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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH

BŘEZEN 2019
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 14. 4. denně od 9.00 do 18.00 hod.
Svět kostiček
do 30. 3. denně od 9.00 do 18.00 hod.
Výstava obrazů žáků ateliéru Jarmily Králové
3. 3. od 14.00 hod.
Masopustní průvod na Chvalský zámek
- začátek u ZŠ Ratibořická
4. 3. od 17.00 hod.
Zastupitelstvo MČ
9. 3. od 19.00 do 22.00 hod.
Strašidelná noc na zámku s padouchy
a superhrdiny
19. 3. od 14.00 hod.
Zámecké posezení s Andreou Žbodákovou
23. – 24. 3. od 9.00 do 18.00 hod.
Detektivní víkend na zámku aneb pátrej na
vlastní pěst!

DIVADLO
2. 3. od 15.00 hod.
Princezna ze mlejna
6. března od 18.00 hod. VERNISÁŽ
Havran v máji
7. března od 19.30 hod. KINO
Bohemian Rhapsody
10. března od 15.00 hod.
Tři veteráni
11. března od 19.30 hod.
Zamilovaný sukničkář
13. března od 19.30 hod. KINO
Ten, kdo tě miloval
17. března od 15.00 hod.
Čtyřlístek v pohádce 2
18. března od 19.30 hod.
NEBUĎ KONZERVA
Vizita – Zásnubní komůrka
19. března od 19.30 hod. KONCERT
Radůza
20. března od 19.30 hod. KINO
Zlatý podraz
21. března od 19.30 hod. TALK SHOW
Úsměvy Iva Šmoldase
23. března od 15.00 hod.
Kočičí pohádka aneb Jak Klárka
zachránila Kočičí království

30. března od 15.00 hod.
Dobrodružství hastrmana Tatrmana
31. března od 19.30 hod.
*Světáci

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY
4. 3. v 9.00 a 10.30 hod.
The Cello Boys
7. 3. od 9.00 a 10.30 hod.
Křoupat zdravě dá se hravě – účinkují
Michaela Dolinová a Milan Duchek
Určeno dětem z MŠ a 1. – 3. ročník ZŠ
8. 3. od 9.00 hod.
Hovory s TGM
Určeno pro 9. ročníky ZŠ a střední školy
12. 3. od 9.00 a 10.30 hod.
Pověsti pražské - Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila
Určeno dětem z 1. stupně ZŠ
11. 3. a 14. 3. v 9.00 a 10.30 hod.
Příhody Vodníka Česílka – Divadlo D5 Praha
Určeno dětem z MŠ a 1. stupeň ZŠ
18. 3. od 9.00 hod.
Pověsti pražské - Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila
Určeno dětem z 1. stupně ZŠ
19. 3. od 9.00 hod.
Neposlušná kůzlátka – Buchty a loutky
Určeno pro MŠ
20. 3. od 9.00 hod.
Až na dno mamuta – Divadlo Vytřeštěný oko
25. 3. od 9.00 a 10.30 hod.
O neposedné pomlázce – Liduščino Divadlo
Určeno dětem z MŠ a 1. stupeň ZŠ
27. 3. od 9.00 a 10.30 hod.
28. 3. od 9.00 a 10.30 hod.
29. 3. od 9.00 a 10.30 hod.
Příhody včelích medvídků – Divadlo Krapet
Určeno pro MŠ a 1. - 3. ročník ZŠ

14. 3. od 17.00 do 19.00 hod.
Zážitky z cest: 40denní cestování
po Mongolsku na motorce
28. 3. od 17.00 do 19.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost
volby: A co vlastně řešíme, jsou to
naše nemoci, nebo zdraví?
31. 3. od 14 do 17 hod.
Milujeme všechno, co svítí a bliká - technické
tvoření pro děti a rodiče

MUMRAJ
2. 3. od 9.30 do 10.30 hod.
Létání v sítích pro děti
2. 3. od 10.45 do 12.00 hod.
Létání v sítích pro dospělé
16. 3. od 9.30 do 11.30 hod.
Montessori sobota
8. 3. 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hod.
9. 3. 9.00 – 12.00 hod.
Burza dětského a těhotenského oblečení
16. 3. od 14 do 18 hod.
Výtvarná dílna s akademickým malířem
Martinem Velíškem (akce na podporu
skautské klubovny)
23. 3. od 10.00 do 12.00 hod.
nebo od 15.00 do 17.00 hod.
Maškarní bál pro děti
23. 3. od 20.00 hod.
Tančírna

OSTATNÍ
od 6. 3. do 19. 4.
Křížová cesta ve svépravické kapličce

DDM

9. 3. od 19 hod.
Ples Klubu podnikatelů v hotelu Chvalská
Tvrz - salónek Afrika. Večeře v ceně,
kontakt 602 342 781.

16. 3. od 10.00 – 14.00 hod.
Výtvarná dílna šití pro děti od 10 let,
mládež a dospělé

31. 3. od 10.00 do 17.00 hod.
Den otevřených dveří v Golf Resort Black
Bridge

16. 3. od 14.00 do18.00 hod.
Výtvarná dílna quillingu pro děti od 10 let,
mládež a dospělé
17. 3. od 13.30 do 19.30 hod.
Kurz tiffany

24. března od 17.00 hod. KINO
Expediční kamera 2019

14. a 28. 3. od 18.15 do 20.15 hod.
Velikonoční keramická dílna

27. března od 19.30 hod.
Můžem i s mužem

2. 3. a 23. 3.
Lyžařská škola REBE-LS
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM

Ukážeme vám chippování, puttování a dlouhé odpaly na tzv. Driving Range. O bohatý
doprovodný program se postará firma Tesla,
která bude mít k dispozici 2 modely vozů
na testovací jízdy, dále Bav se Golfem a Golf
House, kteří dodají hodnotné ceny do soutěží a YouTuber a golfista Johny Machette,
se kterým se můžete pozdravit nebo zahrát
puttovací soutěž!

Úvod

Slovo starostky
Milí přátelé,
minulý měsíc byl na události velmi bohatý. Bohužel k nim patří i požár v bytovém domě v Chodovické ulici. Jakmile jsme dostali od záchranářů o neštěstí zprávu, jely jsme s tajemnicí našeho úřadu Ing. Monikou Brzkovskou
okamžitě na místo požáru. Musím velmi ocenit profesionální přístup a práci všech, kteří na místě zasahovali. Hasiči, policisté i záchranáři svou práci nejen dokonale zvládají, ale čeho si zvlášť cením, ve vypjatých okamžicích
se chovali nesmírně vstřícně a lidsky k obyvatelům domu. Velké poděkování si zaslouží nejen skromný hrdina
Martin Vašíček, který okamžitě pomáhal starším sousedům, a jehož činu se věnujeme na jiném místě listu, ale
i mnozí další. Chci poděkovat panu Jaroslavu Stárovi, majiteli hotelu Čertousy, který za námi přišel přímo do
evakuačního autobusu a lidem v něm nabídl okamžitě ubytování ve svém hotelu. Poděkovat musím ale všem
dalším, kteří se o osud svých počernických sousedů stále zajímají a já si denně uvědomuji, jaká je v lidské solidaritě a pochopení obrovská síla.
S kolegy jsme na radnici už více než tři měsíce. Připravili jsme proto pro vás za toto období přehled toho, co jsme zatím udělali. Pokračujeme
samozřejmě ve stejném tempu i nadále. Poprvé jsme také společně chatovali a otevřeli radnici komukoli, kdo přijde za starostkou i radními na
„kus řeči“ osobně. Každé první úterý v měsíci chatujeme, každou první středu v měsíci je naše radnice otevřená vám, občanům.
Těšíme se na další setkání s vámi a srdečně vás zvu na masopust 3. března, kdy mimo jiné můžete na nádvoří Chvalského zámku ochutnat obří
koláč od radních!
Alena Štrobová, starostka

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 4. BŘEZNA 2019
OD 17.00 HOD. NA CHVALSKÉM ZÁMKU

NAŠE TŘI MĚSÍCE NA RADNICI
Jsme řádní hospodáři
Rozpočet:
Po příchodu na radnici jsme namísto připraveného rozpočtu dostali pouze požadavky na
výdaje pro rok 2019 ve výši 372 milionů Kč.
Finančně je nelze pokrýt. Stanovili jsme proto priority, zkrátili běžné i kapitálové výdaje,
absolvovali nespočet jednání s řediteli příspěvkových organizací a vedoucími odborů
a navrhli rozpočet s objemem příjmů 164 293
tis. Kč a výdajů 242 995 tis. Kč, tj. schodkem
ve výši 78 702 tis. Kč. Navržený schodek je
plně kryt prostředky na rozpočtových účtech
k 31. 12. 2018, který činil 108 782 tis. Kč, z toho
sociální fond 168 tis. Kč. Podle doporučení
z magistrátu připravujeme rozpočet tak, aby
byl přehlednější. Je nově řazený dle kapitol.
Chceme, aby byl srozumitelný i občanům.
Jeho součástí je přehled schválených investičních výdajů i „zásobník“ investičních akcí pro
rok 2019.
Bankovní služby:
Jednali jsme s bankami, které spravují účty
městské části. Nelíbily se nám nehorázné poplatky za jejich vedení a nízké úroky. Aktuálně
podepisujeme dodatek smlouvy. Jeho podmínky přinášejí městské části neočekávaný
příjem ve výši statisíců korun ročně.
Most a komunikace Na Svěcence
Od 90. let jsou ve správě naší městské části.
Jejich údržba je ale finančně náročná a pro
městskou část velmi zatěžující. V době, kdy
se u nás demolují pro havarijní stav hned dva

mosty, je správa mostu i nebezpečná. Zahájili jsme proto okamžitě intenzivní jednání
s náměstkem primátora MHMP Ing. Adamem
Scheinherrem, radním Janem Chabrem a generálním ředitelem TSK Petrem Smolkou.
Výsledek jednání je pro MČ Praha 20 velmi
dobrý. Na jednání bylo slíbeno radním Scheinherrem, že most i komunikaci převezme hl. m.
Praha do své správy. Zatím jsme od TSK hl. m.
Prahy obdrželi posudek k technickému stavu
mostu. Vjezd na most bude omezen z obou
stran do 20 tun.
Nakládání se dřevem
Překvapivé pro nás bylo zjištění, že naše
MČ disponuje nemalým množstvím dřeva
(170 m3), které není příliš detailně evidováno
a jeho nemalá část leží neuskladněná a lety
trouchniví a znehodnocuje se. Dřevo se nalézá na oploceném pozemku MČ v oblasti Robotnice. Zvažujeme, že s kvalitními kusy dřeva
oslovíme řemeslníky v oboru, případně školy
s obory, které s tímto materiálem mohou pracovat. Zbylá valná většina zásob dřeva bude
pravděpodobně nabídnuta k prodeji v rámci
plánované veřejné zakázky.
Územní rozvoj
Počernice východ:
Setkali jsme se v této věci i s Ing. Annou
Kuryviálovou z oddělení pořizování dílčích
dokumentací MHMP a Ing. Cachem, který je
vedoucím zmíněného oddělení. Podnět na
změnu území na ornou půdu vítají a vyčkávají
se studií na rozhodnutí našeho zastupitelstva.

Změny územních plánů:
S Výborem hl. m. Prahy pro územní rozvoj projednáváme podané změny územních plánů na
území Horních Počernic. Projednáváme s nimi
jednotlivé podněty a dáváme doplňující informace, účastníme se i veřejného projednávání,
kde můžeme navrhnout prostřednictvím člena výboru, který si osvojí náš názor, protinávrh
k předloženému materiálu. Jde zejména o případy, kdy městská část má k projednávané
změně odlišný názor, než je návrh výboru.
Doprava
Dostavba Pražského okruhu:
Aktivně spolupracujeme se Starosty pro
okruh, sdružením, které zastupuje zájmy
městských částí a obcí Středočeského kraje
dotčených dopady dostavby Pražského okruhu. V lednu 2019 jsme se jako zástupci naší
městské části obrátili s požadavky na ochranu
zdraví obyvatel Horních Počernic na Evropskou komisi (generální ředitelství pro životní
prostředí) a ředitele agentury Jaspers, která
představuje tři instituce – Evropskou komisi,
Evropskou investiční banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj. Žádáme je tím nejen
o ochranu zdraví obyvatel Horních Počernic
a dalších městských částí, ale i posouzení
toho, zda je „průtah“ kamionů hlavním městem v souladu s evropskou legislativou. Pokračujeme společně se Starosty pro okruh v aktivitách proti vedení kamionového tranzitu
hlavním městem. Stále bráníme právo našich
občanů na zdraví a zdravé životní prostředí
a tento postoj nezměníme.

2– 3

Zastávky na znamení
Okamžitě od příchodu na radnici jednáme se
zástupci společnosti ROPID o tom, že našim
občanům plošné zavedení zastávek na znamení nevyhovuje. Zástupci zmíněné společnosti uvedli, že zastávky na znamení budou
v dohledné době zavedeny v celé Praze. Aktuálně proto vedeme jednání o tom, aby na území naší městské části byly přednostně zavedeny moderní autobusy vybavené dostatečným
počtem tlačítek pro komfort našich občanů.
Rekonstrukce a řešení přechodů
na Náchodské ulici
Dle domluvy s Ing. Krejčím z Odboru dopravních agend MHMP jsme zaslali žádost o přisvícení dalších neosvětlených přechodů na Náchodské. Chceme tak zajistit bezpečí na této
frekventované komunikaci. Náchodskou jsme
prošli a u přechodů, které nemají osvětlení,
jsme rovněž předali žádost o jejich přisvícení.
Rekonstrukce komunikace Třebešovská
– vycházíme vstříc občanům!
Vyšli jsme maximálně vstříc žádosti obyvatel Třebešovské ulice, kteří požadují změny
v rámci její rekonstrukce. Uspořádali jsme na
radnici setkání, kam kromě zmíněných občanů byli pozváni i zástupci společnosti ZAVOS.
Na setkání jsme představitele ZAVOS požádali, aby se další práce na rekonstrukci Třebešovské prozatím pozastavily. S občany ulice
Třebešovská budou probíhat setkání, během
kterých budou mít možnost vyjádřit své požadavky. Jejich výsledky chceme se zástupci
společnosti ZAVOS projednat a domluvit změnu projektu (ZSPD) a našim občanům tím vyjít
maximálně vstříc.
Oslovili jsme i Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 20 a žádáme, aby v lokalitě
bylo prozatím zastaveno kácení stromů. Ulici
Třebešovskou jsme prošli s nezávislým odborníkem a za účasti dvou občanů, kteří zde bydlí.
Stromy bohužel nejsou příliš dobře ošetřované, tlakové větve neprořezané, naopak jsou
pořezány větve, které by zachovány být měly.
Bude zde nutný prořez stromů provedený odborníkem. Dojde zřejmě i ke kácení, protože
stromy mají dutiny a jsou napadeny houbou.
Prosazujeme připomínky a podněty našich
občanů
Oslovením náměstka primátora Hlaváčka se
nám podařilo zařadit připomínky člena Komise dopravy RMČ Praha 20 a občana Horních
Počernic pana Hampla do dokumentu Plán
udržitelné mobility Prahy a okolí, který má
celoměstský význam s přesahem do Středočeského kraje.
Otevřená radnice
Přizvání veřejnosti k účasti v komisích
zřizovaných RMČ Praha 20:
Nejen nominanti jednotlivých politických
subjektů, ale i zástupci široké veřejnosti měli
možnost vyjádřit svůj zájem o členství v komisích RMČ Praha 20. Oslovili jsme je prostřednictvím výzev na sociálních sítích a webu
městské části a zájem nás překvapil.

Hornopočernický zpravodaj – březen 2019

Středy a chat se starostkou a radními:
Vždy první středu v měsíci v době od 14.00
do 18.00 hodin mají občané možnost, v rámci otevření radnice, bez předchozí domluvy
nebo objednání přijít na radnici a ptát se na
vše, co je zajímá, přinášet podněty a návrhy
na změny. Stejný účel plní i chat se starostkou
a radními první úterý v měsíci.
Na kus řeči s radními
Obnovení neformálního setkávání občanů
s radními - pravidelným pořádáním akce „Na
kus řeči s radními“ – začínáme 28. února 2019
v restauraci U Bobra na Xaverově a postupně
chceme místa setkání měnit.
Péče o rodiny a seniory
V době počínajícího adventu jsme pro naše
seniory uspořádali výlet do centra hlavního
města.
V rámci slavnostního rozsvícení vánočního
stromu jsme oslovili sponzory a docílili toho,
že každé dítě, které na Chvalskou tvrz v rámci
akce přišlo, dostalo dárek.
Obnovujeme oblíbená Zámecká posezení pro
seniory – setkání se zajímavými osobnostmi
na Chvalském zámku, která znamenají nejen
sociální interakci se seniory, ale i propojení
s dalšími skupinami obyvatel.
Dokončujeme koncept využití dvou vozidel
pečovatelské služby ÚMČ Praha 20 pro převoz
našich seniorů k lékaři nebo za pochůzkami.
K dispozici budou mít i doprovod školené pečovatelky.

Spolková činnost
Uspořádali jsme dvě setkání zástupců počernických spolků s vedením radnice s cílem nastavit společné aktivity na území Horních Počernic, ale i s cílem domluvit se na vzájemné
podpoře a komunikaci.
Pomoc občanům z domu v Chodovické ulici, zasaženého požárem
Zástupci vedení radnice byli hned po oznámení požáru přítomni na místě, pomáhali zajistit
nutnou pomoc a náhradní ubytování. Zřídili
jsme i transparentní účet č.: 5588333/0100 na
pomoc lidem, jejichž domovy požár zdevastoval. Zajistili jsme nábytek pro nejnutnější
potřeby lidí zasažených požárem a oslovili
pro pomoc nejen veřejnost, ale i firmy, které
u nás a v okolí působí. S obyvateli domu jsme
stále v kontaktu a snažíme se jejich nelehkou
situaci zmírnit.
Členové Rady MČ Praha 20 – Alena Štrobová,
Jiří Beneda, Daria Češpivová, Karla
Polydorová, Jana Hájková,
Zbyněk Mucha a Pavel Skalický

Pozvánka

STŘEDY A CHAT SE STAROSTKOU

ZÁMECKÁ POSEZENÍ
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Aktuality

V minulém měsíci se v rámci „Na kus řeči se starostkou a radními“
otevřela radnice poprvé občanům. Pokračujeme vždy první úterý
v měsíci na chatu a první středu v měsíci je pro vás otevřená starostčina kancelář od 14 do 18 hodin. (V březnu 5.3. a 6.3., v dubnu 2.4. a 3.4.).

