zúčastnily
veletrhu středních škol
Schola Pragensis. Proběhlo několik kulturních akcí. První i druhý
stupeň zhlédl filmové představení v kině na
Černém Mostě a řada tříd navštívila divadelní
představení v Divadle Horní Počernice. Úžasný byl také adventní zájezd do Drážďan pro
osmáky a deváťáky, kteří se jako druhý cizí
jazyk učí němčinu. Děti navštívily překrásnou
drážďanskou obrazárnu, historické a i tradiční vánoční trhy, Frauenkirche a následně
měly možnost si nakoupit na Prager Strasse.
Učitelé FZŠ Chodovická
Úspěšný přírodovědec
Radek Štrobl z 9. B postoupil z bezmála 3,5
tisíc soutěžících do semifinále přírodovědné
soutěže Pražský pramen. Skoro měsíc pracoval na výzkumných úlohách, aby postoupil
do finálového kola mezi 35 nejlepších. Účastnil se třídenního soustředění, které tvořily
nejrůznější přednášky, semináře a exkurze.
Na závěr proběhl velký finálový test, ve kterém se Radek umístil na krásném 18. místě.
Moc Radkovi gratulujeme a děkujeme za velmi úspěšnou reprezentaci naší školy.
Kateřina Šindelářová, učitelka
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Školy

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhly na naší škole dvě významné akce –SUIT UP DEN – neboli
Den formálního oblečení a společenského
chování. Na dopolední sváteční náladu jsme
po obědě navázali slavnostním otevřením
LEZECKÉ STĚNY ve sportovním areálu naší
školy, která byla realizována v rámci projektu Investice na přání 2018 MČ Praha 20. Ve
středu 31. 11. proběhl Halloweenský den.
Naše škola se dopoledne proměnila ve školu
strašidelnou. Žáci i někteří učitelé přišli oděni
v halloweenských maskách. Během 1. a 2. hodiny si každá zúčastněná třída zvolila nejhezčí masku třídy. Tyto vybrané masky se pak sešly o velké přestávce ve sborovně, kde z nich
strašidelná rada učitelů vybrala nejhezčí masku školy. Některé třídy si připravily i malý doprovodný program. Také Mikulášská tradice

ZŠ BÁRTLOVA
Letošní Mikuláš proběhl v naší škole přímo
na svátek sv. Mikuláše ve čtvrtek 6. prosince.
Žáci i učitelé se převlékli do tradičních masek Mikuláše, čerta a anděla a před školou
si společně zazpívali vánoční koledy. Poté se
všichni vydali do hotelu Čertousy, kde na ně
čekali posluchači z řad zaměstnanců. Před
hotelem pak za doprovodu Orffových hudebních nástrojů zazpívali koledy, přednesli
báseň, kterou pro tuto příležitost vymyslela

SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ
Již delší dobu nás dospěláky ze ZŠ Ratibořická trápilo, že se neozývá z úst dětí, ale
i mnohých dospělých obyčejný pozdrav tak
často, jak by mohl či měl. Když jsme zjistili, že
21. listopad je oficiálním Světovým dnem pozdravů, zbýval jen krůček a několik drobností
k tomu, abychom si tento den připomněli.
Někteří nám příliš nedůvěřovali, ale dnes můžeme přiznat, že jsme si tento den skutečně
užili.
Od samého rána do pozdního odpoledne nás
provázelo nejen zdravení, ale i úsměvy, které
se usídlily na našich tvářích. Potvrdilo se nám,
že pouhý pozdrav doprovázený úsměvem
nám rozzáří i sychravý podzimní den. K výjimečné atmosféře jistě přispělo i sváteční
odění vyučujících i mnohých žáků.
Co říci závěrem? Je příjemné vědět, že jsme
zdravit nezapomněli. Udělejme si tedy radost
a zdravme (se) i nadále. Vždyť „NORMÁLNÍ JE
ZDRAVIT“!
Učitelé ZŠ Ratibořická
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paní učitelka Seemanová, a popřáli si krásné
Vánoce a šťastný nový rok 2019. Odměnou za
vystoupení bylo milé občerstvení a bohatá
mikulášská nadílka od pana Jaroslava Stáry.
K vánoční pohodě přispělo i překrásné hudební vystoupení žákyně Venduly Válkové
na příčnou flétnu. Zakončení mikulášských
oslav pak proběhlo v tělocvičně školy, kde
bylo vyhlášení nejlepších čertů, andělů a Mikulášů. Na závěr pak proběhla mikulášská