Starostka Alena Štrobová vás zve
na Zámecké posezení na Chvalském zámku.
Ve středu 27. března 2019 od 14.00 hodin
Hostem je televizní dramaturgyně
a producentka

Andrea Žbodáková
Dozvíme se o natáčení pořadů
Sauna, Vyvolení, Splněné sny,
Robinsonův ostrov,
Mise nový domov a MasterChef!
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pozvánka

maso pustní
Andrea_Zbodakova_91x131_v1.indd 1
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Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet, Mumraj, DDM HP
a Restaurace Sezóna vás zvou na tradiční

p r ů vo d 3. března

2019

14.00 START průvodu od ZŠ Ratibořická
další zastávky: Úřad MČ, Mumraj,
Restaurace Sezóna
CÍL: Chvalský zámek
Čeká vás:

 soutěž o nejlepší dětské masopustní masky

PC 290

Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857
Praha 9 – Horní Počernice
tel: + 420 281 860 130
www.chvalskyzamek.cz

 ochutnávka zabijačkových pochoutek
 sladké koblihy od Pekařství Moravec
 těšte se na netradiční hosty průvodu
Na zámku bude po celý den od 9–18 hod.
otevřena jedinečná výstava Svět kostiček.
Vstup na nádvoří zdarma, výstava běžné vstupné.
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POŽÁR BYTU V CHODOVICKÉ ULICI. NĚKOLIK RODIN SE DO BYTŮ VRÁTÍ AŽ ZA
PÁR MĚSÍCŮ
Požár bytu v Chodovické ulici ovlivnil život
mnoha rodin a jen díky duchapřítomnosti
několika lidí nedošlo k tragédii, která by si
vyžádala životy obyvatel domu.
K požáru došlo vinou vadné elektroinstalace
v bytě v horním patře panelového bytu. Požár se rychle rozšířil na čalouněnou sedačku
a další nábytek v bytě. Majitelka bytu se snažila zvládnout situaci svépomocí, avšak brzy
jí štiplavý kouř začal dusit a ve zmatku otevřela okno a snažila se z hořícího bytu vytáhnout svého imobilního manžela.
Jako anděl se na chodbě zjevil soused z vedlejšího domu Martin Vašíček, který spolu
s třemi ukrajinskými dělníky přiběhl na pomoc a vytáhli je z hořícího bytu. Díky jejich
odvaze a duchapřítomnosti nedošlo ke ztrátě
na životech.
„Hořel byt přímo nad námi. Já jsem si myslela,
že se něco připálilo, jak to smrdělo. Ale najed-

nou jsem slyšela z chodby křik, abychom šli
všichni ven a volání o pomoc. Stačila jsem si
vzít kabát, doklady, klíče a utíkali jsme dolů.
Tam policisté přistavili evakuační autobus,
do nějž za námi přišla paní starostka a posléze i pan Stára a poskytli nám pomoc a ubytování v hotelu Čertousy. V bytě jsme přišli
o všechno. Je vyklizený úplně na beton. Bylo
nutno vyházet veškeré zařízení, takže v něm
teď není nic kromě vysoušečů. Měli jsme
štěstí, že jsme si vzpomněli, že jeden pán pronajímal byt u nás na chodbě, který byl zrovna
volný, a tak jsme si ho pronajali,“ řekla nám
paní Zuzana Soukupová.
Neobyvatelné jsou v této době čtyři byty,
dalších šest bylo poškozeno, ale nájemníci se
do nich již s určitým omezením mohli vrátit.
„Zatím se byty vysouší a probíhají práce na
statice domu, která byla požárem poničena.
Hlavní statická závada je prasklina stropních
panelů pod střechou. To by mělo být do

měsíce zabezpečeno, práce na vypáleném
bytě odhaduji na 5-6 měsíců, ostatní by se
do svých bytů mohli vrátit do třech měsíců.
Záleží, jak budou pokračovat opravy domu.
„Opravy na poškozeném domu (zdi, topení, okna a balkony) půjdou z pojistky domu,
ostatní by měli nájemci řešit individuálně
v rámci svých pojistek, které měli kromě snad
dvou bytů všichni," prozradil nám předseda
Bytového družstva Zdeněk Trávníček.
Pojistky však nepokryjí veškerou ztrátu, velkou pomocnou ruku jste podali vy, všichni
občané, kteří jste se zapojili do sbírky na pomoc rodinám, které dočasně přišly o střechu
nad hlavou. Vám všem patří obrovský dík!
Lenka Bartáková, redaktorka
Foto: Roman Půta, HZS Praha

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří mně, mému manželovi a ostatním lidem postiženým tímto požárem pomáhali. Hlavně těm, kteří pomáhali jako první a začali snášet ze schodů mého imobilního manžela,
pak i za pomoci policie (myslím, že byli cizí národnosti) a také člověku,
který mu přinesl deku na přikrytí. Je připravená na vyzvednutí.
Že děkuji hasičům, policii, záchranářům, nemusím asi vůbec zdůrazňovat. Také musím nejvíce poděkovat pracovníkům Úřadu městské
části Praha 20 za jejich vstřícný přístup, ať jde o Odbor sociální, Odbor bytový (zajištění náhradního bydlení pro mne a manžela), založení transparentního účtu, rychlé vystavení OP, zkrátka za vše. Také
Domu s pečovatelskou službou Běchovice, kde bude můj manžel dočasně umístěný, než bude bydlení pro něj zařízeno. Také paní doktorce z
Veterinární kliniky ve Chvalkovické, která se snaží o nalezení kocoura
Pepína. Je mi moc líto všech nájemníků, kterým při hašení požáru byl
poškozen majetek. Byt je zatím neobyvatelný, z toho důvodu museli
být vystěhováni a utrpěli psychickou újmu.
Moc si také přeji, aby mí spolubydlící v domě následkem požáru netrpěli zdravotními problémy. Nic více nemohu bohužel udělat.
Také děkuji všem spoluobčanům, kteří mi nabízejí materiální pomoc,
přispívají na transparentní účet, a jinak mě podporují.
Předsedovi našeho družstva a členům výboru přeji hodně sil při vyřizování škod vzniklých následkem požáru. Ráda bych byla nějak nápomocná, ale s péčí o mého imobilního manžela je to složité.
Musím také zdůraznit svou rodinu, bez jejich pomoci bych to vůbec
nezvládla. Také kamarádky, které mě podporují a věnují se mi, jak jen
to jde. Děkuji moc všem. Opatrujte se.
Anna Bienová

Děkujeme panu Radkovi Golawskému za lidský přístup a nasazení v pomoci sousedům zasaženým požárem. Pomohl nejen
finančně, ale na své náklady vytiskl i letáky s číslem transparentního účtu městské části a roznesl je po Horních Počernicích.
Vedení MČ Praha 20
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Osud je nevypočitatelný a člověk nikdy neví, kdy si ho vybere. Také
nás, důchodce, postihla příhoda a změnila nám život. Při požáru, který
vznikl v bytě nad námi v Chodovické ulici, nám hasební voda prolila
všechno bytové vybavení včetně veškerých el. spotřebičů a elektroniky.
V bytě bylo rázem 7 cm vody a neodtékala. Prostě se v bytě nedá být.
Naštěstí se nás ujalo plno hodných lidí, kteří nám pomáhali. Proto nám
dovolte, abychom poděkovali paní starostce, hotelu Čertousy, paní místostarostce, chlapům z místního hospodářství, zastupitelům, sousedům
a přátelům. Ještě jednou veliké díky.
Zuzana a Zdeněk Soukupovi

DĚKUJEME ZA STATEČNOST
Aktuality

Bydlí v domě v Chodovické ulici. Když začalo nedávno ve vedlejším vchodu hořet,
uvědomil si, že tam žijí převážně senioři,
kteří určitě potřebují pomoc.
Vběhl do vedlejšího domu a mířil rovnou do
posledního patra, protože věděl, že tam žije
nechodící starý pán se svou ženou. Z hořícího
bytu ho pomáhal dostat ven. „Spolu se mnou
tam přiběhli tři ukrajinští dělníci,“ říká Martin
Vašíček. „Pomáhali mi, bohužel je ale neznám
a už se mi je nepodařilo dohledat. Měl jsem
navíc tehdy jiné starosti. Policie mezitím vyvedla ven lidi z vedlejších vchodů. Moje paní
byla v tu dobu v práci a já najednou nevěděl,
kde jsou naše tři děti. Běhal jsem zoufale ulicí, kde už byla spousta hasičských vozů, záchranky, zmatek, než jsem je u policistů objevil. Byly to pro mě chvíle obrovského strachu!
Nejvíc mě mrzelo, že u Alberta stáli v tu dobu
lidé a neštěstí si natáčeli na mobil. Takovému
jednání nerozumím. Přece když vidíte, že se
někde něco děje, jdete jako první pomoci
těm lidem!“
Na odvahu Martina nás upozornili sousedé
z domu.
Je mi ctí, že jsem Martinu Vašíčkovi za jeho
statečnost a odvahu mohla jménem MČ Praha 20 spolu s kolegyněmi místostarostkou
Dariou Češpivovou a radní Janou Hájkovou
osobně poděkovat.
Alena Štrobová, starostka
Placená inzerce

Lékárna
Bioaktivní
Karoten 90 + 30

MÖLLER’S

(rodinné balení)

340,-Kč

Doplněk stravy ve formě kapslí.
Podporuje normální funkci imunitního
systému. Přispívá k udržení normálního
stavu pokožky a zraku.

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

Vysočany

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9

info@ocnioptikahp.cz

vysocany@oohp.cz

281 865 665

284 818 267

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

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

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
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz

725 537 096

6– 7

*ceny platí do vyprodání zásob

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Odbory

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi do základních škol
a mateřských škol v Horních Počernicích na
Dny otevřených dveří a k zápisům pro školní
rok 2019/2020, které budou probíhat v následujících termínech:

• 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,
Ratibořická 1700: dne 4. 3. 2019 od 10.00 do
16.00 hodin

Možnost individuální konzultace v pozdějším
čase dle domluvy.
Přípravná třída: zákonní zástupci zájemců
musí splnit požadavky dané zákonem (dostavit se k zápisu, zažádat o odklad + dodat doporučení ošetřujícího lékaře nebo klinického

• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250: dne 4. 3. 2019 od
14.00 do 17.00 hodin

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

psychologa + doložit doporučení ke vzdělávání
v přípravné třídě z PPP nebo SPC. Upozorňujeme, že kapacita přípravné třídy je pouze 14 míst.
Škola nanečisto – příprava pro školu: 4. 3. až
8. 3. 2019 denně vždy od 15.00 do 15.45 hodin.
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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83
Dne 2. 4. 2019
od 14.00 do 17.00 hodin

Škola je 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 Dne otevřených dveří bude v uvedeném čase probíhat
i zápis.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
2. a 3. dubna 2019
od 13.00 do 17.00 hodin

2. dubna 2019
od 14.00 do 17.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700

• 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.

• 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

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 po-

vinné 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 průkazu
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), §182a (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 – Mateřské školy“.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi na Dny otevřených dveří v mateřských školách a následně
na zápis do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok 2019/2020.
Uskuteční se v následujících termínech:
• Mateřská škola „U Rybníčku", Praha 9

- Horní Počernice, Křovinovo nám. 115
- 19. 3. 2019 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00
hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.
• Základní škola a Mateřská škola, Praha 9
- Horní Počernice, Spojenců 1408,
detašované pracoviště mateřské školy
– Spojenců 2170/44 - 20. 3. 2019

dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod.
a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.
• Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Chodovická 1900 - 21. 3. 2019
dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod.
a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu: 6. a 7. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), stanoví podmínky pro přijímání
dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje
pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Dítě mladší tří let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné (pro školní rok 2019/2020 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2019 dovrší pátý rok věku).
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte
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do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích,
postupují při zápisu do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání" a dle kritérií, která stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na doporučení zřizovatele.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají
děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v
Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Poruše-

ní povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému
předškolnímu vzdělávání 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), §182a (povinnost k zápisu je stanovena
v §34a, odst. 2).
Podrobné informace o jednotlivých mateřských
školách najdete na internetových stránkách:
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti – Školství – Mateřské školy“.

Helena Víchová, Odbor sociálních věcí a školství

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

V pátek 29. 3. 2019 od 8.00 hod. - do 14.00 hod.
bude prováděno blokové čištění sídliště III.

Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická, Ratibořická,
Komárovská a Chodovická.
Další komunikace v obci budou čištěny ve
2. polovině března a v průběhu dubna a května. Všechny čištěné úseky budou označeny
dopravními značkami.

Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací po
zimním období.
Děkujeme.
Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru místního hospodářství

Odbory

V pátek 22. 3. 2019 od 8.00 hod. - do 14.00 hod.
bude prováděno blokové čištění sídliště I. Mezilesí a sídliště II. Lhotská včetně přilehlých ulic
- Libošovická, Běchorská.

Přistavení kontejnerů na bioodpad v 1. pol. 2019
PŘISTAVENÍ
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD V 1. POL. 2019
I. pol 2019

VOK

místa
1. místo

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

2. místo

3. místo

4. místo

Křovinovo nám.

leden

únor

březen

duben

květen

červen

BIO 31.3. BIO 14.4.

BIO 31.3. BIO 14.4.
BIO 7.4.
BIO 28.4.
BIO 7.4.
BIO 28.4.

BIO ‐ kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva odvoz vždy v neděli od 9.00 ‐ 12.00 hodin (označeno zeleně)
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

Odbory

INFORMACE PRO VOLIČE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO
SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starostka Městské části Praha 20 podle § 14c
písmena a) zákona 247/1995 Sb. o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Doplňovací volby do Senátu Parlamentu
České republiky se uskuteční:
v pátek 5. dubna 2019 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 6. dubna 2019
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Případné druhé kolo voleb proběhne ve dnech:
v pátek 12. dubna 2019 od 14.00 hod. do 22.00
hod. a v sobotu 13. dubna 2019 od 8.00 hod.
do 14.00 hod.
INFORMACE PRO VOLIČE
o době a místě konání doplňovacích voleb do
Senátu Parlamentu České republiky

2. Místo konání voleb
Volební okrsek
Volební místnost (adresa)
č. 20001		
ZŠ, Stoliňská 823
č. 20002		
ZŠ, Stoliňská 823
č. 20003		
ZŠ, Spojenců 1408
č. 20004		
ZŠ, Spojenců 1408
č. 20005		
Místní veřejná knihovna,
		Náchodská 754
č. 20006		
ZŠ, Ratibořická 1700
č. 20007		
ZŠ, Ratibořická 1700
č. 20008		
ZŠ, Ratibořická 1700
č. 20009		
MŠ a ZŠ, Bártlova 83
č. 20010		
Domeček, Votuzská 322
		(1. patro)
č. 20011		
Domeček, Votuzská 322
		(přízemí)
č. 20012		
ZŠ, Chodovická 2250

Počet volebních okrsků v Horních Počernicích
je 12.
3. Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny před dnem voleb, tj. 2. dubna 2019. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

Placená inzerce

Hornopočernický zpravodaj – březen 2019
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Vrběcká Anna
Kresta Oldřich
Wiedenová Marie
Procházka Jiří
Markovičová Dorota
Černá Maruše
Brychta Jaroslav
Flíčková Hana
Přibíková Libuše
Vaněk Slavoj
Kubíčková Marta
Nováková Miloslava
Roušar Milan
Štěpánková Rudolfa

Hanuš Jiří
Waraus Pavel
Šrytr Jiří
Vrkočová Miroslava
Brychtová Alena
Jůnová Jaroslava
Kulová Libuše
Matušů Alena
Volianský Alexandr
Dvořáčková Božena
Jamborová Jiřina
Poláčková Irena
Pundová Ludmila
Čížková Marcela

Ledererová Hana
Luxa František
Siostřonek Jiří
Barcal Jaroslav
Kolář Josef
Král Evžen
Marečková Zdeňka
Mouchová Miluše
Pochmanová Libuše
Šebek Josef
Vágnerová Anna
Veverka Miroslav
Vyhnálková Libuše
Peterová Milada

Podzimková Drahomíra
Semerád Jan
Votavová Marie
Denková Vlasta
Havránková Ludmila
Chlad Karel
Janda Zdeněk
Tomášková Alice
Oberleitnerová Jarmila
Václavíková Marta
Vošterová Vlasta
Dostálová Marie
Foltýn Petr
Forejt
Jaromír

Hrbáčková Ludmila
Karaffová Libuše
Křivánek Jaroslav
Nič Antonín
Novák Jiří
Novotný Pavel
Panenka Pavel
Pásková Miroslava
Šašková Božena
Šerý Jan
Vaňas Bohumír
Klub seniorů HP,
MO STP, MO SPCCH

GRATULACE K NAROZENINÁM

BŘEZEN 2019
pondělí 4. března VYCHÁZKA
Pražské pasáže z Mariánského nám. na
Karlovo náměstí, sraz ve stanici metra
Č. Most v 10.00 hod., vede L. Frouzová
a L. Kopsová
čtvrtek 14. března VYCHÁZKA
Procházka Českým Brodem cca 5 km,
sraz na zastávce Lukavecká - bus 209
ve 12.45 hod., vede M. Stiborová
pondělí 18. března VYCHÁZKA
Kolovraty – Královice - Hájek, sraz ve
stanici metra Českomoravská
v 10.00 hod., vede K. Janušová
středa 27. března KLUBOVNA
Beseda RNDr. Petra Dolejše, Ph.D. :
„Pavouci a jejich lovecká strategie“,
začátek ve 14.00 hod.
čtvrtek 28. března
EXKURZE + VÝSTAVA
Česká televize – pro předem přihlášené
StarDance Kavčí Hory, sraz ve stanici
metra Č. Most v 11.50 hod.,
vede L. Frouzová
Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna s programem je otevřená
každou středu od 14.00 hod.
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Vše nejlepší a především hodně zdravíčka do dalších let
naší babičce a mamince Marii Dostálové k jejímu
životnímu jubileu. Dne 8. března 2019 jí bude 75 let.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně.
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 1. 2019–31. 3. 2019 do 31. 5. 2019.
Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na https://www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občan¬skosprávních
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 po¬vinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,
tel.: 271 071 657, e mail: vitani@pocernice.cz.

Dne 13. března 2019 to bude 10 let, co nás opustila naše
milovaná maminka, babička a sestra Jaroslava Lišková.
Stále na tebe vzpomínáme. Dcera Kateřina s rodinou,
sestra Jiřina, Jiří a Veronika s rodinami

V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás dne 18. února
2019 navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček, bratr a strýc pan Jaroslav Fíček.
Zemřel po dlouhé nemoci ve věku 84 let.
Děkujeme všem přátelům a známým za vzpomínku
a projevenou soustrast.
Manželka Eva, synové Miroslav a Petr s rodinami,
sestra Jiřina s rodinou

10– 11

Společenská rubrika

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

CO JE NOVÉHO S XAVEROVSKÝM FOTBALEM?
Počernický mládežnický fotbal, resp. fotbalová družstva, jejichž členy jsou převážně
počernické děti, je organizován pod spolkem SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z. s.,
který provozuje svoji činnost v areálu fotbalového klubu SK Slavia Praha (bývalý SC
Xaverov). V současné době působí v tomto spolku devět mládežnických mužstev,
jejichž činnosti se účastní cca dvě stě dětí
narozených v období let 2002 – 2013.
Pod spolkem se organizuje i jedno mužstvo dospělých, které hraje svá soutěžní
utkání v 1. A třídě a taktéž zde působí mužstvo registrovaných hráčů nad čtyřicet let.
Ti se účastní soutěže s názvem „Liga gentlemanů“ skupiny B, do níž se počernickým
gentlemanům podařilo postoupit na podzim 2018.
Pokud jde o spolupráci mezi Městskou částí Praha 20 a výše uvedeným fotbalovým

počernickým spolkem, z pohledu městské
části je na velmi dobré úrovni. Městská část
se snaží v co nejvyšší možné míře fungování tohoto spolku podporovat. Jako příklad
mohu uvést jednání, které jsme spolu se
starostkou Alenou Štrobovou a místostarostkou Dariou Češpivovou nedávno absolvovali se zástupci společnosti SK SLAVIA
PRAHA – FOTBAL, a. s. Týkalo se dalšího
společného působení klubu SK Slavia Praha a spolku SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z. s. v areálu fotbalového klubu SK
Slavia Praha. V této souvislosti musím zdůraznit, že dotčená jednání nejsou vůbec
jednoduchá. Cílem zástupců společnosti
SK SLAVIA PRAHA – FOTBAL, a. s. je nastavit
nové smluvní podmínky mezi oběma zmiňovanými subjekty tak, aby došlo k ukončení dosavadních smluvních ujednání, která byla bohužel sjednána převážně ústně

a vytvořit nové smluvní
podmínky, na jejichž základě by bylo fungování
spolku SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z. s. zatíženo hrazením nájemného
za užívané prostory.
Pevně věříme, že se nám
podaří v rámci dosavadní dobré spolupráce se společností SK SLAVIA PRAHA – FOTBAL, a. s. vyjednat takové smluvní podmínky, které neohrozí chod počernického
fotbalového spolku SC XAVEROV HORNÍ
POČERNICE, z. s. a především zajistí počernickým dětem možnost věnovat se i nadále sportovním aktivitám v tomto areálu.
Jiří Beneda, místostarosta

REKONSTRUKCE NÁCHODSKÉ ULICE
Vážení a milí Hornopočerničtí,
snahou při zadání studie na rekonstrukci
Náchodské ulice bylo zlepšení architektonického vzhledu a celková rekultivace
této komunikace, která je nejdominantnějším veřejným prostorem naší městské
části. Hlavní důraz byl kladen na zvětšení
bezpečnosti chodců - zkracování délek
přechodů pro chodce pomocí ostrůvků,
zlepšení rozhledových poměrů na křižovatkách a zvětšení podílu zeleně. Zkrácení
přechodů pro chodce vede ke zvýšení bezpečnosti přecházení. V místě přechodu dojde k optickému zúžení silničního profilu.
Před přechodem bude dodržena bezpečnostní vzdálenost pro parkování.
Větší podíl vegetace zlepší mikroklima, tlumí hluk, napomáhá zadržování vody v krajině, v rozhledových pozicích znemožní
parkování vozidel a má další řadu výhod,
o kterých jistě nemusím psát. Navrhované
úpravy mají navrátit Náchodské ulici původní charakter příjemného městského
prostoru s dostatkem zeleně a vzrostlých
stromů, tak jak jí známe z dobových fotografií. Naším cílem bylo také nastavit vlídné
a lidské měřítko a utlumit stávající utilitární
charakter této komunikace. Ve studii byly
uplatněny obecné a osvědčené principy,
které jsou opřeny o zkušenosti z dané problematiky. Je třeba zdůraznit, že se jedná
o rekonstrukci stávající komunikace, která
je zatížena složitou majetkoprávní strukturou a hlavně stávajícími rozvody technické

infrastruktury (např. plynovod, elektrorozvody, kanalizace, vodovod…), což situaci
ztěžuje a nastavuje nepřekonatelné limity.
Nechtěli jsme, aby se rekonstrukce omezila
pouze na technickou údržbu povrchu vozovky. Nechtěli jsme, aby ostrůvky byly vytvořeny z betonových zátarasů, které jsou
nejen nevzhledné, ale také nebezpečné.
Nechtěli jsme, aby rozhledové poměry křižovatek byly upraveny pouze vodorovným
značením na vozovce, které je neúčinné
a řidiči to velmi často nedodržují, což je vidět na stávajícím stavu. Chtěli jsme z dané
situace vytěžit maximum, použít v maximální možné míře extenzivní zeleň, která
je nenáročná na údržbu.
Během zpracování studie byla uskutečněná řada konzultací s odborníky z oblasti
dopravy a jednání za účelem zjištění požadavků všech zúčastněných stran (Policie
ČR, TSK hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl.
m., ROPID, apod.) a následného vyhodnocení možného zapracování jednotlivých
požadavků. Proběhlo také veřejné projednání studie s občany naší MČ! Zpracovatel
dokumentace se snažil připomínkám vyhovět, samozřejmě to nešlo vždy a někdy
byly dokonce připomínky protichůdné.
Například RFDI (Odbor rozvoje a financování dopravy, oddělení rozvoje dopravy)
požadoval, aby součástí Náchodské ulice
byl i cyklopruh, což bylo v rozporu nejen s usnesením Rady MČ Praha 20, číslo
MC/100/5/1302/17, ale i s několika závaz-

nými stanovisky vč. Policie
ČR. Některé připomínky
zas byly technicky i finančně natolik náročné, že od
nich investor upustil.
Zadavatelem studie byla
TSK (Technická správa komunikací) hl. m. Prahy, se
kterou jsme plně spolupracovali. Zpracovatelem studie byla vybrána firma SINPPS,
s. r. o, kancelář s bohatými zkušenostmi
v této oblasti.
Dle zápisu z jednání ze dne 25. 1. 2019,
které proběhlo za účasti naší MČ, společnosti SINPPS, s. r. o, Policie ČR a TSK jasně
vyplývá, že studie byla zdárně dokončena
a uzavřena a že se přistupuje k další fázi
projektové dokumentace DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Ze zápisu dále
jasně vyplývá, že zúčastněné strany akceptují navrhované úpravy v rámci této studie
a že se shodly, že tyto úpravy nejsou v rozporu s případnou redukcí transitní dopravy
na Náchodské ulici.
Nezbývá než doufat, že i další stupeň bude
zdárně dokončen, že nebudou zbytečné
průtahy, nesmyslné požadavky a nesplnitelné připomínky a že se plánované rekonstrukce naší nejdůležitější dopravní tepny
dočkáme co nejdříve!
Přeji všem krásné dny!
Kristine Karhanová,
zastupitelka Šance pro Počernice

SETKÁNÍ POČERNICKÝCH SPOLKŮ
Na konci ledna a v únoru jsem pozvala
zástupce počernických spolků na společná setkání do Kulturně-komunitního
centra v budově knihovny. Pozvala jsem
je, abych se jim představila a zároveň jim
nastínila své plány o možném budoucím
působení, konání společných akcí, propo-

jování a spolupráci jednotlivých spolků.
Představitelé spolků mi prezentovali svou
činnost i své plány v tomto roce. Největší radost jsem měla z toho, že už během
schůzky se navzájem zvali na akce, které
letos pořádají. Setkání pro mě byla velkým
přínosem. Dozvěděla jsem se ale i to, že

většina spolků se potýká s nedostatkem financí
a nedostatkem mladých
členů a dobrovolníků. Přislíbila jsem, že pomohu,
jak jen budu moci, protože
všechny naše aktivní spol-

ky si pomoc zaslouží! Ráda se i zúčastním
konaných akcí, moc se na ně těším! A málo
jich v tomto roce nebude! Začínáme už
3. 3. 2019 masopustem. Třešničkou na dor-

tu by pak měl na podzim být společný ples
spolků v nově zrekonstruovaném objektu Stodoly v historickém areálu Chvalské
tvrze. Velmi se na všechny společné akce

těším a věřím, že si je užijeme se všemi našimi sousedy v Horních Počernicích!

parkovací pruhy by majitelům krámků na Náchodské i ostatním občanům určitě scházely!
Naštěstí tato studie schválena nebyla.
Správce a provozovatel komunikace Náchodské nyní vedení radnice pouze oznámil, že
akce „Zklidnění Náchodské“ je ukončena
a odložena. Vedení radnice zatím novou projektovou dokumentaci nemá! Za sebe jsem
ráda, že dnes už bývalá urbanistka naší MČ,
která v Horních Počernicích bydlí pár let, nebude o podobě Náchodské za nás všechny
rozhodovat.
Na upozornění vás, občanů, že na Náchodské

nesvítí nebo vůbec nejsou osvětleny přechody pro chodce, jsme s kolegyněmi radními
tyto přechody osobně zkontrolovaly, zakreslily a požadavek na osvětlení zaslaly Magistrátu hl. m. Prahy - Odboru dopravy. Máme
přislíbeno, že v nejbližší době budou všechny
přechody osvětleny! Dále bychom rádi obnovili zeleň, která je na naší hlavní tepně žalostná. Nevzhledné stromy, pod nimi zašlapaná
tráva plná nedopalků a odpadků, to bychom
chtěli s kolegy změnit.

Daria Češpivová, místostarostka

ZKLIDNĚNÍ NÁCHODSKÉ Z POHLEDU ÚŘADŮ
TSK hl. m. Prahy se v prosinci objednalo k vedení úřadu na jednání ve věci projektu „Zklidnění Náchodské". Správce a provozovatel komunikace Náchodské nám pouze oznámil, že
akce „Zklidnění Náchodské“ je ukončena a odložena. Byli jsme pouze dotazováni, zda chceme jako městská část vůbec v nějaké úpravě
komunikace Náchodské pokračovat a zda se
tím mají dál zabývat a pracovat na přípravě
nového projektu s názvem „Oprava a rekonstrukce Náchodské". To jsme také na jednání
potvrdili, že je třeba dál pokračovat, projekt
nám bude teprve zaslán k vyjádření. Na jednání bylo pouze rámcově projednáváno, co bude
dokumentace obsahovat.
Pro upřesnění situace kolem stavu projednání
studie „Zklidnění Náchodské" je třeba uvést
určitá nezpochybnitelná fakta. Budu citovat ze
stanovisek, která byla ke studii vydána v době,
kdy byla projednávána.
ÚMČ Praha 20 - OŽPaD
- Přesunutí stávajícího přechodu přes ulici Náchodská (blíže ke křižovatce Bystrá) není vhodné, neboť přechod končí v místě parkoviště
a tím dojde k úbytku parkovacích míst.
- Upozorňujeme, že dle takto zpracované studie dojde k velkému úbytku parkovacích míst
(rozšíření zastávek, zřizování nových přechodů
pro chodce, vytváření šikan apod.), proto doporučujeme přehodnotit, zda je k dosažení
účelu záměru nezbytné zrušit tolik navrhovaných parkovacích míst.
- Dále je zapotřebí zvážit nutnost rozšíření
autobusových zastávek na 40 m, neboť tímto

v některých případech dochází nejen k úbytku
parkovacích míst, ale také umístění zastávky
do vjezdů přilehlých nemovitostí. (Vyjádření
ze dne 4. 7. 2018)
IPR hl. m.Prahy (Institut plánování a rozvoje)
S předloženým řešením nesouhlasíme.
Návrh se nevěnuje celkové koncepci Náchodské ulice, proto je vzhledem k jejímu významu
nedostatečný - zklidnění ulice je navrženo jako
soustava dílčích řešení se zaměřením pouze na
dopravní situaci jednotlivých lokací, chybí rešerše a následná analýza problémů a hodnot
ulice. Předložené řešení nezlepšuje současný
neutěšený stav ulice ani z hlediska obytné kvality. V návrhu nejsou zohledněny logické trasy
vedení pěšího pohybu. Dochází k vytváření
drobných, špatně udržovatelných ploch zeleně, které v mnoha případech brání přímému
pohybu chodců. Autobusové zastávky nejsou
vůči sobě umísťovány vstřícně, což nepřispívá
ke zvýšení komfortu uživatel MHD.
Doporučujeme, aby návrh zpracoval architekt
specializující se na úpravy veřejných prostor,
ve spolupráci se specialisty na dopravu a zeleň. (Vyjádření ze dne 10. 9. 2018)
MHMP ORFD (Odbor rozvoje a financování
dopravy)
- Konstatuje, že předložená studie „Zklidnění
Náchodské“ fakticky provádí její zkapacitnění pro motorovou dopravu, v důsledku čehož
zhoršuje podmínky pro bezmotorovou dopravu.

- Navržené šíře jízdních pruhů 3,25 a 3,5 m v kombinaci
s navrženou šíří parkovacích
stání 2,5 - 3,0 m v žádném
případě nelze označovat za
opatření, která mají zklidnit motorovou dopravu.
Naopak se jedná o stabilizaci podmínek, které jsou
v prostředí městské zástavby dle platných
technických předpisů nenormové a z pohledu preference individuální motorové dopravy
nadstandardní. Uvedená opatření v žádném
případě nepodpoří městský charakter komunikace Náchodská, ani nezlepší její hygienické
a bezpečnostní parametry.
- Upozorňujeme, že nyní navržené zkapacitnění komunikace, např. zřizováním nových odbočovacích pruhů a souvisejících organizací
provozu (Bártlova, Komárovská, Chvalkovická,
výhledově Ve Žlíbku) a parkovacích ploch dále
zvýší atraktivitu komunikace pro motorovou
dopravu. Navržená opatření povedou ke zvýšení intenzity provozu motorových vozidel,
což je v rozporu se zadáním a účelem studie.
- Navrhované příliš malé kousky zeleně, však
neodporučujeme realizovat kvůli jejich problematické údržbě. (Vyjádření ze dne 15. 6. 2018)
Domnívám se, že citace ze stanovisek ke studii
„Zklidnění Náchodské" hovoří samy za sebe
o kvalitě projektu a není třeba nic dále dodávat.
Karla Polydorová, radní

SENIOR TAXI V POČERNICÍCH!
Vážení a milí spoluobčané,
v rámci našeho volebního programu chceme zajistit taxi pro seniory. Právě pro tuto
skupinu obyvatel je pohyb po městě velmi
obtížný, jelikož pro některé je těžké dojít
ze svého domova jen na zastávku autobusu. Dále také v oblasti Svépravic a Čertous
není dostatečná obsluha vozy MHD. Navíc

využití komerčních taxislužeb není pro
svou finanční náročnost přijatelná varianta, například při využití největší taxislužby
v Praze stojí cesta z Horních Počernic do FN
Motol cca 750 Kč!
Právě proto by služba měla být cenově
a časově dostupnou formou přepravy
např.: k praktickému lékaři, setkávání v ko-

munitním centru, na hřbitov, úřad apod.
Senior taxi již úspěšně
funguje ve více jak 70
městech a obcích v České
republice. S ohledem na
stárnutí populace si uvědomujeme, že je nutné
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A NYNÍ SE JEŠTĚ VYJÁDŘÍM K DOPRAVĚ. TÉMA „ZKLIDNĚNÍ - REKONSTRUKCE NÁCHODSKÉ ULICE"
Jistě jste už před časem o tomto projektu četli. Pro vysvětlení – nejednalo se o „zklidnění“
ve smyslu snížení zátěže zmíněné komunikace automobily. „Zklidnění“ dle této dokumentace, kterou zpracovala paní Karhan
Grigoryan, by znamenalo instalaci více semaforů, vytvoření nových středových ostrůvků
a zrušení několika parkovacích pásů. Co by to
pro nás, ale nejen pro nás, kteří na Náchodské bydlíme, znamenalo?
Myslím, že bychom přijížděli do svých domovů mnohem později. Středové ostrůvky
by těžko umožňovaly průjezd IZS a zmizelé

posilovat nejen sociální služby, ale vytvářet nabídku návazných či doprovodných
sociálních služeb. Senior taxi je šancí vyjít
vstříc a usnadnit a zkvalitnit běžný život
seniorům a handicapovaným.
Zúčastnil jsem se tedy pravidelného jednání klubu seniorů v komunitním centru
a společně jsme hovořili o této službě. Získal jsem důležité informace a představy

o možném fungování. Na základě těchto
informací a dlouhodobé potřeby seniorů
a občanů se sníženou pohyblivostí (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) jsem podal na náš
klub Šance pro Počernice návrh na únorové zastupitelstvo ve věci zřízení Senior taxi.
Bohužel únorové zastupitelstvo bylo zrušeno a přesunuto na březen. Informovat
o stavu návrhu vás budu v nadcházejícím

čísle. Věříme, že náš návrh bude podpořen. Naši rodiče a prarodiče si tuto službu
zaslouží.
Přeji vám krásné a pohodové zimní dny.
Petr Růžička, váš zastupitel
Šance pro Počernice
Petr_Ruzicka@pocernice.cz

ZMĚNY V AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH
Koncem ledna letošního roku proběhlo na
Chvalském zámku jednání se společností
ROPID, kde nám byl předložen návrh PID
(pražské integrované dopravy) na období
dalších 10 let. Linka autobusu 181 bude
prodloužena do ulice Ve Žlíbku, linka 224
rozdělena na dvě, 204 pojede z Petrovic
do Dolních Počernic a dál podél lesa přes
most Na Svěcence ulicí Domkovskou do
Ratibořické a končit má na nádraží Horní
Počernice.
Linka 224 pojede pouze z Kyjí. Její trasa by
měla vést přes Černý Most, kolem LRS na
Náchodskou a dále jako linka 223. Na toto
upozornění se mně ozvalo přes 50 lidí ze

Svépravic, jak e-mailem, tak telefonicky
i osobně. Všichni požadují zachování linky
224 v současné trase po Božanovské ulici
z těchto důvodů:
Je přímé spojení s CČM, LRS, Poliklinikou
Parník, Bioregenou (kde pracuje několik
sousedů), pro starší lidi je toto spojení ideální, protože je bez přestupu, přímé, linka
224 má stanici dole na ČM, lidé s postižením využívají tuto linku pro jednodušší
přechod dole na linky do Bubenče, Satalic,
Vinoře a na mimopražské autobusy. Linka
224 jede sice o 1 minutu později než 221,
která mívá většinou zpoždění, tak se využije linka 224. I někteří obyvatelé z ulice

Domkovské, kteří nechtěli, aby jim autobus jezdil ulicí, jsou s tím dnes spokojeni,
ale požadovali by zřízení zastávky mezi
Svépravicemi a Ratibořickou. Několik občanů sepsalo také poděkování ROPIDu za
zřízení této linky. Nyní tedy aktuálně probíhá jednání se společností ROPID o připomínkách. O tom, jak vše dopadne, vám
určitě dáme vědět.