diskotéka, na které se vyřádili maskovaní žáci
i učitelé. Moc děkujeme panu J. Stárovi, jeho
manželce a pracovníkům hotelu Čertousy za
mikulášskou nadílku, dlouholetou spolupráci
a podporu.
L. Borová, vychovatelka ŠD

VÁNOČNÍ PEČENÍ NA ZŠ STOLIŇSKÁ

ADVENT V MŠ U DRÁČKA

Advent je dobou čekání na příchod. Nechť
si každý čtenář dosadí to své správné slovo.
Aby nám to čekání rychleji uteklo a abychom
na nic nezapomněli, začali jsme s přípravami již v listopadu. Těsně před první adventní
nedělí jsme spolu s rodiči rozsvítili světýlka,
která ozdobila celou budovu a vánoční stromek umístěný na terase. Děti zazpívaly rodičům vánoční písničky, společně jsme poslali
„Ježíškovi“ přání po balónku. O další program
na zahradě se postaralo divadlo Andromeda.
6. prosince přišel za dětmi do školky Mikuláš

vyzkoušet válení a vykrajování těsta. Žáci si
upekli linecké cukroví, vanilkové rohlíčky, kokosové a Masarykovo cukroví. Nechyběla ani
vosí hnízda, která všem dala pořádně zabrat.
Při pečení panovala pěkná vánoční atmosféra s vánočními koledami. Všichni žáci si to báječně užili a po nádherném dárkovém zaba-

lení si upečené cukroví
odnesli domů.

se svou družinou. Stalo se již tradicí, že studenti místního gymnázia, tentokráte pod
vedením paní profesorky Francové, měli pro
děti nachystaný bohatý, zábavný program.
Andělíčci zpívali koledy a pořádali soutěže.
Čerti sice pouštěli hrůzu, ale nakonec i oni
odměnili děti malým dárkem. A Mikuláš, ten
dobře věděl, kdo vystrkuje růžky a kdo se naopak chová jako andílek.
Týden po Mikuláši jsme se opět všichni i s rodiči sešli na vánočních dílničkách. Letos jsme
vyráběli korálkové hvězdičky. Společně jsme
si zazpívali koledy, zahráli s novými hračkami,

které našly děti
již
dopoledne
pod vánočními
stromky a hlavně děti předaly
rodičům svá vlastnoručně vyrobená přání
a dárky.
Všichni se těšíme na 18. prosince, kdy k nám
přijede divadlo Skazka se svou pohádkou
„Vánoce dědy Mráze“. Děti díky pohádce májí
možnost poznat jiné vánoční zvyky.
Celá školka voní perníkem, září světýlky svíček i těmi v očích našich dětí.
Přejeme, ať trochu toho svátečního světla dolétne i k vám všem a přináší vám radost po
celý nový rok.

Lucie Svozilová,
ZŠ Stoliňská

Za kolektiv zaměstnanců
a dětí MŠ v ulici Spojenců:
M. Karlecová

Školy

K vánočním svátkům stejně jako stromeček
a dárky patří i vánoční cukroví. Proto se ve
dnech 10. 12. - 12. 12. 2018 na ZŠ Stoliňská
již tradičně uskutečnilo pečení vánočního
cukroví. Tento projekt pro žáky naší školy připravuje školní jídelna pod vedením paní Jaroslavy Hajné. Letos si žáci z 1. A a 2. B mohli
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ZPRÁVY ZE SOŠ
Návštěva z amerického velvyslanectví
Ve středu 28. listopadu navštívil naši školu
tiskový atašé Velvyslanectví USA v České republice pan Edward Findley se svou ženou.
Pan Findley seznámil velmi srozumitelnou
formou studenty třetích a čtvrtých ročníků
s diplomatickou kariérou, kterou absolvoval
po dokončení vysoké školy, prověřil jejich
znalosti zábavným kvízem z historie česko-amerických vztahů a vyprávěl i o své české,
respektive moravské pedagogické anabázi,
během níž poznal svoji ženu. Ta potom jako
pracovnice Fulbrightovy nadace nastínila
všem zúčastněným možnosti studia ve Spojených státech amerických.
Setkání bylo velmi přínosné nejen množstvím informací, ale také díky možnosti procvičit si angličtinu.
Beseda proběhla v rámci akce „Diplomaté do
škol“ a díky přátelské a neformální atmosféře,
kterou Findleyovi vytvořili, vzbudila u studentů velkou pozornost.
Odborné vzdělávání pro 21. století
Ve dnech 3. a 4. prosince hostila naše škola
další setkání v rámci mezinárodního projektu
21st Century Business Education, jehož cílem
je vytvoření podkladů pro kvalitní odborné
vzdělávání studentů ve 21. století. Zástupci

středních škol z nizozemského Oss, německého Rotenburgu, britského Peterborough,
finského Porvoo a SOŠ rozdělení do pěti pracovních skupin během dvou dnů vytvořili
na základě výzkumů mezi zaměstnavateli,
absolventy škol, studenty a učiteli základní
osnovu pro patnáct modulů, jež by měly být
výstupem celého tříletého projektu. V rámci
setkání bylo podepsáno Memorandum o porozumění, kterým zúčastněné školy stvrdily
svoji vůli k rozvoji a prohlubování vzájemné
spolupráce, sdílení zkušeností a výměně studentů a pedagogů.
Pracovní setkání se opět neslo ve velmi přátelském a přitom produktivním duchu, což
všichni zúčastnění ocenili.
Předvánoční zastavení
Charitativní akce se u nás staly již běžnou

součástí školního života,
ty pořádané v čase adventním jsou dlouholetou tradicí. Kromě sbírky
pro psí útulek a stromu
splněných přání pro Dětský domov Dolní Počernice se letos premiérově uskutečnila také
sbírka pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Téměř tři desítky učitelů napekly a navařily
své „majstrštyky“, a tak není divu, že všichni
sklidili u studentů i kolegů velký úspěch.
Rekordní výtěžek jsme věnovali našemu bývalému studentovi s velmi těžkým tělesným
postižením. Věříme, že se tak pro něj Vánoce
stanou radostnějšími.

Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Zájezd do Švýcarska
Naše škola uspořádala v polovině října zájezd
do Švýcarska s velmi pestrým programem.
Začněme tedy tím nejdůležitějším, střediskem CERN a exkurzí do centra evropského
jaderného výzkumu. Celkově tříhodinová
návštěva, zanícený výklad o aktuálních výzkumných programech, beseda s odbornými pracovníky, návštěva řídícího střediska
a ukázky komponent a zařízení pro urychlovače, to v nás zanechalo opravdu nesmazatelnou stopu o důležitosti této instituce.
I další exkurze a krátké výlety měly svoji
atmosféru, ať je to návštěva science centra
Technorama, interaktivního a pokusy nabitého centra ze všech možných vědních oborů, ranní Kostnice, slunná Ženeva, důstojný
Bern, podhradí městečka Gruyére s výrobou
a ochutnávkou sýrů i sladká tečka nakonec,
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muzeum a výrobna skvělé čokolády Cailler.
Zbývá jen říci: „Vydařený zájezd.“
Dana Siegelová, vyučující informatiky
Sbírka pro KC Motýlek
Od 19. 11. do 23. 11. proběhla na našem gymnáziu sbírka pro KC Motýlek. Třída 4. A se snažila pomoci organizacím pro děti s různým
typem postižení v rámci Projektu Občan. Studenti mohli přispět hrami, hračkami, sponkami do vlasů apod. Celkem se vybraly dvě plné
krabice věcí. V následujícím týdnu proběhlo
předání krabic paní ředitelce Motýlku Haně
Urbanové a paní předsedkyni správní rady
Zuzaně Jelenové. Doufáme, že naše snaha
Motýlku pomohla a udělala dětem radost.
Eliška Prokopová a Lukáš Lisa, kvarta A