„návratnou finanční výpomoc“ získali, měli
bychom k dispozici dostatek finančních
prostředků na provedení celé rekonstrukce,
spláceli bychom bezúročně např. 2 mil. Kč
ročně (klidně i méně) a mohli bychom se
zkusit pojistit pro případ, že bychom dotaci
(nebo její část) museli vracet. Respektuji argumenty všech, kteří se do diskuse zapojili.
Byť jsem udělal maximum, koaliční kolegy
působící v radě se mi přesvědčit nepodařilo.

vstupujeme s cílem dosáhnout
dostatečného
prostoru pro příspěvky
občanů a nesnižování
počtu znaků u příspěvků
zastupitelů. Také navrhujeme, aby se pro „vzájemné vzkazy“ zastupitelů
vytvořila nová rubrika – v ní by mělo každé
uskupení v ZMČ na prostoru 2000 znaků
možnost okomentovat jednání a konkrétní
kroky zastupitelů v „jiném dresu“. Čtenáři
hledající v HPZ spíše nepolitická témata by
tuto rubriku mohli rovnou přeskočit. Návrh
omezit počet znaků v příspěvcích zastupitelů z dnešních 4100 na 1000 znaků považujeme za významný krok zpátky nejen ve
vztahu k opozičním zastupitelům, ale také
směrem k možnosti všech zastupitelů pravidelně informovat své voliče. S prací v opozici mám letitou zkušenost a právo (nejen)
opozice na dostatečný prostor k vyjádření
vlastního názoru budu hájit. Myslím si totiž,
že jde také o jeden ze základních ideových
kamenů sdružení nezávislých kandidátů
Počernice JINAK. Důvěra 1378 obyvatel
Horních Počernic, kteří nám umožnili kandidovat, a dalších 640 lidí, kteří mě osobně
volili, je pro mě víc než snižování prostoru
pro možnou kritiku z opozičních řad.
Březen plný krásných jarních zážitků vám ze
srdce přeje

Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

DOTACE 13,5 MILIONU KČ
Složitá situace ohledně dotace na rekonstrukci budovy, jež je pronajata Mumraji,
pro mne byla zásadní záležitostí. Noví radní
byli postaveni před rozhodnutí, zda projekt
za cca 30 mil. Kč (13,5 mil. Kč možno pokrýt
evropskou dotací s 5letou udržitelností) realizovat, nebo nechat dotaci propadnout.
Rozpočtová situace není nijak růžová a hledání řešení se změnilo v úvahy, zda projekt
realizovat (a sehnat na něj finanční prostředky), nebo nikoliv. Souhlas by prakticky
znamenal zajistit zbylých 16,5 mil. Kč.
Záležitost vnímám tak, že nejde o dotaci
přímo pro Mumraj, ale o možnost provést
zásadní rekonstrukci na našem majetku
s tím, že by mohla vyjít prakticky na polovinu nákladů… Např. za 10 let může být objekt využit úplně jinak. Diskuse byla velmi
zajímavá a sahala prakticky až k samotnému nastavení dotační politiky městské části
směrem ke spolkům. Před finálním projednáním záležitosti na radě městské části
7. 2. jsem se pokusil najít řešení. Absolvoval
jsem několik schůzek na pražském magistrátu a předjednal možnost, že by si městská část od Prahy bezúročně půjčila částku 16,5 mil. Kč, kterou by mohla kdykoliv
splatit (o polovinu této částky by si zároveň
zažádala z magistrátní rezervy – v případě
úspěchu by si tedy půjčila maximálně cca
8,25 mil. Kč). O „návratnou finanční výpomoc“ by muselo požádat mimořádné ZMČ
a schválit ji ZHMP (28. 2.) s tím, že by se ještě ten den vypsalo výběrové řízení a projekt
by se zahájil – bylo by to hodně narychlo,
ale šlo by to stihnout. V případě, že bychom
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Rozpočet na rok 2019
K návrhu rozpočtu jsme podali několik připomínek. Navrhli jsme, aby se o 700 tis. Kč
zvýšil objem prostředků využitelných na
nejnutnější opravy a údržbu budovy, v níž
dnes Mumraj působí, a to v situaci, kdy nebudeme realizovat projekt rekonstrukce
v původním rozsahu. Dalším návrhem bylo
navýšit rozpočet Chvalského zámku o 300
tis. Kč s cílem rozšířit počet stran HPZ. U rozpočtových přesunů běžných výdajů jsme
navrhli snížit limit radních z dnešních 2,5
mil. Kč na 1 mil. Kč. Iniciovali jsme také, aby
rozpočtové změny, které může provádět samostatně správce rozpočtu, byly podřízeny
alespoň souhlasu radního, jenž má rozpočet v gesci. Stejně tak jsme navrhovali, aby
prostředky určené do oblasti zahraničních
vztahů (agenda bývalého výboru pro partnerství) podléhaly většímu dohledu a kontrole. Jsem rád, že jsme všechny výše uvedené náměty do návrhu rozpočtu prosadili.
Diskuse o nové podobě HPZ
Do diskuse nad novou podobou HPZ

Vilém Čáp, zastupitel Počernice JINAK

ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ – POKRAČOVÁNÍ
lohou nových smluv, které vejdou v platnost
na počátku příštího roku.
Tlačítka znamení k řidiči v kontrastním hmatovém i vizuálním provedení jsou dostupná
z každé řady sedadel a propojena s poptávkovým ovládáním nejbližších dveří (konkrétní rozmístění tlačítek podléhá schválení
objednatelem); výška tlačítek u dveří: max.
1,5 m nad úrovní podlahy.
Vnější i vnitřní tlačítka znamení k řidiči pro
nástup/výstup vozíku pro invalidy (žádost o
plošinu) jsou umístěna v dosahu vozíku pro
invalidy v prostoru u vyhrazených míst nebo
u příslušných dveří.
Vnitřní tlačítka znamení k řidiči pro výstup
kočárku jsou umístěna v prostoru u vyhrazených míst.
I s Vaší druhou připomínkou je počítáno, a
to povinnou certifikací, schvalovacím procesem, pro každé vozidlo. Tj. vozidlo bude

zkontrolováno, že naplňuje předepsané a závazné
standardy a až poté mu
bude umožněno realizovat
výkony v rámci PID („vypuštěno do provozu“).“
Odpověď pana ředitele
považuji za uspokojivou.
Teď můžeme jen čekat, zda se věci skutečně
změní k lepšímu. Doufám, že ano. Záležitost
budu i nadále sledovat a v případě potřeby
se jí budu zabývat.
Krásné jaro.
Vladimír Hošek,
zastupitel Počernice JINAK

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC POSTIŽENÝM POŽÁREM
Nadační fond ŠANCE vyhlašuje mimořádnou finanční pomoc postiženým požárem
v panelovém domě v ulici Chodovická.
Pomoc vyhlašujeme do konce měsíce
března. Peníze prosím posílejte na transparentní účet číslo: 43 – 9038110257/ 0100
(KB), variabilní symbol 2019.
Veškeré vybrané finanční prostředky předáme poškozeným. Předem děkujeme za
jakoukoliv případnou pomoc a podporu.
Zároveň budeme rádi za materiální pomoc.
Momentálně sháníme chladničku s mrazá-

kem, mikrovlnku, rychlovarnou konvici,
pračku, vysavač, TV, rozkládací sedací soupravu, křeslo, konferenční stolek, 2 poličky
na stěnu, TV stolek, stojací lampu, 2 menší
skříňky, jídelní stůl, 4 židle, skříňku na potraviny, šatní skříň, prádelník, předsíňový
věšák, botník, zrcadlo, koupelnovou skříňku, povlečení, prostěradla, ručníky, chodítko na kolečkách a elektrickou polohovací
postel pro imobilního pána. Za nabídky
děkujeme na e-mail: info@nfsance.cz.

Hana Moravcová, zastupitelka,
zakladatelka Nadačního fondu ŠANCE
www.nfsance.cz

VYJÁDŘENÍ ÚŘADU MČ PRAHA 20
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků
a cen zaslal Úřadu MČ vyjádření, ve kterém
sděluje, že „Nadační fond ŠANCE koná veřejnou sbírku v rozporu se zákonem“ a proti NF
ŠANCE zahájí magistrát řízení pro porušení

zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
Výběr peněz Fondem od dárců tak probíhá v
rozporu se zákony a magistrát nevydal Fondu
osvědčení o konání sbírky. V tuto chvíli proto
nevíme, zdali bude NF ŠANCE peníze dárcům

vracet. Pro všechny, kteří by chtěli obětem
požáru přispět, je nadále k dispozici oficiální
sbírka pořádaná přímo naší městskou částí.

ZAČALO NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ A JE TU SKORO JARO
Volební strana KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů Počerňáci pro Počernice ve
svém volebním programu navrhly několik
opatření pro zlepšení podmínek života
v Horních Počernicích, a to především pro
spoluobčany a rodiny, kterým by taková
opatření výrazně zlepšila a usnadnila jejich
situaci. Jsme rádi, že některá z nich se objevují v návrzích programových dokumentů
našeho nového zastupitelstva a jeho orgánů, podporovány zastupiteli ostatních
stran. Vítáme již dříve založenou výstavbu
několika nízkometrážních bytů v přestavovaném domě na Náchodské, zamýšlených
jako startovací byty pro mladé rodiny nebo
byty pro seniory. Je ovšem jasné, že by jich
bylo potřeba tak nejméně 1 na 1000 obyvatel – splněným úkolem vzniká potřeba

dalšího řešení. Podobně připravovaná forma seniortaxi pro důchodce a jiné sociálně potřebné, propojená s už existujícími
službami, se může stát poměrně levnou
a oblíbenou službou, ať už její konečná podoba vykrystalizuje do jakékoli optimální
podoby. V sociální oblasti jsme pro posílení
co nejdostupnějšího poradenství v právní
a psychologicko-sociální oblasti pod patronátem MČ – žádoucí úkol pro příslušný
odbor i komisi. Zdá se také, že je již přijata
myšlenka ke všem dosavadním možnostem venkovních aktivit přidat aspoň dvě
oplocená psí hřiště s hracími prvky pro psy
a lavičkami pro majitele.
V současné době, kdy se už formulují záměry pro další čtyřleté období, včetně
nového rozpočtu a rozpočtového výhle-

du, připomínáme další
naše potřebné záměry:
pro mladé rodiny, kterých
u nás přibývá i s novou
výstavbou, kromě stále
se zdražujícího bydlení,
je nutné znovu prověřit
kapacity
předškolních
a školních zařízení. Náš předvolební návrh
se týká především naprosto chybějících
jeslí – lze odhadnout jejich potřebnost nejméně s kapacitou kolem 40 dětí. Dosavadní, spíše pomocná zařízení, přes všechnu
snahu neposkytují dostatečný počet míst
a často ani dost odbornou všestrannou
péči. Pomoc a záštita městské části by
nejedněm mladým manželům vytrhla trn
z paty. S řešením tohoto i pro MČ nejed-

14– 15

Zastupitelé

V minulém čísle HPZ jsem psal o zastávkách
na znamení. Slíbil jsem také, že se s kolegou
Čápem obrátíme na ROPID a IDSK s žádostí,
zda by v nových smlouvách (které budou
tyto organizace podepisovat v momentě,
kdy stávajícím dopravcům vyprší platnost
současných licencí na provozování autobusových linek) mohla být uvedena povinnost dopravce zajistit ve vozidle dostatek
tlačítek a zároveň na dostupných místech.
V opačném případě si myslíme, že by měl
být dopravce sankcionován. Za vhodné také
považujeme, kdyby musel dopravce před
„vypuštěním vozu na trať“ prokázat splnění
výše uvedené povinnosti. Z ROPIDu přišla
následující odpověď od samotného ředitele:
„Vážený pane zastupiteli, povinnost týkající
se vybavení nových vozidel tlačítky znamení k řidiči je obsažena ve schválených standardech, které jsou nedílnou a závaznou pří-

noduchého problému je třeba začít hned,
má-li se v průběhu volebního období co
nejrychleji dosáhnout změny situace.
Vítáme s jarem nový nástup do zlepšení
čistého a zdravého životního prostředí.
Přichází čas pro nový generel sběru a svozu odpadů, který by zajišťoval při rozumné spolupráci občanů také minimalizaci
nepořádku na místech sběru a ještě lepší

dostupnost. Navrhujeme také posílit spolupráci mezi úřadem MČ a občany, nájemníky, družstevníky a majiteli bytových
domů, když se blíží čas údržby zeleně,
úprav zelených ploch a čistoty celého okolí
domů. S iniciativou v této oblasti není třeba na žádné pokyny čekat.
Horní Počernice jsou nás co tu bydlíme,
pracujeme, chodíme do školy… Obyvatel,

zastupitelů i zaměstnanců MČ. Přejeme
vám všem pěkné jaro v milém prostředí.
Jaroslav Kočí, zastupitel
za KSČM a Počerňáky pro Počernice

Zdravá městská část Horní Počernice
Zdravá MČ

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

ROZDĚLME VYČLENĚNOU ČÁST ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRO ROK 2019
A VYLEPŠEME HORNÍ POČERNICE
Máte nějaký zajímavý nápad, který byste
chtěli z finančních prostředků z rozpočtu
MČ realizovat?
Zapojte se do již třetího ročníku PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ - INVESTICE NA
PŘÁNI III.
Co je to vlastně participativní rozpočet?
Jde o proces, kdy radnice vyčlení část peněz
a obyvatelé navrhnou a rozhodnou, jak s nimi
naložit • zapojuje občany do dalšího rozhodování o své obci • umožňuje setkávání obyvatel
při společných diskusích • dává lidem prostor,
jak přímo a efektivně vylepšit Horní Počernice.
Participativní rozpočet je o vás, vašich nápadech a potřebách. Ať už jste dosáhli seniorského věku, jste rodič malého dítěte, nebo ještě
chodíte do základní školy, neváhejte navrhovat! I váš názor chceme slyšet!
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Jak to vlastně probíhá?
ROZPOČET
- Radnice vyčlení určitý obnos peněz z rozpočtu 4. 3. 2019.
NÁPADY
- Občané posílají návrhy projektů
11. 3. 2019 - 13. 5. 2019.
DISKUSE
- Probíhá kontrola, úprava a prezentace projektů 15. 6. 2019 (oprava projektů do 21. 6. 2019).
PREZENTACE
- Představují se projekty na zastupitelstvu, veřejných setkáních, webových stránkách, Facebooku do 24. 6. 2019.
HLASOVÁNÍ
- Vybírají se vítězné projekty 25. 6. – 31. 7. 2019.

REALIZACE
- Vítězné projekty se realizují od 1. 8. 2019.
Jaké projekty byly realizovány v uplynulém
roce?
V roce 2018 byl realizovaný projekt „Vizuální
odclonění odpadového hospodářství“ v Třebešovské ulici a projekt „Dětské bolderové hřiště
- lezecká stěna“ v areálu FZŠ Chodovická.
Kde se dozvím víc?
Bližší informace se dozvíte na webových stránkách: www.zdravehornipocernice.cz pod odkazem Investice na přání. Kontaktovat můžete
také přímo úřad městské části, a to konkrétně
Ing. Lenku Tomsovou: 271 071 632, 601 388
910, Lenka_Tomsova@pocernice.cz
Pojďme společně rozhodnout, co s našimi penězi!
Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Pozvánka

Podejte pomocnou
ruku lidem
z Chodovické
Ničivý požár zasáhl více než 40 nájemníků. Mezi nimi
jsou nevidomí manželé, senioři, rodiny s dětmi. Většina
z nich přišla o všechno. Podle odhadu odborníků se
budou moci vrátit zpět do svých domovů nejdříve
za několik měsíců a čeká je jejich kompletní obnova.
V této nelehké situaci chceme našim počernickým
sousedům nabídnout pomocnou ruku.

Na pomoc obyvatelům domu v Chodovické ulici
zřídil ÚMČ Praha 20 transparentní sbírkový účet č:

5588333/0100
Prosíme, pokud můžete, pomozte.
I malý dar je důležitý. Děkujeme.

16– 17

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174,
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do pátku od 16.00 do 19.00 hod. Vstupenky je možné koupit nebo zarezervovat
kdykoliv na webu divadla www.divadlopocernice.cz. Telefon do pokladny: 281 860 174. Nejpozději tři dny před začátkem představení končí platnost veškerých rezervací. Délka všech představení je uváděná včetně přestávky. Pořady do
90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena. Pořady označené hvězdičkou
jsou pronájmy.

Milí diváci,
v březnu je náš program opět nabitý,
nejraději bych vás
osobně pozvala na
každé jedno představení, na to ale bohužel není prostor,
a proto mi dovolte
vybrat aspoň někte-

ré.
Ve středu 6. března vás srdečně zveme na zajímavou výstavu s názvem Havran v máji. Jejím iniciátorem je výtvarník Vladimír Kočička,
jehož obrazy jste u nás v divadle již mohli vidět na samostatné výstavě. Tentokrát se spojil se svými kolegy ze sdružení Řád chaosu
a společně připravili výstavu, která vás jistě
zaujme pestrostí stylů a rozdílných přístupů
k výtvarné tvorbě.
Děti bych chtěla pozvat na pohádku Tři ve-

PRÁVĚ HRAJEME
HAVRAN V MÁJI

Výstava obrazů, grafik, koláží a fotoprolínání umělců výtvarného sdružení Řád chaosu
Zdeny Bočarové, Vladimíra Kočičky, Jany Tesaříkové a Jiřího Motla.
Vernisáž je přístupná veřejnosti, vstup volný.

BOHEMIAN RHAPSODY

27. března a z řad diváků jsme o něj zaznamenali obrovský zájem. Ráda bych tedy ujistila
ty z vás, na které se již nedostaly vstupenky,
že tuto inscenaci uvedeme i v příští divadelní
sezóně.
Na úplný závěr mi dovolte pozvat vás na jedno velmi výjimečné představení, které uvedeme v dubnu. Jedná se o premiéru inscenace Lízinka, kterou připravil místní ochotnický
spolek. Jedná se o světovou premiéru hry
Pavla Kohouta, který si osobně pro její inscenování náš počernický soubor vybral. Více
informací se dozvíte v rozhovoru s režisérkou
Janou Sůvovou a také v příštím čísle HPZ.
Premiéru uvedeme 13. dubna a výtěžek ze
vstupného bude věnován na pomoc lidem
postiženým požárem domu v Chodovické
ulici.
Těšíme se na vás.

pondělí 11. března v 19.30 hod.

neděle 17. března v 15.00 hod.
Jaroslav Němeček, Ljuba Štíplová,
Libor Jeník

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta

středa 6. března v 18.00 hod.