Den otevřených
dveří se koná ve středu
6. 2. 2019 od 15.00
do 18.00 hodin.
Bližší informace na:
www.gymnchod.cz

SPORT

LUKÁŠ DVOŘÁK VSTUPUJE DO OKTAGONU

V posledním zápase na galavečeru All star
fight jsi prohrál s finským Jussi Santalahtim. Co bylo v zápase špatně?
Jussi byl skvěle technicky a takticky připravený, nedovolil mi toho moc a navíc já jsem
toho ani popravdě nebyl schopen. Byl jsem
z událostí posledních dní před fightem fyzicky úplně dole, hlava sice chtěla naplno, ale
to bohužel nestačilo. Prostě taková špatná
kombinace všeho možného. Shazování mi
dělalo problém a změna pravidel z 5 x 3 na
3 x 3 nejvíc. Pak pár dalších „drobností,” ale ta
hlavní překážka byl samotný soupeř, to je jasný. Zápas jsem vzal, tak je to moje chyba, teď
už to beru hlavně jako poučení. Je to skvělý
a zvláštní fighter, ale takoví Fini jsou.
Tvůj další zápas bude ve vyprodané O2
Aréně, ale podle pravidel MMA. Proč ses
rozhodl pro MMA a znamená to, že končíš
s muaythai?
Začnu od konce - s muaythai nekončím, neříkám, že už v něm nikdy žádný zápas nedám,
ale v nejbližší době nechci. Odmítl jsem za
poslední 3 měsíce hodně nabídek, paradoxně nejvíc za posledních x let. Je to jako na
potvoru - ve chvíli, kdy jsem dospěl k MMA,
začala chodit jedna thaiboxerská nabídka za
druhou. Rvalo mi srdce to odmítat, ale vnitřní
pocity a rozum to chtěly jinak.
S tím souvisí to, proč se to tak děje. Thaibox dělám přes 13 let, první zápas jsem měl
v roce 2006, už je to dlouhá doba a věčný boj
s něčím, to mě otravovalo nejvíc… Je to rok,
co jsem s MMA začal (měl jsem k tomu ale
pár „postojových pauz”) a mám v něm úžas-

nou inspiraci a motivaci. Svět MMA je daleko
jednodušší a přehlednější ve smyslu toho,
jak může bojovník postupovat v kariéře. Celý
management je postavený lépe, o penězích
ani nemluvě. Všechno souvisí se vším a vyjmenoval jsem jen pár zásadních věcí.
Už jsi nějaký zápas v MMA absolvoval a bude
to teď v amatérských nebo profi pravidlech?
V roce 2007 jsem měl zápas v amatérském
MMA, tehdy freefightu. Dopadl vítězně, tak
snad se zadaří i teď. Na XFN budu bojovat
v profi pravidlech, takže rovnou naostro.
Kdo bude tvůj soupeř a máš o něm nějaké
informace?
Soupeř se jmenuje Fatih Atkas, je to Turek
žijící v Rakousku. Má asi 5 zápasů v MMA
a nějaké v postoji. Víc o něm nevím a ani moc
informací nehledám.
Jaké máš v MMA ambice a není to „nemožné“ být úspěšný ve dvou sportech?
Ambice? Zatím vlastně žádné, i když to záleží
na úhlu pohledu. MMA je teď pro mě jeden
velkej mejdan. Strašně mě to chytlo, po letech se raduju z úplně každýho tréninku, protože z něj odcházím nasosanej vědomostmi
a naprosto každá drobnost je pro mě klíčová.
Stejně to mám u tréninků kondičních, ty se
taky změnily a dávají mi něco nového. Za to
vděčím Pavlovi Provázkovi a Survival Supplements, stejně jako judistům, se kterými
jsem se na těchto trénincích začal potkávat
a nakonec se vídáme několikrát týdně i na
žíněnce.
K ambicím - chci se v MMA prosadit, dokázat
si, že nebudu úplně bezcennej, a to mi pro začátek stačí. Pak přijdou další cíle. Nerad bych
dostal KO v postoji v prvních pár vteřinách
nebo prohrál na zemi hned v první pozici, do
které se dostaneme (i když to se může úplně
hravě stát, v tom je MMA pekelně zrádný). Já
chci, aby ten zápas trval tak dlouho, abych

si odnesl do dalších tréninků cenný zkušenosti, který mi dá jen zápas. Mám to stejně,
jako v muaythai - chci se tím bavit, jen radost
z boje. Nic mě nikam nežene. Cesta je cíl.
Nádhernej a osvobozující pocit. A taky bych
byl rád, kdybych si zápasem konečně něco
vydělal.
V jaké váhové kategorii budeš startovat
a kolik kilogramů budeš upravovat?
Budu poprvé v životě nastupovat v -93 kg. To
je taky velká zkouška sama o sobě. Na začátku jsem udělal pár zápasů okolo 82 kg, pak
se z toho stalo 85-88 kg, nejčastěji však klasických -86,18. I teď budu shazovat, měl jsem
opět v období největšího klidu přes 100 kg,
ale mám více svalový hmoty a všechno je to
samozřejmě jiný. Tak uvidíme, jak si to sedne.
Já doufám, že ano, protože to shazování bylo
na celým zápasení to nejhorší.
Jak se do O2 Arény těšíš?
Těším se moc, nic víc v Čechách není! Snad
jen Strahov, ale nejsme Nedvědi.
Kde se na zápas připravuješ a trénuješ nějak speciálně zem?
Je toho více. Připravuji se nejčastěji v Hanuman Gymu pod naším Khru. Chodí sem a dojíždí za mnou super čeští bojovníci jak z MMA,
tak z juda, česká těžká a supertěžká špička
(hlavně Tomíček, děkuju za vše, kámo!). Dále
chodím k Andrému do ReindersMMA, kde je
taky superkvalitní sestava a tréninky jsou tam
špičkový.
O kondici se mi stará již zmíněný Pavel Provázek, jezdím za ním do MegaFitness v Korunní.
Nejdůležitější je pro mě v životě moje rodina,
která mě podporuje a žije tím se mnou. Zhruba za měsíc se mi narodí syn, tak nás bude
o jednoho víc.
Jste všichni nejlepší, snad vás nezklamu!
Lenka Bartáková,
redaktorka
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Sport

Ve čtvrtek 27. 12. nastoupí na galavečeru
XFN do oktagonu kovaný thaiboxer Lukáš
Fuki Dvořák. Lukáš cítí, že potřebuje změnu a MMA ho zcela pohltilo. Jak se na první
zápas připravuje a jaké má v MMA ambice
se dočtete v našem rozhovoru.

HOLKY VOLEJBALISTKY VÍTĚZÍ
Listopad a prosinec byl plný turnajů. Naše
nejstarší hráčky mají za sebou další dvě utkání v lize, kde se týmu HP A podařilo postoupit
ze 7. do 6. ligy. Oba naše týmy se poprvé ve

stejné soutěži potkají 19. 1. a zabojují i proti
sobě.
Další veliký úspěch a výbornou reklamu našemu oddílu jsme uhráli na Mikulášském turna-

ji DDM Prahy 9, který
se konal v neděli 2. 12.
v tělocvičnách FZŠ
Chodovická. V nejstarší kategorii obsadily
naše hráčky 1. a 2.
místo. Velice dobře si
vedly i mladší dvojice a nejmladší dvojice ve
žluté kategorii získala stříbrnou medaili.
Pro celý náš volejbalový team jsme uspořádali ke konci roku oddílový vánoční turnaj
končící přespáním v sokolovně. Pilo se, jedlo
se a především se hrálo. Nakonec se i dobře
spalo na žíněnkách rozesetých po celé tělocvičně. Děkujeme všem rodičům za úžasné
dobroty, které nám na turnaj přinesli.
Do nového roku přejeme všem dětem a jejich rodičům, co to umějí s balonem a nejenom těm, hodně štěstí a zdraví.
Za trenérky:
Jája, Lucka, Ivet a Danča