Čtvrtek 7. března v 19.30 hod.

teráni. Je to jedna z mých nejoblíbenějších
televizních pohádek a moc se těším, jak se
s tímto, nebojím se říci kultovním příběhem,
vypořádali herci z divadla Indigo. Pohádku
uvedeme v neděli 10. března.
Mám velikou radost, že po delší době opět
přivítáme na jevišti našeho divadla písničkářku Radůzu. K této osobité zpěvačce myslím
není třeba cokoli dodávat, na její koncert vás
zveme 19. března.
Po roce se k nám také vrátí již tradiční přehlídka outdoorových filmů Expediční kamera. Filmy jsou letos opět pestré a jsem si jistá,
že uspokojí každého milovníka adrenalinu, ať
už je jeho zájmem turistika, cyklistika, vysokohorské expedice, horolezectví nebo třeba
běh. Expediční kameru pořádáme v neděli
24. března.
Z divadelních představení pro dospělého
diváka bych se ráda zmínila o inscenaci Můžem i s mužem. Toto představení hrajeme

KINO

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE 2

středa 13. března v 19.30 hod.

TEN, KDO TĚ MILOVAL

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

KINO

Komedie / ČR / přístupný
Režie: Jan Pachl
Hrají: Soňa Norisová, Pavel Řezníček,
Hynek Čermák, Eva Holubová a další
Komedie s detektivní zápletkou na námět
knihy Marie Poledňákové.
Vstupné: 80 Kč

Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Další dobrodružství kamarádů z Třeskoprsk.
Tentokrát na divadelních prknech.
Vstupné: 100, 80, 60 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

pondělí 18. března v 19.30 hod.

VIZITA – ZÁSNUBNÍ
KOMŮRKA
Divadlo Kampa

úterý 19. března v 19.30 hod.

RADŮZA
středa 20. března v 19.30 hod.

ZLATÝ PODRAZ

Drama / ČR / do 12 let nevhodný
Režie: Radim Špaček
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KONCERT
KINO

Hrají: Filip Březina, Zdeněk Piškula, Ondřej Malý, Stanislav Mayer a další
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve
stínu politiky.
Vstupné: 80 Kč

DUBEN
pondělí 1. dubna v 19.30 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisný / V.Británie /
KINO
USA / do 12 let
nevhodný
Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym
Lee a další
Oslava rockové skupiny Queen, jejich hudby
a především Freddieho Mercuryho.
Vstupné: 80 Kč

vení, které pro české prostředí upravil Jan
Werich a Jiří Voskovec. V naší podobě zůstávají americké reálie a část písniček v angličtině a irštině, ale zároveň zůstávají i nedostižné
texty českých divadelních legend.
Vstupné: 50 Kč
středa 10. dubna v 19.30 hod.

ZRODILA SE HVĚZDA

KINO

Hudební / romantický / USA / do 12 let
nepřístupný
Režie: Bradley Cooper
Hrají: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam
Elliott, Andrew Dice Clay a další
Dechberoucí romantické drama o vztahu
country hvězdy Jacksona Mainea a talentované zpěvačky Ally. Když Allyin raketový start
zastíní jeho vlastní kariéru, Jack stále obtížněji nese svůj ústup z velkých pódií a potýká
se se svými vnitřními démony.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 21. března v 19.30 hod. TALK SHOW

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
sobota 23. března v 15.00 hod.

Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Rozverná pohádka plná veselých písniček.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

pátek 12. dubna v 18.00 hod. KON
CERT

*JARNÍ KONCERT

neděle 24. března v 17.00 hod.

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

čtvrtek 4. dubna v 19.30 hod.
Ray Cooney / John Chapman

KINO

středa 27. března v 19.30 hod.

MŮŽEM I S MUŽEM
VIP-art company

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
neděle 31. března v 19.30 hod.
Zdeněk Podskalský a Vratislav Březina

*SVĚTÁCI

DS Oudiv (Úvaly)
Režie: Simona Mašatová
Skoro hudební komedie o neztracených
iluzích.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ

DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík,
Pavel Nečas / Roman Štolpa, Adéla Gondíková, Filip Tomsa a další
Kolotoč zoufalých zastíracích manévrů, nedorozumění a lží v bláznivé komedii o jedné
luxusní ložnici.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
(částečně zadané představení)
sobota 6. dubna v 19.30 hod.
Pavel Kohout

LÍZINKA

DS Právě začínáme
(zadané představení)

SVĚTOVÁ
PREMIÉRA

neděle 7. dubna v 16.00 hod.

*FINIANOVA DUHA

MUZIKÁL
DS Leonardo
Dolní Měcholupy: Kejklíři,
Divi & Vidlo, Tyátr
Režie: Doris Foffová
Nová muzikálová verze známého předsta-

Filmové melodie a funky pecky v podání Dechového orchestru a Big Bandu ZUŠ Horní
Počernice.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
sobota 13. dubna v 19.30 hod.
PREMIÉRA pro veřejnost
Pavel Kohout
PREMIÉRA
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO VEŘE JN

LÍZINKA

OST

DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Lenka Kožíšková, Michal Král, Klára
Šimicová, Pavel Sůva, Ondřej Krásný, Jan
Hrudka, Jakub Karlíček, Jan Šimice, Štěpán Sýkora, Kamil Blažek, Stanislav Spitzer, Jaroslav Spitzer, Antonín Matyska,
Jiří Špaček, Jan Hohenberger, Jan Procházka
Každá matka cítí, že musí své dceři pomoci.
Obzvlášť křehké a přenádherné Lízince Tachecí, která vzbuzuje sympatie a obdiv každého muže. Přesto se nedostane na žádnou
školu s maturitou. Řešení je ale nasnadě. Je
tu přeci tajná složka P.S.T.! A tím příběh začíná. Lízinku přijmou do nultého ročníku tajné
školy pro popravčí, aby se stala první katyní
na světě. S maturitou.
Počerničtí ochotníci se rozhodli věnovat výtěžek představení na pomoc lidem postiženým požárem domu v Chodovické ulici.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
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Divadlo

KOČIČÍ POHÁDKA ANEB JAK
KLÁRKA ZACHRÁNILA KOČIČÍ
KRÁLOVSTVÍ

pondělí 15. dubna v 19.30 hod.

neděle 28. dubna v 15.00 hod.
Charitativní představení pro Elišku
- pojďme společně pomoci

NÁVŠTĚVA Z ORDINACE
Talk show s Martinem
Zounarem a Martinou
Randovou
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

TALK SHOW

úterý 16. dubna v 19.30 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisný / V.Británie /
KINO
USA / do 12 let
nevhodný
Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym
Lee a další
Oslava rockové skupiny Queen, jejich hudby
a především Freddieho Mercuryho.
Vstupné: 80 Kč
ponděli 22. dubna v 15.00 hod.

ČERTÍ BRKO

K

INO
pohádka /přístupný
Režie: Marek Najbrt
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Jana Plodková, Václav
Kopta a další
Pravděpodobně nejdůležitějším pekelným
nástrojem je kouzelné čertí brko. Když si
ho mladý čertovský popleta Bonifác nechá
ukrást, vypadá to s peklem i se světem bledě. Protože když se zlo spravedlivě netrestá,
začne se rozpínat.
Vstupné: 80 Kč

*VYPEČENÁ POHÁDKA

Co vznikne, když do pohádkového těsta přidáme princeznu na vdávání, která se vdávat
nechce, zlého krále Krutoslava, podivínského čaroděje Černomila a odvážného pekaře
Kubu? Vše okořeníme loupežníky z cirkusu,
ozdobíme hrstí veselých písniček, pořádně
prohněteme a necháme péct na rozpáleném
dračím ohni? Přeci pěkně Vypečená pohádka.
Vstupné: 120 Kč
pondělí 29. dubna v 19.30 hod.
Gérard Lauzier

NALEVO OD VÝTAHU

Pantheon production
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří
Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea, Vilém Udatný a Zdeněk Rohlíček
Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má zase spoustu problémů. Divadelní hra byla předlohou úspěšné filmové
komedie s Pierrem Richardem v hlavní roli.
Vstupné: 440, 420, 400 Kč

Koncert písničkáře, textaře,
básníka a kytaristy Karla Plíhala.
Vstupné: 350 Kč

KVĚTEN

v prodeji od 12. března

ZNOVU VE HŘE

KINO

Romantický / komedie / USA
Režie: Peter Segal
Hrají: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens,
Milo Ventimiglia a další
Získat lepší práci bez vysokoškolského diplomu? Nemožné. Jste chytrá, spolehlivá a šikovná? To nikoho nezajímá. Maya už nevěří,
že by mohla uspět, když jí přátelé pomohou
„drobnou“ úpravou životopisu. Tím ovšem
trable zdaleka nekončí.
Vstupné: 80 Kč
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*HUDEBNÍ ODPOLEDNE

Festival studentských orchestrů pořádaný
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
pondělí 20. května v 19.30 hod.

CENA ZA ŠTĚSTÍ

KINO

drama/ ČR / do 12 let nevhodné
Režie: Olga Dabrowksá
Hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová,
Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav
Plesl a další.
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde
ho hledat a co mu obětovat? Film ukazuje
příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde
ztratili a pokoušejí se jí znovu najít.
vstupné: 80 Kč
středa 29. května v 19.30 hod.
Petr Kolečko
Sedmá divadelní
Režie: Ondřej Pavelka
Hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný
Činohra se zpěvy z prostředí starověkého
Egypta. Královna Kleopatra a její tři osudoví
muži. „Každej ví, že pyramidy postavili ufoni.
Naši chlapi by v životě nic takovýho nezvládli. Žena, která se narodila s úkolem uchránit
starobylou a oslabenou říši před maskulinním militantním Římem, ale život si zkomplikovala ještě těžším úkolem. Chce opravdovýho chlapa. Byť jenom na jedinou vteřinu.
Protože taková vteřina opravdové lásky může
vyvážit věčnost plnou buzen v žabkách…“
Vstupné: 390, 370, 350 Kč (studentská sleva
20 %)

KONCERT

čtvrtek 25. dubna v 19.30 hod.

pátek 17. května 17.00 hod.

KLEOPATRA

středa 24. dubna v 19.30 hod.

KAREL PLÍHAL

souboru ji nabídl poté, kdy viděl další své hry
(Dvanáct a Válka s mloky) v podání počernických ochotníků.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 12. května v 20.00 hod.
1. repríza
Pavel Kohout
1. R

LÍZINKA

EPRÍZA

DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Lenka Kožíšková, Michal Král, Klára Šimicová, Pavel Sůva, Ondřej Krásný, Jan Hrudka, Jakub Karlíček, Jan Šimice, Štěpán Sýkora,
Kamil Blažek, Stanislav Spitzer, Jaroslav Spitzer, Antonín Matyska, Jiří Špaček, Jan Hohenberger, Jan Procházka
Hra vznikla v roce 2017, kdy si ji zdramatizoval sám autor původního románu Katyně
Pavel Kohout. Počernickému divadelnímu

LÍZINKA, SVĚTOVÁ PREMIÉRA HRY PAVLA KOHOUTA V DIVADLE
HORNÍ POČERNICE

Máte s sebou zajímavou knihu:
Vláčen, věšen a rozčtvrcen...
To je moje studijní literatura už od listopadu,
kdy jsme začali zkoušet (směje se). Je to ovšem
vážná kniha o popravách a mučení napříč staletími. Velmi popisná, plná obrázků, při režírování
se chci o tématu hry vždy dozvědět co nejvíce.
Proč si Pavel Kohout pro nastudování své
nové hry Lízinka vybral právě hornopočernický ochotnický soubor?
On totiž viděl obě hry, které jsme od něj hráli. Divadelní parafrázi Čapkova románu Válka
s Mloky a Dvanáct, což je hra o dvanácti absolventech DAMU, jejichž studentskou soudržnost otestuje realita ve společném divadelním
angažmá. Na hru Dvanáct dodnes vzpomínají
i sami herci, kteří tehdy byli v podobné životní
situaci, v hektickém, ale i nostalgickém období konce střední školy. Možná právě proto Pavel Kohout ocenil propracovanost charakterů
i hloubku vztahů, do kterých jsme se během
nastudování hry dokázali ponořit a přenést je
na jeviště. Snad prý i lépe než někteří profesionálové. No a když loni zdramatizoval pan Kohout svůj román Katyně, přišel přímo za námi,
že si přeje, abychom ji ve světové premiéře nastudovali právě my.
Premiéry ale bude mít Lízinka hned dvě…
Ano, na první premiéru 6. dubna si diváky zve
pan Kohout osobně. Jsou to většinou jeho
známí, přátelé a kolegové. Účast potvrdila například paní Drahokoupilová, pan Höschl, pan
Rusnok, režisér Polesný, architekt Hlupý, pan
Uhde nebo paní Rakušanová. Pro veřejnost budeme mít premiéru 13. dubna.
Prostředí, do kterého Lízinka diváky zavede,
Pavel Kohout (* 20. července 1928 Praha)
Český a rakouský básník, prozaik, dramatik, jeden z představitelů tzv. budovatelské poezie,
později významný spisovatel samizdatu v exilu.
Z počáteční bezvýhradné podpory stalinismu
postupně názorově vystřízlivěl, účast na pražském jaru vyvrcholila spoluautorstvím Prohlášení Charty 77 a následným nuceným odchodem do exilu.
Mnohé z jeho tvorby bylo úspěšně zfilmováno nejen u nás, ale i v zahraničí (Hodina tance a lásky, Nápady svaté Kláry, Konec velkých
prázdnin), autor sám se několikrát chopil i režie
(Ucho, rakouské zpracování). Dramaticky zpracoval Válku s mloky, vedle románu Katyně si
velkou mezinárodní pozornost získala i Hvězd-

je poněkud morbidní. Jak jste si poradili se
surovostí výuky pro studenty-katy?
Na konci jedné schůzky se na nás pan Kohout
otočil a s úsměvem prohlásil, abychom nezapomněli, že Lízinka je veselohra. A toho se držíme asi všichni. Když si hru pročítáte, je vám
všelijak, vnitřně se bouříte proti vší té krutosti.
Ale pak se do ní během čtených zkoušek ponoříte a pod tím všudypřítomným zlem objevíte
novou linku příběhu, absurditu i společenské
varování. A nutno také podotknout, že z dramatického zpracování vypadly oproti románu
ty nejdrsnější pasáže. I násilí se sexuálním podtextem je pouze naznačeno.
Katyně byla napsaná před padesáti lety. Čím
osloví dnešního diváka?
Autor do románu přenesl své zkušenosti z období normalizace, kterému nedokázal čelit
jinak než ironickým cynismem. Kniha ukazuje,
jak si my lidé zvykneme i na ty nejzrůdnější krutosti, pokud jsou dávkovány postupně a není
síla, která by řekla dost! V tom je to téma až příliš
aktuální. Pokud se nepoučíme, bude se historie
opakovat. I proto jsme hru věnovali demokracii,
svobodě a evropanství. Vždyť letos je to už 30
let od pádu komunismu. V této souvislosti dělá
absurdní prostředí z Katyně velmi živý román.
Jak jste si poradili s kulisami?
Hra je psaná pro profesionální jeviště, předpokládá otočnou plošinu, kterou se mění scény,
hra využívá i projekci. Pan Kohout nám ale dal
naprosto volnou ruku, mohli jsme upravovat,
co jsme potřebovali. Jediné, na čem trval, byly
dialogy, na premiéru musely texty zůstat v nezměněné podobě. Ale v reprízách si prý můžeme přizpůsobit i je (usmívá se). Hru nese hlavně
příběh, kulisy proto máme minimalistické, katedra, školní židle a tři posuvné zástěny. Na ně
se třeba promítá rudá barva v momentě, kdy
Lízinka doma ve vaně zabíjí kapra.
Hru spolurežírujete se svou dcerou, Klárou
Šimicovou. Jak se Vám taková spolupráce
líbí?
Líbí, a moc. Dcera je jiná generace, střetáváme
se v pohledu na divadlo. Pro mě je důležité,
ná hodina vrahů, Kde je zakopán pes nebo
Malá hudba moci.
Katyně (1978)
Román o dospívající dívce Lízince, která se nedostane na střední školu a začne navštěvovat
speciální humanitní obor s maturitou – školu
pro katy. Náplní studia jsou popisy mučení,
historie popravování a praktická výuka. Humoristický pohled na lidské krutosti a praktiky totalitní moci a také nebezpečnou schopnost lidí
smířit se s absurdní situací byl úspěšně vydán
v mnoha jazycích.
Zdroj: Divadlo Horní Počernice, wikipedie

Lízinku jsme si pro potřeby našeho jeviště mohli
upravit, jak jsme chtěli. Jediné, na čem Pavel Kohout trval, byly dialogy. Na premiéru musely texty
zůstat v nezměněné podobě. Ale v reprízách si prý
můžeme lehce přizpůsobit i je,” usmívá se spolu-režisérka Jana Sůvová

aby vše podpořilo divácký zážitek, i správná
tloušťka copu herečky. Nic mě nesmí od jejího
výkonu rušit. Dcera ale zastává moderní pojetí divadla, pro které je důležitý herecký výkon
a emoce, kterou přenese na diváka. A myslím,
že tento střet, samozřejmě v přátelském smyslu slova, naší společné režii moc svědčí. Zvlášť
v tomto kuse. Je to totiž to nejnáročnější, co
jsem kdy režírovala.
Čím to, že ochotníky z Počernic vnímáme
v kvalitě představení téměř jako profesionální soubory?
Je to Dáda Stoklasa a to, čemu nás naučil. Předal
nám lásku k divadlu. Dbal i na to, abychom se
podporovali navzájem a chodili na svá představení. Vychoval několik generací herců a my to
teď předáváme dál. Důležitá je i podpora naší
městské části, a tu jsme naštěstí vždycky měli.

LÍZINKA
Autorská adaptace románu Katyně
Premiéra: 13. dubna 2019,
Divadlo Horní Počernice
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Hrají: Lenka Kožíšková, Michal Král, Klára
Šimicová, Pavel Sůva, Ondřej Krásný, Jan
Hrudka, Jakub Karlíček, Jan Šimice, Štěpán
Sýkora, Kamil Blažek, Stanislav Spitzer, Jaroslav Spitzer, Antonín Matyska, Jiří Špaček,
Jan Hohenberger, Jan Procházka
Ochotníci zahrají představení jako benefiční pro rodiny postižené požárem domu
v Chodovické.
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Divadlo

K devadesátým narozeninám si Pavel Kohout napsal hru Lízinka. Její hlavní hrdinkou je dívka, která se pro nedostatek jiných
talentů začne učit na kata, respektive na
katyni. A pro premiéru své nejnovější hry
si světoznámý spisovatel vybral počernický
ochotnický soubor. Proč, o tom jsme si povídali s režisérkou Janou Sůvovou.

CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
v měsíci březnu
vám
nabídneme
akce tradiční i zámecké novinky. Na
jednu z nich bych
vás ráda upozornila
speciálně: Nenechte si ujít Detektivní
víkend, aneb pátrej
na vlastní pěst!, který proběhne během před-

posledního víkendu prvního jarního měsíce.
Tuto akci jsme poprvé uvedli letos v lednu
a v únoru ji úspěšně prověřili. Naším záměrem bylo nabídnout rodičům s dětmi zážitek,
který podpoří komunikaci v rodinné partě
a zapíše se nesmazatelně do rodinné historie.
Pátrání na vlastní pěst sami ve sklepeních,
zámeckých komnatách i mezi výstavními
exponáty ocení každé zvídavé dítko a dost
možná i dospělí. Úkolem pro důvtipné pátrače je rozluštit záhadu dávného příběhu,
vystačit si ovšem musí jen se zapečetěnou
obálkou s nemnoha indiciemi, mapkou zám-

ku a s vlastním rozumem. V měsících lednu,
únoru a březnu jsme pátrali po zmizelých
klíčích na pozadí příběhu ze 17. století. S novou výstavou Umění loutky, kterou otevřeme
20. dubna, představíme příběh s novou detektivní zápletkou. Přijďte si vyzkoušet váš
detektivní talent!

VÝSTAVA V PRODEJNÍ GALERII
A KOČAROVNĚ

AKCE PRO VŠECHNY

Těšíme se na vaši návštěvu.
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 12. 1. 2019 – 14. 4., 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 domy, ulicemi i náměstími plnými života o rozloze jednoho zámeckého
sálu, stejně tak kolejiště s vláčkem jezdícím
na čas 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 jsou také z kostiček lego poskládané scénky ze světa filmu
i novinky z posledních let. Na děti čekají herny určené pro vlastní tvorbu z legodílků.
Doprovodný program:
9. 3. Strašidelná noc na zámku s padouchy
a superhrdiny
23. – 24. 3. Detektivní víkend na zámku aneb
pátrej na vlastní pěst!
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od 12. 2.–30. 3., denně od 9.00
do 18.00 hod.

VÝSTAVA OBRAZŮ ŽÁKŮ
ATELIÉRU JARMILY KRÁLOVÉ

Srdečně zveme na výstavu obrazů Jarmily
Králové a žáků jejího ateliéru z Řeže u Prahy.
Malířka Jarmila Králová se zabývá především
olejomalbou a akvarelem. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Kanadě,
Polsku, Švýcarsku i Jihoafrické Republice.
Součástí výstavy jsou i díla dětí z ateliérového výtvarného kroužku.

Ne 3. 3. od 14.00 hod., začátek
u ZŠ Ratibořická

MASOPUSTNÍ PRŮVOD NA
CHVALSKÝ ZÁMEK

Srdečně zveme na masopustní průvod masek. Těšit se můžete na tradiční i netradiční
masky, zastavení na trase s programem, volbu nejlepších dětských masek i ochutnávku
zabíjačkových pochoutek v cíli na zámku.
Nebude chybět veselá muzika ani koníci jako
doprovod průvodu. A pozor! Masky z průvodu budou mít po zásluze přednostní právo na
zabíjačkovou ochutnávku . Přidejte se také
a přijďte v masce! Průvod vychází ve 14 hodin

ČARODĚJNICE 2019 NA CHVALSKÉ TVRZI – Michal Pavlíček, Bára Basiková, Vilém Čok, AC/DC CZECH REVIVAL i LAURA a její tygři dětem

Ne 28. 4. od 10 do 18 hod.

od ZŠ Ratibořická se zastávkami u radnice, na
hřišti ve Lhotské ulici, před restaurací Sezóna
a s poslední zastávkou Chvalský zámek. Masopustní průvod pro vás pořádají: Chvalský
zámek, Skauti, Spolek Molechet, MUMRAJ,
DDM HP a Restaurace Sezóna.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU
S ČARODĚJNICÍ

Čarodějnice z chvalského sklepení vás provede zámkem a novou výstavou Umění loutky. Zasoutěžíte si, uvaříte čarodějný lektvar
a k tomu se dozvíte leccos nového! Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu,
rezervace na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky můžete zůstat ve výstavních
prostorách, jak dlouho chcete. Jen pozor,
v 18 hodin čarodějnice zamyká bránu.

So 9. 3. od 19.00 do 22.00 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU
S PADOUCHY A SUPERHRDINY

Út 30. 4. od 14 do 22 hod.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Chystáte se na další ročník Strašidelné noci?
Těšte se! Zámek i výstavu Svět kostiček totiž
zabydlí padouši i superhrdinové, které znáte z kultovních filmů. Nebudou chybět ani
svítící přízraky i tajemná překvapení. Přijďte
kdykoli mezi 19. a 22. hodinou a mějte pro
strach uděláno. Vstupné: dospělí 150 Kč; děti
2-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65
a ZTP/P – 100 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí
+ až 3 děti) 350 Kč.
So 23. 3. a Ne 24. 3. od 9.00 do 18.00 hod.

DETEKTIVNÍ VÍKEND NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

Že jste nestihli detektivní víkendy v lednu
a v únoru? Nezoufejte, ještě jednou a napo-

od 20. 4.–25. 8., denně od 9.00
do 18.00 hod.

UMĚNÍ LOUTKY

České historické loutky představí nová výstava Umění loutky. Kolekci tvoří loutky a rodinná divadla z let 1850 až 1950 ze sbírky
manželů Marie a Pavla Jiráskových chráněné
organizací UNESCO. Jsou mezi nimi loutky vyráběné profesionálně i amatérsky, avšak vždy
s láskou k umění, dětem a divadlu, a s úctou
k řemeslu. Součástí výstavy budou i dílny pro
děti a prostor, kde si budete moci vyzkoušet,
jak se režíruje loutková hra.

ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ
TVRZI: MICHAL PAVLÍČEK, BÁRA
BASIKOVÁ, VILÉM ČOK, AC/DC
CZECH REVIVAL I LAURA A JEJÍ
TYGŘI DĚTEM

Chvalský zámek a MČ Praha 20 pořádají již
30. ročník hornopočernických Čarodějnic,
které se konají v úterý 30. dubna od 14 do
22 hodin. V odpoledním programu od
14 hodin uvidíte dětská hudební, taneční
i sportovní vystoupení. Zdarma bude otevřen salon pro děti s malováním na obličej,
hair-stylingem a líčením pro maminky. Nebudou chybět hry a kouzlení na pódiu s Kamilem Burdou. Na děti čeká koncert LAURA DĚTEM – písničky pro koťata v podání populární
dekadentní kapely LAURA A JEJÍ TYGŘI.
Večerní program otevře vystoupení rockové
kapely AC/DC CZECH REVIVAL s originálními rekvizitami – zvony a děly. BČP: hvězdná
sestava složená ze zpěváků Báry Basikové,
Viléma Čoka, nejlepšího českého kytaristy
Michala Pavlíčka, špičkového bubeníka Miloše Meiera, basáka Martina Ivana a klávesisty
Michala Nejtka nabídne to nejlepší z tvorby
kapel Pražský výběr a Stromboli. Těšte se také
na senzační bubenické sólo a pořádný kytarový nářez.
Moderátorem hlavního programu bude oblíbený Václav Žmolík. Po celé odpoledne až
do večera se můžete občerstvit u stánků.
Nebude chybět malý i velký oheň, opékání buřtů a závěrečný ohňostroj. Vstupné
60 Kč. Hlavním partnerem akce je společnost
D&D REALITY NORD, s.r.o.
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Zámek

sledy týž detektivní příběh vás čeká i o víkendu 23. a 24. března. Milé děti, přijďte k nám
kdykoli o tomto víkendu v čase mezi 9. a 17.
hodinou a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči) zkuste rozluštit záhadu ztraceného klíče.
V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s detektivním případem i indiciemi a dál už bude
na vás, zda se vám podaří záhadu rozluštit
a získat poklad. Stopy vedou 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. Užijte si společně s rodinou
pátrání na Chvalském zámku i unikátní výstavu!

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 leden
Milé děti,
měsíc leden nám kromě sněhu přinesl i novou výstavu Svět kostiček. Mám obrovskou radost, když slyším, jak se radujete ze světa, který je poskládaný z barevných kostiček stavebnice Lego. I mě baví si s kostičkami hrát a občas s nimi provést nějakou legrácku. Když byla paní ředitelka na výletě, postavila jsem jí
před její dveře hradbu celou z kostiček. Musela ji nejdříve rozebrat, aby se dostala do své kanceláře. Ale
nezlobila se. A kdo se stal výhercem soutěže tentokrát? Je to Ema Patrovská, která správně odpověděla
na moji otázku. Ptala jsem se, jaké zvířátko ze střechy vysokého domu našeho lego města zachránili lego
hasiči. A kdo se dobře díval, zjistil, že to byla opička. Emo, blahopřeji!
Zdraví vás víla Ohnivka
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PRAHA SE STALA JIŽ NAŠÍM DOMOVEM
Jon-Paul Otto působí od října v komunitním centru, kde každé úterý vede zdarma konverzaci v angličtině. Jak se dostal
z Ameriky přes Afriku a Thajsko až sem do
Horních Počernic?
Vaše cesta sem do Čech vedla nejprve přes
Burkina Faso v Africe a Thajsko. Proč jste si
vybral tyto země a co jste tam dělal?
Byl jsem součástí křesťanské organizace
a v těchto dvou zemích mi byla nabídnuta
počáteční praxe. V Burkina Faso jsem absolvoval pracovní stáž. Učil jsem se odhalovat
humanitární potřeby i další potřeby v této
oblasti. Během tohoto procesu jsem mohl
sdílet svoji víru. Také to bylo první místo, kde
jsem učil angličtinu a zjistil jsem, jakou zábavu může skýtat učení. V Thajsku jsem byl na
roční praxi. Mojí primární odpovědností byla
výuka angličtiny. Nicméně byl jsem součástí
týmu a realizovali jsme různé humanitární
projekty, jako jsou budování komunity, zdravotní klinika a výukové programy.
Kdy jste přicestoval do České republiky
a proč jste se usídlil právě v Praze?
Přijeli jsme v červnu loňského roku. Věděli jsme, že se budeme stěhovat do České
republiky, ale nevěděli jsme kam. Praha se
zdála být dobrým místem k přechodu do jiné
kultury.
Cestujete s celou rodinou, poznal jste svou
ženu na cestách nebo ještě v Americe?
Svou ženu jsem potkal v Americe v rámci naší
církve. Poté jsme začali cestovat. Předtím, než
jsme se potkali, cestoval jsem na 10-14denní pobyty do různých zemí a podílel jsem
se tam na humanitárních projektech - např.
stavebních projektech a potravinových programech.
Jak rodina snáší takové cestování a změny
prostředí?
Změna kultury může být náročná a každého z nás ovlivňuje různě. Máme výraz, který
tento stav popisuje jako „kulturní šok”. To
znamená, že rozdíly v kultuře vás negativně
ovlivňují a způsobují vám stres. Moje žena
a já jsme toto zažili v různých obdobích. Naše
dcera se s tím z nás vyrovnává nejlépe. Když
mi chybí domov, dám si colu nebo zajdu do
McDonald´s. Tím se to zlepší. Úsměvné je, že
v Americe jsem u McDonald´s jedl opravdu
výjimečně.
Byly Vaše začátky zde v Horních Počernicích náročné?
Myslel jsem, že to bude náročnější, než to ve
skutečnosti bylo. Tři věci mi opravdu pomohly. Za prvé, všichni čeští učitelé, se kterými
učím, byli od začátku úžasní. Za druhé, od
začátku jsem si svou práci užíval a těšila mě.
A do třetice, bydlím na Smíchově a hodinu
dojíždím, což mi dává čas se na mé hodiny
dobře připravit.

Vyučujete zde v kulturně komunitním
centru angličtinu, respektive konverzaci
v anglickém jazyce, pro koho je vhodná?
Pro každého, kdo potřebuje jakoukoliv pomoc s angličtinou! Možná se chcete učit
anglicky? Možná potřebujete procvičit konverzaci v angličtině? Možná potřebujete pomoct s domácím úkolem z angličtiny? Možná
potřebujete poradit s obchodním e-mailem
nebo dopisem? Jsem zde pro komunitu. Pokud potřebujete, prosím, přijďte.
Myslíte, že je Praha Vaším posledním místem nebo plánujete další cestu?
Praha je nyní naším domovem. Plánujeme
zde zůstat.
Before Czechia you lived in Burkina Faso
and Thailand. Why did you choose those
countries and what were you doing there?
I was part of a Christian organization and
those were two of the countries where the
training was available. In Burkina Faso, I was
part of an internship. I was trained to discover humanitarian needs in areas as well
as other needs. During the process, I would
share my faith. Also, this is where I first
taught English and discovered how much fun
it was to teach! In Thailand, I was part of a one
year apprenticeship. My primary responsibility was teaching English. However, I was part
of a team and we did different humanitarian
projects, such as community development,
medical clinics, and educational programs.
When did you arrived to the Czech Republic and why you stayed in Prague?
We arrived in June 2018. We knew that we
were supposed to move to the Czech Republic, but we weren’t sure where. Prague
seemed like a good place to transition into
a new culture.
You travel with your family, where did you
met your wife, in America or during your
traveling?
I met my wife at our church in America. Then

we started traveling. Before we met, I traveled on trips 10-14 days to a few different
countries doing other humanitarian projects,
such as construction projects and feeding
programs.
How does your family cope with traveling
and changes of home?
Changing cultures can be challenging and it
affects each of us differently. We have a phrase called culture shock. This is when the differences in the culture affect you or cause you
stress. My wife and I have experienced it at
different times. Our daughter has handled it
the best out of all of us. If I am missing home,
I tend to have a Coke or McDonalds. That
makes everything better. What is funny, I rarely ate McDonalds when in lived in America.
Was your start here in Horní Počernice demanding?
I thought it would be more demanding than
what it was. Three things really helped me.
First, all the Czech teachers I work with were
great from the beginning. Second, I enjoyed
what I was doing from the start. Finally, I have
an hour commute to and from the schools, so
I took advantage of that time preparing for
my lessons.
To whom can you recommend English lessons in the Community Centre (on Tuesday)?
Anyone who needs any kind of help with English! Maybe you want to learn English? Maybe you want to practice speaking English?
Maybe you need help with an English assignment? Maybe you need help with a business
email or letter? I am here for the community.
If you need help, please come.
Do you want to stay in Prague or do you
plan other traveling?
Prague is our home now. We plan on staying
here.
Lenka Bartáková, redaktorka
Lenka Štiková, překlad
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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

Knihovna

Naši milí čtenáři,
v měsíci březnu věnujeme každoročně větší pozornost našim čtenářům. Pro vás, kteří cestu do knihovny teprve plánujete,
nabízíme během celého měsíce bezplatnou registraci.
Konec března patří každoročně našim dětským čtenářům. Letošní - již 19. ročník Noci s Andersenem - proběhne v pátek
29. března. V tento den bude knihovna pro veřejnost uzavřena.
Nezapomeňte se včas přihlásit, přihlášky jsou k dispozici v dětském oddělení. Přednost mají čtenáři, kteří budou na NsA poprvé. Děti čeká bohatý program a nocování v knihovně. Více informací v knihovně, na našich webových stránkách a Facebooku.
Ach, ty upomínky…
Je velice snadné se jim vyhnout. Stačí si napsat na adresu: knihovnahp.prodlouzeni@seznam.cz
Anebo si do knihovny zavolat a pracovnice jednotlivých oddělení je prodlouží na další měsíc. Výjimkou jsou tituly již rezervované jiným čtenářem. Těšíme se na setkání s vámi.
Božena Beňová a kolektiv knihovny
Šándor, A.:
Planeta Země - kruté místo k žití
(vyd. Daranus)
Jak vidí svět generál v záloze Andor Šándor,
bezpečnostní znalec, kterého většina české
veřejnosti respektuje, zatímco menšina mu
stále něco vytýká? Je to pán, co slavil nedávno šedesátku. Velel zamlada v armádě
pěšákům, později už jako vyšší důstojník
sloužil coby diplomat. Počátkem našeho
století vedl vojenskou tajnou službu. Projel
celý svět s výjimkou Antarktidy a umí o něm
vyprávět. Před vámi tu ve třinácti kapitolách
knížky defilují nejrůznější veličiny od carevny Kateřiny Veliké až po maršála Radeckého,
od Usámy bin Ládina až k Donaldu Trumpovi. V anglickém Salisbury stříká ruský jed novičok a v Jižní Africe se bílí farmáři mění ve
štvanou zvěř. V Severní Koreji si její lídr Kim
Čong-un zahrává s jadernými zbraněmi pod
křídly mocné ideologie čučche.
Denemarková, R.:
Hodiny z olova
Do osudu několika rodin odlišných generací
z evropských zemí i sociálních vrstev zasáhne tatáž rozhodující věta. Český podnikatel,
jeho manželka a dospívající dcera, ruský
diplomat, francouzský literát, studentka kaligrafie, kuchař a řada dalších hrdinů. A jejich
rodinná traumata, krize středního věku, vyhoření nebo puberta. Poutníci a cestovatelé,
kteří odjeli do Číny, aby si uklidili ve svém
životě, ale jejich svět se dál rozpadá. Něco
nenávratně ztrácejí a sami nejsou s to to pochopit. Hledají pevný bod v minulém životě,
ale nevědí, na co si vzpomenout.
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Bowen, W.:
Vztahy bez stížnosti (Synergie)
Tím, že si stěžujeme, vytváříme mezi sebou
určité spojení. Je snadné si společně zanadávat a přidat se ke všeobecné rozmrzelosti.
Nejvíce ze všeho si ale stěžujeme na druhé
lidi, což vede k negativním a nezdravým základům našich vztahů – ať už jde o rodinu,
partnera, přátele nebo další lidi, které běžné
potkáváme v našem každodenním životě.
Kniha Vztahy bez stížností přichází s revolučními vhledy a nástroji ke zlepšení všech
vašich vztahů. Naučíte se, jak si přestat stěžo-

vat na své blízké, překonat pocity prázdnoty,
zklamání a nedostatečnosti, které stížnosti
způsobují, a jak si vybudovat silné pozitivní
naplňující vztahy, ve kterých se budete cítit
dobře. V knize najdete také informace z nových výzkumů o stěžování, inspirativní a výmluvné příběhy a praktická cvičení.
Slánská, J.:
Zpráva o mém muži
Vzpomínky manželky generálního tajemníka
KSČ Rudolfa Slánského, popraveného ve vykonstruovaném procesu v roce 1952.
Pozvánka

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

Milí přátelé,
Kulturně komunitní centrum v roce
2019 pro vás připravuje pestrou nabídku přednášek, fór,
workshopů a společných akcí.
I nadále pokračujeme s vámi oblíbeným
přednáškovým cyklem Zážitky z cest a s diskusními fóry na žhavé a aktuální společenské téma Kulatý stůl.
Můžete se 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.