19. MIKULÁŠSKÁ – ZÁVOD DRUŽSTEV
V sobotu 8. prosince 2018 se jel každoroční
závod tříčlenných družstev a jako vždy v obráceném gardu Dušičkové vyjížďky. Každý
rok stejná trať, ale počasí vždy překvapí a závod něčím okoření.
Letos to byl silný vítr, který dvacítku závodníků potrápil na celé trati doslova ze všech
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stran. Přesto všichni dojeli, byť v širokém časovém rozpětí. Pořadatel -firma VODOMONT
potom ve smyslu regulí závodu (pro výsledek
se započítává čas druhého závodníka příslušného družstva) vyhodnotil celkové pořadí
družstev, které pak bylo slavnostně vyhlášeno na gala večírku ve SPORTOVNÍ HOSPODĚ.

Jména vítězného družstva budou nesmazatelně vyryta na putovní pohár.
Jaroslav Hněvkovský, občan

Placená inzerce
AUTORIZOVANÉ ODHADY DOMŮ,
BYTŮ, POZEMKŮ, PROVEDE ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA.
TEL: 602 970 835, 281 924 588

NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ,
TOPENÁŘSKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE.
ODBORNÁ KVALIFIKACE,
SPOLEHLIVOST.
TEL: 775 961 432

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

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU.
TEL: 606 527 091

DAŇOVÁ PORADKYNĚ
A CERTIFIKOVANÁ ÚČETNÍ NABÍZÍ
SLUŽBY VE SVÉM OBORU.
721 604 628

KDO DOKONČÍ DŮM NA KLÍČ?
DOHODA. TEL: 734 188 791
KDO LEVNĚ POSTAVÍ RD NA KLÍČ.
YTONG, HELUZ, POPŘ. DOMLUVA
TEL: 734 188 791

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ – REVIZE
TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: 608 153 818

KURZY ŠITÍ
NABÍZÍM LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY
I POKROČILÉ
MAX 2-3 OSOBY VE SKUPINĚ
URBANOVÁ JAROSLAVA
TEL. 607 111 109

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE,
ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ PRÁCE,
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NA KLÍČ
775 080 907

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

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

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
KOUPÍM. TEL: 286 891 400

! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU. VYKLIZENÍ SKLEPŮ,
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ A JINÉ.
STĚHOVÁNÍ A DOPRAVA.
ROZUMNÁ CENA.
TEL: 773 484 056
GYMNÁZIUM V PRAZE 9,
CHODOVICKÁ PŘIJME ÚČETNÍHO
(KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE),
ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA
(DOTAČNÍ PROJEKTY,
INVENTARIZACE), VRÁTNÉHO
(VHODNÉ PRO SENIORY NEBO OSOBY
SE SNÍŽENOU PRACOVNÍ
SCHOPNOSTÍ).
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
INFO: 724 114 852, 724 114 854
TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE, SPOLEK,
HLEDÁ PROVOZOVATELE – PARTNERA
– NÁJEMCE SPORT. HOSPODY
V AREÁLU TJ V H. P., CHVALKOVICKÁ
UL. ZAHÁJENÍ PROVOZU 1/2019
NEBO PO DOHODĚ.
PODROBNOSTI NA
TEL: 602 236 259. PÍS. NABÍDKY:
TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE,
CHVALKOVICKÁ 2031/47, 193 00 P – 9

HLEDÁME DISTRIBUTORY

LETÁKŮ

v Horních Počernicích

www.mbkolo.cz

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 67, leden 2019
(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

e-mail: roman.oralek@seznam.cz
tel. 602 321 261

REDAKČNÍ RADA: předsedkyně Petra
Prokůpková, Rozka Beránková, 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: 13. 12. 2018
Uzávěrka příštího čísla: 17. 1. 2019
Příjem inzerce do dalšího čísla do 17. 1. 2019
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: 1. 2. 2019
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Inzerce

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

700 domovních schránek
1000 Kč za roznos