Bezplatné otevřené hodiny angličtiny s rodilým mluvčím.
Vede Jon-Paul Ott. Každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovedností v AJ. Od 15.15 do 16.00 hod.
Všem žákům pro konzultace – např. s úkolem, referátem, esejí, ale i s možností vyzkoušet, zda
si dokážete chvíli povídat v AJ. Bez objednání. Přijďte, když budete mít chuť a čas.
Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí také na druhých stupních ZŠ
v Horních Počernicích pro zkvalitnění výuky AJ.

PROGRAM NA BŘEZEN
• 14. března 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
Zážitky z cest: 40denní cestování po Mongolsku na motorce
O své zážitky z Mongolska se s námi podělí
Jiří Klíma.

• 28. března 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost
volby: A co vlastně řešíme, jsou to
naše nemoci, nebo zdraví?
Příčinou téměř všech civilizačních nemocí je
STRES, a to nejen psychický, ale také nutriční.
Přednáší: Rostislav Jankovec
Pozvánka

Komunitní centrum

Plánujeme pravidelné komponované filmové večery: Film a literatura, Film a věda, Perly filmového plátna a taky nezapomenutelná setkání Křeslo pro hosta s významnými
hosty.
Máte možnost i nadále u nás využívat služby bezplatné právní a psychologické poradny.
K dobré atmosféře přispěje vždy i malé občerstvení.
Vstup na všechny akce zdarma.
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
bjednat na telefonu: 778 542 264.
Bezplatná právní poradna
vedená Mgr. Ivou Svobodovou,
každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem
objednat na telefonu: 725 516 927.
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LETNÍ TÁBOR ŠPANĚLSKO, OROPESA DEL MAR

DDM PRAHA 20

(poslední volná místa) 16. 8.–25. 8. 2019
tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

VÝTVARNÉ DÍLNY

Kurz se bude konat při minimálním počtu 5 zaplacených účastníků.
Nutná přihláška do 13. 3. 2019.

DÍLNA ŠITÍ (jarní téma) SOBOTA 16. 3. 2019

Výtvarná dílna pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
10.00 - 14.00 hodin
Vyzkoušíte si šití na stroji podle připravených šablon pod vedení
Lenky Kocourkové.
Cena : 200 Kč + 150 Kč na materiál cca

DÍLNA QUILLING SOBOTA 16. 3. 2019

Výtvarná dílna pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
14.00 - 18.00 hodin
Quilling - je výtvarné umění, jehož hlavním materiálem jsou papírové
proužky. Proužky se stáčí quillingovým perem do spirálek a vzniklé
spirálky se pomocí prstů formují do různých tvarů (lístek, kapka, kytička). Dílnu vede Hana Farkašová.
Cena: 300 Kč

KURZ TIFFANY NEDĚLE 17. 3. 2019

13.30 - 19.30 hodin
Výtvarná dílna pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Výroba skleněných dekorací, vitráží - výběr motivů i pro úplné začátečníky (PTÁČEK, KVĚTINA, VELIKONOČNÍ MOTIVY), pro pokročilé
možnost vlastního návrhu.
Cena 250 Kč (základní materiál 15 cm x 15 cm, vetší velikost doplatek
100 Kč za 10 x 10 cm).
Maximální počet účastníků: 8 míst. Dílnu vede Hanka Volfová.

VELIKONOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
ČTVRTEK 18.15 až 20.15 hodin

14. a 28. 3. výroba a dekorování 11. 4. 2019
Ruční výroba velikonoční dekorace z keramiky
(figurky, ploché reliéfy, miska nebo podnos s jarními motivy).
Vhodné i pro děti od 10 let, mládež a dospělé i pro začátečníky.
Cena kurzu je 450 Kč (včetně barvení, materiálů pro výrobu a výpalu)
Podmínkou je účast ve všech třech termínech.
Přihlásit se můžete do 13. 3. 2019.
Dílnu vede Dan Vančura

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY V DDM
Letošní jaro vám pomůžeme přivítat
výrobky z našich dílniček.
Zveme vás v sobotu 13. 4. 2019
od 9.00 do 13.00 hodin do DDM,
kde si můžete vyrobit různé
velikonoční dekorace pro vaši
jarní výzdobu.
Připravujeme dílničky:
Jarní dekorace, zdobení kraslic
voskem a mramorováním (s sebou
vyfouklá vajíčka), jarní figurky, šitá
jarní dekorace, drátování a zdobení
korálky, zdobení keramického výrobku,
tvoření z papíru
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Vhodné pro děti od 9 let
Hlavní vedoucí: Zdeňka Horváthová
Cena pro děti, které mají v tomto školním roce zaplacen alespoň jeden kroužek v našem DDM je 9.590 Kč.
Cena pro děti, které v tomto školním roce v DDM kroužek nenavštěvují je 9.790 Kč.
V ceně:
- ubytování v apartmánech Parada cca 100 m od pláže
- stravování v protějším hotelu Ancla - plná penze formou švédských
stolů
- doprava klimatizovaným autobusem s WC
- výlet do Valencie - návštěva největšího mořského parku v Evropě
a prohlídka města
- při zpáteční cestě návštěva Barcelony
- cestovní pojištění, pojištění storna
- delegát
- program
Přihlášení prostřednictvím webových stránek www.ddm-hp.cz.
Informace v kanceláři DDM nebo na e-mailu: horvathova@ddm-hp.cz

Lyžařská škola REBE-LS

Čekají nás už jen dvě lyžařské soboty, a to
2. 3. 2019
23. 3. 2019
Sobotní lyžování je určeno pro děti od 7 let.
Cena: jednotlivé soboty 700 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, skipas, instruktora po celý den, oběd a pitný
režim.

Výstava Pixar a planetárium 17. 3. 2019

Účastníci se seznámí s filmovou animací společnosti Pixar a zjistí, jaké
to je tvořit animovaný film a co všechno předchází tomu, než postava
ožije a začne vyprávět příběh. Dále také navštíví planetárium, které
zprostředkuje zábavnou formou znalosti z oblasti vesmírné tematiky.
Určeno pro děti 6-15 let, vstupné 30 Kč.

Na všechny akce, které pořádá dům dětí a mládeže se můžete přihlásit na našich webových stránkách www.ddm-hp.cz/akce.

Rodinné a komunitní centrum Mumraj

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

Barbora Zálohová, ředitelka Mumraj z.s.

Dobrovolníci, děkujeme!
Víte, že Mumraj vznikl díky
dobrovolnictví a dál na téhle vlně
jede? A dokážete si představit
2 800 dobrovolnických hodin,
které v minulém roce společně naši
dobrovolníci darovali počernickým
rodinám? To už je pořádný kus
práce! Jen díky dobrovolníkům pro
vás můžeme pořádat akce jako jsou
burzy, maškarní, pohádkový les a další.
Děkujeme!

připravujeme

pro celou rodinu
Montessori sobota

16. 3. od 9.30 do 11.30 hod.
Motto: „… vidím a zapomenu,
slyším a zapamatuji si, udělám
a pochopím…“ Maria Montessori.
Dopoledne plné Montessori aktivit pro
děti od 1,5 roku do 10 let. Pomůcky
a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí. Cena 180 Kč za
dítě, dospělý doprovod zdarma.

Maškarní bál pro děti
23. 3.
Vyberte si svůj čas

od 10.00 do 12.00 hod.
nebo
od 15.00 do 17.00 hod.
Máte doma piráta? Nebo princeznu?
Nechte je vyřádit na maškarním bále!
Kde: KS Domeček, Votuzská 322/12,
Horní Počernice
Vstupné: děti do 2 let ZDARMA. First
minute do 10. 3.: 1 vstupenka 80 Kč,
4 vstupenky 280 Kč, 6 vstupenek 380 Kč
Vstupné od 11. 3.: 1 vstupenka 100 Kč,
4 vstupenky 350 Kč, 6 vstupenek 500 Kč
Rezervace nutná: 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz
Vstupenky koupíte v Mumraji po–pá
8.00–13.00 a út, čt 15.00–18.00 nebo po
domluvě jindy.

Jako rodinné a komunitní centrum tady
jsme a chcem být pro všechny generace
od těch nejmenší až po nejstarší. Právě
připravujeme program, kde chceme
cíleně propojovat různé generace:
- zpívání pro radost pro seniory, rodiče
a děti
- háčkování s Pavlou
- zaplétání copánků pro dlouhovlasé
vnučky, dcerky, babičky
- létající jóga (nejen) pro seniory

Létání v sítích
pro děti i dospělé

2. 3.
od 9.30 do 10.30 hod. pro děti
od 10.45 do 12.00 hod. pro dospělé
Díky unikátní pomůcce, závěsné síti,
zažijete pohyb jinak. Slibujeme zábavu
při cvičení, špetku adrenalinu i relax
a rozhodně vás přesvědčíme o tom, že
můžete létat. Po cvičení vás občerství
zdravé pamlsky, lahodný čaj a domácí
limonáda. Lektorky: Daniela Križeková,
Ilona Větrovská.

burza
Burza dětského
a těhotenského oblečení
8. a 9. 3.

Přijďte nakoupit v pátek 8. 3. 9.00–12.00
a 15.00–18.00 a v sobotu 9. 3. 9.00–12.00.
Provětrejte skříně, co se vám nebo vašim
dětem nehodí nebo je jim malé, přineste
a prodejte. A přijďte nakoupit nové lepší
kousky. Věci do prodeje přijímáme 6. 3.
9.00-12.00 a 7. 3. 9.00-12.00 a 17.00-20.00.
A že vás nebaví každý kus oblečení na
prodej štítkovat a psát seznam? A nevíte,
kam s tou hromadou nepotřebného
oblečení? Darujte ji Mumraji, my to
roztřídíme, naceníme, popíšeme a výtěžek
z prodeje využijeme na provoz Mumraje.
Věci na charitativní prodej můžete nosit
po-pá 8.00–13.00 + út a čt 15.00–18.00.
Děkujeme.

Volný čas

Milí přátelé Mumraje,
srdečně vás zvu na
jarní maškarní bál
pro děti, tentokrát se
zvířátky. V kostýmu
můžete dorazit úplně
celá rodina, užijete
si víc společných
chvil a taky legrace ověřeno na minulých bálech :) Maškarním
bálem ale den nekončí, večer se můžeme
setkat na Tančírně – tanečním večeru pro
dospělé. Budeme se na vás těšit. Také
mi dovolte, abych doplnila a upřesnila
některé informace uvedené v minulém
čísle Zpravodaje v rubrice „Slovo
radních...“. Toto doplnění jsme uveřejnili
na www.domumraje.cz/doplneni.
Budete-li mít jakékoliv otázky, kdykoliv se
na mě obraťte, ráda vám cokoliv vysvětlím
a ukážu. Děkujeme za důvěru.

foto: archiv Mumraje

TANČÍRNA
23. 3. 20.00–1.00
hudba 60.–90. let, trocha klasiky

foto: archiv Mumraje

Kde: KS Domeček, Votuzská 322/12,
Horní Počernice. Tanec, zábava, pokec
s přáteli, občerstvení, tombola. Repro
hudba: DJ Vítek Rom – bude hrát hudbu
pro společenské tance, oldies a rád vám
zahraje i na přání.

foto: archiv Mumraje

Za podporu děkujeme Městské části
Praha - Horní Počernice.

Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se tady dobře žilo. Pojďte do toho s námi!

www.domumraje.cz
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SKAUTSKÉ STŘEDISKO VÁS ZVE NA NÁVŠTĚVU!
I když je zima v plném proudu, středisko
jede na plné obrátky. Schůzky probíhají s železnou týdenní pravidelností a víkendové
akce zrovna tak. Třeba naše skauty a skautky
čekaly v únoru jarňáky, tradiční delší akce
s lyžováním. Práce se samozřejmě nemůže
zastavit ani co se týče velkého projektu stavby naší nové klubovny! Pracujeme na dodání
posledních slíbených odměn z naší úspěšné
kampaně na Hithit.cz a na náš transparentní
účet stále přicházejí další a další příspěvky.
Všem ještě jednou moc děkujeme! Pokud

máte zájem zjistit, co naše středisko všechno
dělá, chtěli bychom vás pozvat na sérii akcí
pro veřejnost, které se uskuteční všechny
v dubnu. Pro všechny naše rodiče a příznivce
pořádáme pravidelné Setkání s rodiči v divadle v Kobylisích 17. března, kde děti a možná
i vedoucí, zahrají nacvičená představení. Zde
si můžete vyzvednout také odměny z kampaně Hithit. Využít příchodu jara budete moci
i na Úklidu Počernic 13. dubna, který bude
zakončen koncertem. Akce se s největší pravděpodobností odehraje v okolí Svépravické-

ho rybníka. A pokud více
než koncert pod širým
nebem oceníte události
s více kulturním nádechem, 24. dubna budeme pořádat benefiční
koncert v prostorách
chvalského kostela. Budeme rádi, pokud si
uděláte čas a přijdete se na nás podívat!
Za středisko Oheň: Martin Philipp

Neziskovky

DOMOVSKÁ SKUPINA V HOPU MÁ OD VŠEHO TROCHU!
Tento příběh začíná v září roku 2015, kdy
jsme jako jedni z prvních v ČR rozjížděli projekt tzv. streetworku na škole na ZŠ Chvaly.
Již při prvních návštěvách jsme se seznámili
s tehdejšími páťáky, které bavily počítače, hry
a parkour. Ukázalo se, že kluci jsou akčňáci se
spoustou nápadů. Ještě v tom samém školním roce jsme společně streamovali hraní
počítačových her, v dalším jsme znovu rozjeli
Dračí doupě, zprostředkovali workshop youtuberingu, ale už začátkem roku 2017 jsme
tušili, že máme na víc. A taky, že jo! Vymysleli
jsme si svoji akci ve veřejném prostoru – Zdravíme Mezilesí. Napsali jsme si grant v programu Zdravé Horní Počernice a začali plánovat.
Ač bylo klukům nějakých 13 let, ukázali se
jako zdatní pomocníci a organizátoři. Sami
se ujali parkourového workshopu, dělali, co
bylo potřeba od začátku do konce. V druhém
ročníku akce si naložili ještě víc – vyrobili leták, starali se o facebookové stránky, založili
skupinu dobrovolníků ze svých spolužáků,
pomáhali, jak se dalo - s programem, stavbou
i organizací. Popravdě si už akci bez jejich
pomoci nedokážu představit. Na zhodnocení po akci jsme se bavili, co podnikneme dál.
A tak jsme založili domovskou skupinu, což je
takový speciální druh práce s menší skupinou
stálých členů. Scházíme se podle možností
zhruba dvakrát do měsíce, takže od prosince
proběhlo již pět setkání. Na nich si děláme ta-

kové malé semináře o věcech, které nás baví
a zajímají. Lektory jsou sami členové skupiny.
Už jsme se bavili o online bezpečnosti, zvládání konfliktních situací a sebeobraně, 3D
tisku, silách a prvcích ve vesmíru, čeká nás
povídání o populární hře Fortnite. To, co se
dozvíme, se snažíme využít k dalším aktivitám, předávat dál. Zároveň chceme skupinu
za extra práci odměnit, takže plánujeme akci
za odměnu – Laser Game, planetárium, game

VÝZVA DÁVÁM, CO UMÍM! POMÁHÁ
POSTAVIT SKAUTSKOU KLUBOVNU!
V měsíci březnu na vás čeká:
16. 3. Výtvarná dílna s akademickým malířem Martinem
Velíškem. Kreativní den v malířském ateliéru pod vedením
zkušeného pedagoga pomůže
zbavit se bloků z dětství aneb
Kdo říkal, že neumím kreslit ?!?
RC Mumraj, 14 -18 hod. Výtěžek z akce putuje přímo na
transparentní účet skautské
klubovny, bližší informace najdete na www.ohen.skauting.
cz v sekci Aktuálně.

Dále se sejdeme 31. 3. na akci:
Milujeme všechno, co svítí
a bliká. Technické tvoření,
které bude bavit děti i rodiče,
vede lektor dílen DDM Petr
Vobořil. Komunitní centrum
Horní Počernice, 14 - 17 hod.
Za skauty Karolína Klímová
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room nebo airsoft. Nový způsob práce nás
moc baví a jsem opravdu zvědavý, kam to
Všehotroši, jak současní deváťáci svou skupinu nazvali, dotáhnou.
Petr Košek,
vedoucí NZDM HoPo

Placená inzerce

Advokátní kancelář
JUDr. Veronika Němcová
s pobočkou v Šestajovicích
Komplexní zajištění právních služeb, sepis smluv a jiných
listin, advokátní úschova, zastupování před soudy a
jinými orgány, poskytování právních porad, zpracování
právních rozborů, ověřování podpisů.

www.veronikanemcova.cz, ak@veronikanemcova.cz

Tel.: 606 83 52 53

Historie dávná i nedávná – 122
Události

Další rok měla Praha zájem převzít koupaliště
do své správy a jako náhrada za nájem bylo
slibováno zavedení autobusové linky městské dopravy do této oblasti. Nabídka byla
odmítnuta s představou rostoucích příjmů
do pokladny obce při provozu ve vlastní režii. Představa se nenaplnila. Na další osudy
koupaliště měla vliv správa místního komunálního podniku, poté obvodního, ale také
budování dálnice D11 a další vlivy včetně
snah o obnovu jeho plné funkce. S nadějí si
počkejme na výročí 70 let.
Na nárožích nových a dosud nepojmenovaných ulic Místní hospodářství umístilo uliční

tabule s jejich novými názvy. Byly to Štveráková, Františka Černého, Nad Návsí, Do Svépravic, K Hrázi a K Rybárně.
Ke spokojenosti obyvatel městské části přispívalo Místní hospodářství stále se zvětšujícím podílem. Mimo tradiční činnosti údržby
a rozšiřování veřejné zeleně také údržbou
a čištěním chodníků a komunikací, v ulicích
to byla i péče o dětská pískoviště a hřiště, ale
i likvidace černých skládek a další činnosti.
Na hranice možností vzrostla i činnost spojená s přípravou a prováděním různých stavebních prací včetně rozšiřování veřejného
osvětlení a poskytování placených služeb
jako například:
* dovoz písku v množství od 1 m3 - podle
vzdálenosti od 90 Kč/m3
* velkoobjemový kontejner na odpad tříděný
(suť, zemina apod.) 2300 Kč
* velkoobjemový kontejner na odpad netříděný (bez ekologicky závadných látek)
4500 Kč
* odvoz fekálií s příspěvkem městské části
z míst, kde není kanalizace pro občany 37 Kč/
m3, pro podniky 58 Kč/m3. Za pátý a další díl
hadice ještě 21 Kč.
Podle provedeného dopravního průzkumu
na průjezdové komunikaci Náchodská na
konci října 1994 od páté hodiny ranní do 23.
hodiny bylo ve směru od Prahy napočítáno
celkem 7485 automobilů a ve směru do Prahy 7030 automobilů. Počítání se provádělo
v místech vjezdu do Horních Počernic. Provoz
na této hlavní komunikaci je z více hledisek
již neúnosný.
Místní úřad nechal v obměně zhotovit dvě
barevné pohlednice významných míst městské části v množství 5000 kusů a dal je do
prodeje za cenu po 2,50 Kč.
Při příležitosti padesátého výročí od ukončení druhé světové války byla u pomníku jejím
obětem z naší městské části dne 8. května 1995 odhalena pamětní deska věnovaná
padesátému výročí.
Kamenný svědek učení, radosti i strasti mnoha generací, škola v Bártlově ulici, se 15. června 1995 stala také svědkem slavnostního
připomenutí stého výročí od svého otevření.
K této příležitosti byla vydána brožurka shrnující základní údaje o historii školy založené
v původní obci Horní Počernice a Čertousy
v roce 1774. Na slavnosti v areálu dnes zvláštní školy se sešlo téměř na 300 hostů, pamětníků od těch dříve narozených až po ty,
kteří prostředí školy opustili teprve nedávno.
Slavnostní atmosféru v režii ředitelky zvláštní

školy Mgr. Alžběty Cibochové v pásmu veršů
a zpěvu předváděly děti školy a hudebně doplnili ve svém vystoupení žáci školy hudební.
Dne 4. května 1995 se sta let v plné pohodě
dožila občanka městské části paní Vlastimila
Zimová. Za městskou část k jubileu popřál
starosta Ivan Liška a Mgr. Milena Raisová.
Výročí 100 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v původní obci Svépravice dne
17. května 1895 si připomínala dnešní místní organizace. Pro obec Svépravice to tehdy
byla nejen událost, ale i projev odvahy obce
s 27 popisnými čísly. Ustavení sboru podporoval zejména starosta Jan Němeček. Velitelem se stal Jan Řehák a prvními členy K. Kupr,
J. Mikeš, A. Němeček, A. Vojáček, J. Vojáček,
F. Strnad, F. Šátral, B. Němec a S. Reichner.
Pro jejich činnost jim obec zakoupila ruční
stříkačku za 750 zlatých, se kterou se sbor už
21. října téhož roku zúčastnil hašení požáru
statku číslo popisné 25 v Čertousích spolu se
sbory za Chval a Horních Počernic.
Při příležitosti připomenutí 90. výročí od svého založení pořádal TJ Sokol Horní Počernice
celou řadu veřejných sportovních akcí členy
svých oddílu. Největšího zájmu diváků se těšily uspořádané tři tenisové turnaje.
Od 3. ledna 1995 byla prodloužena trasa autobusu linky 221 ze stanice Na Kovárně do
nové konečné stanice v Čertousích.
Dne 29. dubna odpoledne měli občané Horních Počernic možnost účastnit se milého
setkání se spisovatelem a dramatikem, autorem celé řady úspěšných scénářů her a seriálů panem Jiřím Hubačem.
Dne 24. června se u pamětní desky pravoslavného biskupa Gorazda umístěné na
modlitebně CČSH na Náchodské ulici konalo
slavnostní shromáždění k připomenutí jeho
odkazu jako hrdiny popraveného po atentátu na říšského protektora v roce 1942.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Čtyřicátým výročím od svého otevření se
v roce 1994 připomenula vodní nádrž „Koupaliště“. Po provedeném kolaudačním řízení
bylo slavnostně otevřeno dne 7. června 1954.
V historii jeho vzniku je mimo jiné například
uvedeno: Ke koupání v našich původních
obcích sloužily zřízené obecní rybníky, jejichž voda mimo chovu ryb byla využívána
k hašení vzniklých požárů a vytvořený led
sloužil hostinským a řezníkům k tvorbě žádoucích podmínek pro dobrou funkci jejich
živností. O vytvoření účelové vodní nádrže
ke koupání bylo poprvé jednáno v roce 1943
a v dubnu následujícího roku se uskutečnilo
řízení za účelem přípravy projektu jeho vybudování ve vybraném příhodném údolí na
pravé části vodoteče Svépravického potoka.
Konec okupace a druhé světové války odsunul problematiku koupaliště na pozdější
dobu. V roce 1946 dal MNV vybudování do
výhledu příštích let a vypracováním projektu
pověřil místního stavitele Ing. arch. J. Cerhu
ze Svépravic. Výměrem ONV Praha - sever
z 10. května 1951 bylo koupaliště na ploše
13.570 metrů čtverečních a obsahu 11.907
metrů krychlových vody schváleno se stavebním rozpočtem 1 538 363 Kč. Akce byla
zařazena do pětiletého plánu v režimu, že na
jednu korunu nákladů na materiál bude odpracována v hodnotě 3 korun práce zdarma.
Stavbu prováděla Krajská vodohospodářská
služba oblast Praha za pomoci brigádníků
ze všech částí Horních Počernic a členů místní organizace rybářů. Mimo úpravy vlastní
plochy koupaliště, vybudování hráze a příslušných zařízení, se stavěly kabiny, sociální
zařízení, byt správce, nová přístupová cesta
a úprava okolí. V předstihu byla na provoz
koupaliště podepsána nájemní smlouva s Lázeňskou a rekreační službou Komunálního
podniku hlavního města Prahy za roční nájem 4000 Kč. Obnos byl obcí věnován jako
příspěvek k činnosti zřízené Osvětové besedě. Vstupné bylo stanoveno na 1 Kč, se šatnou 1,40 Kč, děti 0,40 Kč, děti s doprovodem
zdarma.

ŠKOLY A ŠKOLKY

ÚNOROVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z CHODOVICKÉ
I když skončil pololetní klasifikační finiš,
život školy se nezpomalil. Proběhla celá
řada vzdělávacích, výchovných a sportovních akcí. Žáci prvního i druhého stupně
se zapojili do školních a obvodních kol
různých vzdělávacích soutěží.
Za všechny jmenujme alespoň dějepisnou,
zeměpisnou, biologickou a matematickou
olympiádu. Vítězové školních kol se prosadili
velmi dobře i v obvodních kolech. Páťáci besedovali ve školní knihovně se spisovatelem
a scenáristou, autorem komiksů, panem Jiřím
Walkerem Procházkou.
Velkým zážitkem byl pro zájemce z řad starších ročníků výchovný koncert The CELLO
Boys. Odměnou za úspěšné zvládnutí první-

ho pololetí se stala pro děti prvního stupně
návštěva filmového představení v kině na
Černém Mostě.
Třída 6. A prošla velmi příjemným celodenním adaptačním kurzem, jehož program byl
zaměřen hlavně na spolupráci a třídní týmovost. Děti se učily, jak spolu správně komunikovat, jak si pomáhat a co dělat, aby se jim
lépe dařilo táhnout za jeden provaz.
Přednášku agentury HoPo na téma Autorita
absolvovali osmáci. Na chodbách školy se
objevily boxy na Onkolízátka na pomoc dětským onkologickým pacientům, které vyvolaly obrovskou vlnu zájmu dětí i dospělých
a rychle se plnily sladkostmi.
Školní život zpestřil i Barevný den ve škole,
který byl školním parlamentem stanoven na
Den svatého Valentýna a proběhl ve znamení
puntíků.
Samozřejmě se také sportovalo. Turnaj v basketbale pro starší žáky a žákyně, pololetní
školní futsalový turnaj, Dětský fotbalový pohár, Šplhounek roku – závod ve šplhu o tyči,
školní florbalový turnaj 4. a 5. tříd, krajské
kolo soutěže ve šplhu – to jsou příklady sportovních akcí posledních týdnů. Chcete se
dozvědět podrobnosti? Navštivte webové
stránky školy.
Učitelé FZŠ Chodovická

Projekt
ONKOLÍZÁTKA
Na konci ledna 2019
se FZŠ Chodovická
rozhodla podpořit onkologicky
nemocné
děti dlouhodobým projektem "Onkolízátka".
Lízátka pomáhají pacientům nemocným
rakovinou překonat kovovou nepříjemnou
pachuť, která je jedním z vedlejších účinků
náročné léčby chemoterapií. Žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy se do projektu zapojili
s takovým nadšením, že se už 13. 2. mohli zástupci tříd vydat na dětskou onkologii v Motole a předat dětem 10 velkých boxů plných
lízátek a různých dárečků, které nemocným
dětem udělaly velkou radost. Jednalo se především o pastelky, fixy, deskové hry, omalovánky, korálky apod. Lízátek a jiných dobrot
se vybralo tolik, že se hned v pátek 15. 2. vydala další skupina dětí se sladkostmi a dárky
na dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce,
kde se mimo jiné doléčují i někteří onkologičtí pacienti z Motola. Projekt pokračuje dál.
Má smysl. Děkujeme.
Michaela Špánková, učitelka

STOLIŇSKÁ V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
V pondělí 21. ledna navštívila třída 9. A naší
školy Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
ČR. Celá akce se uskutečnila pod záštitou
předsedy bezpečnostního výboru, pana poslance Radka Kotena, na základě nabídky
pana Vrzáně, asistenta poslance a současně
zástupce našeho žáka. Prohlídka se uskutečnila v době, kdy ve Sněmovně neprobíhalo
zasedání, takže jsme naší návštěvou nikoho
nerušili. Na začátku bylo poutavé seznámení
s historií parlamentarismu a teprve následně
se naše početná skupina vydala pod vedením
paní průvodkyně po jednotlivých prostorách
Sněmovny. Nutno říci, že všechny překvapilo,
o jak rozsáhlý komplex budov se jedná. Pro
nás, kteří jsme uvedené prostory navštívili
poprvé, to byla nepřehledná změť chodeb,
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zákoutí, místností a schodišť, takže jsme se
snažili hlavně nezabloudit. Třebaže se jednalo o exkurzi zajištěnou na základě „spřízněné
osoby“, museli jsme i tak respektovat bezpečnostní pravidla. Před vlastním vstupem do
komplexu jsme museli projít bezpečnostní
kontrolou. Přesto, že byli žáci opakovaně
poučeni ohledně nevhodných věcí, vyskytly se předměty, které kontrolou neprošly –
jednalo se o školní kružítka i malé nožíky na
ořezávání tužek. Tyto předměty musely být
odevzdány a žákům byly vráceny po skončení prohlídky. Už toto představovalo pro naše
žáky nevšední zážitek. Paní průvodkyně nás
provázela jednotlivými částmi Sněmovny
a u každé pokládala pár kontrolních otázek,
zaměřených hlavně na dějepis a občanskou

výchovu. Jako celek
naše třída obstála se
ctí, třebaže někteří vlivem rozrušení nedokázali odpovědět ani
na nejzákladnější otázky. Díky přítomnosti pana Vrzáně, který celou
prohlídku absolvoval s námi, jsme se dostali
i do prostor, kde se běžně prohlídky nekonají,
a sice přímo do místnosti, kde probíhají vlastní zasedání. Žáci tak mohli zažít atmosféru
místa, kde se rozhoduje o zákonech naší
země. Paní průvodkyně nám vše ochotně vysvětlila - technické zázemí, podmínky, za kterých se dá hlasovat, na co si musejí poslanci
dát při hlasování pozor i význam jednotlivých
symbolů na hlasovacím zařízení. Celkově na
nás prohlídka velmi zapůsobila a i žáci, kteří
jindy projevují svůj temperament, byli zcela
pohlceni atmosférou prostředí. Na všechny
to zapůsobilo velkým dojmem. Pevně doufám, že i pro ostatní byl dojem z naší třídy
pozitivní. Z exkurze jsme si odnesli nezapomenutelné zážitky a poznatky, které žákům
pomohly k pochopení souvislostí, které panují v demokratických státech. Nakonec jsme
byli pozváni na oběd a musím podotknout,
že ve Sněmovně vaří stejně dobrá jídla, jako
u nás ve školní kuchyni. Na závěr bych rád
touto cestou poděkoval panu Vrzáňovi za
uskutečnění této exkurze.
Vladislav Jůza, třídní učitel IX. A

AKTUALITY ZŠ RATIBOŘICKÁ
ZŠ Ratibořická - lyžařský a snowboardový
výcvik 2019
Za krásného, mrazivého počasí se ve dnech
20. 1.–26. 1. 2019 uskutečnil lyžařský výcvik
žáků základní školy Ratibořická. Do výcviku
se zapojilo 40 žáků třídy 7. B společně s dětmi
z ostatních tříd druhého stupně. V letošním
roce bylo pro žáky připraveno hned několik
změn, které měly zatraktivnit výcvik i pobyt
na horách. Do programu lyžařského kurzu se
nám podařilo zařadit i výcvik na snowboardu. Příjemnou novinkou bylo i místo pobytu,
které jsme na letošek připravili do lokality
zvané Sedmidolí, ležící nad horským střediskem Špindlerův Mlýn. Pohybovali jsme se na
rozhraní II. a III. zóny Krkonošského národ-

ního parku, v nadmořské výšce 1 100 metrů. Samotný výcvik pak probíhal na 1 400 m
dlouhém lyžařském vleku regionální sjezdovky Davidovky. V průběhu celého týdne žáci
dosáhli nemalých lyžařských i snowboardových úspěchů a dovedností. Pro nás upřímná
radost, že se nám podařilo naplnit cíle, které
jsme si stanovili. Výcvik však není jen o lyžování, ale také o večerním vzdělávání a zábavných programech. Celý týden panovala
výborná atmosféra plná nevšedních zážitků. Rád bych poděkoval všem instruktorům
a pedagogickému dozoru za jejich usilovnou
a poctivou práci.
Za rok na lyže zas!!!

Sportovní úspěchy
ZŠ Ratibořická
Stolní tenis
3. místo obvodní kolo
/ kategorie starší žákyně
Natálie Nováková, Karolína Štěpánková, Veronika Charvátová
Florbal
2. místo obvodní kolo / kategorie mladší žáci
Matyáš Veber, Max Šrámek, Roman Kopotiyenko, David Holuša, Samuel Krajčovič, Jan
Georgián, Vít Hruška, Antonín Šlosar
2. místo obvodní kolo / kategorie starší žáci
Šimon Novák, Šimon Dadek, Šimon Mestek,
Jakub Brejcha, Vojtěch Mokrý, Matěj Březina,
Milan Soukup, Jiří Šubrt, Jakub Komínek, Vítek Moravec, David Lžičař, Marek Kysel
Basketbal
3. místo obvodní kolo / kategorie starší žáci
Vítek Moravec, Jakub Komínek, Kryštof Nízký,
Jan Čech, Vojtěch Mokrý,
Štěpán Šufliarský, Hugo Boch, Lukáš Havrland
Všem žákům děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy a Horních Počernic.
Petr Měšťan, učitěl ZŠ Ratibořická

Tím prvním, určeným pro žáky 3. ročníku,
byla návštěva Veletržního paláce. Pro některé děti se jednalo o vůbec první seznámení
s Národní galerií. Může se zdát, že jde o trochu „nudnou odměnu“. Ale návštěva galerie
už dávno není jednotvárné popocházení od

obrazu k exponátu. Vydali jsme se
spíše na výlet do
prostoru, ve kterém obrazy mohou někdy zpívat jindy křičet nebo se dokonce pohybovat. Na cestě nás provázela milá
lektorka, která dětem nenápadně otevírala
dveře do světa abstraktního umění. Učila je
nacházet obrazy i tam, kde je běžně nečekáme. Nejen v rámech a na plátnech, ale i třeba
ve zrezivělém kusu oceli, jak to objevil výjimečný český umělec Vladimír Boudník. Děti
zkoušely s pomocí papírového okénka stejně
jako on vyhledávat obrazy v nejrůznějších
tvarech okolo sebe. Jindy mohly zase vyjadřovat to, co vidí zvukem, pohybem či slovy.
Druhý den se celá naše škola vydala do Divadla Horní Počernice na představení souboru
Krapet Maxipes Fík. Známá večerníčková pohádka dostala nový a patřičně velký rozměr,
neboť Fík, do něhož se vešel dospělý herec,
byl skutečně maxi. Bavily se děti i paní učitelky, protože psin obří loutky, přesně odpovídající předloze výtvarníka Jiřího Šalamouna,
bylo opravdu hodně. Pokud hledáte inspiraci
pro společný rodinný program, můžeme toto
představení jen doporučit. Vždyť na odměnu
pro sebe i pro děti není nikdy pozdě.
Učitelky ZŠ Spojenců
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NA VÝLETĚ V UMĚLECKÉM SVĚTĚ
Končilo první pololetí, klasifikace byly uzavřené, děti už věděly, jaké budou mít známky
na vysvědčení, a tak jsme se chtěli všichni trochu odměnit – žáci i učitelky. Na ZŠ Spojenců
jsme se rozhodli, že si za uplynulé pololetí
nadělíme několik pěkných zážitků.

NOVINKY Z BÁRTLOVKY
Setkávání v Pralese
Projekt Setkávání našich žáků se žáky ZŠ Stoliňská pokračuje i v roce 2019, tentokrát kreativní dílnou v Ekocentru Prales ve Kbelích.
Akce proběhla ve dvou dnech 21. a 22. ledna
a zúčastnila se jí téměř polovina žáků naší
školy a dvě třídy ze Stoliňské, páťáci a osmáci. Ve spolupráci s lektorkami Lesů hl. m. Prahy a s pomocí osmáků a páťáků vyráběli naši
žáci květináčky na papírová zvířátka. Zároveň
se dozvěděli spoustu informací o životě zvířat
v zimě. Přírodopisně vzdělaní osmáci doplňovali konkrétnější informace k probíraným tématům. Setkávání se všem líbilo a těšíme se
na další spolupráci - plánujeme opět plavání.
D. Dvořanová, foto: L. Borová
Naše detašované pracoviště - Mateřská
škola speciální, Litvínovská 300, Praha 9

„Bártlovka“ je počernická škola, kterou určitě všichni dobře znáte. Možná ale nevíte, že
k naší škole také patří i škola mateřská, která
je na Proseku. Staráme se o děti s mentálním,
tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými
vývojovými poruchami učení, závažnými
vývojovými poruchami chování, souběžným
postižením více vadami nebo autismem.
Děti mají vypracovaný individuální vzdělávací plán, který je provází celou předškolní docházkou. Na jeho sestavení se podílí kromě
speciálních pedagogů, kteří u nás učí, další
posily našeho týmu - psycholog, logopedi
a fyzioterapeuti. Vedle individuální péče,
nižšího počtu dětí ve třídě a pomoci asistentů fungujeme víceméně jako běžná školka.
Učíme se, hrajeme si, vyrážíme s dětmi za
kulturou, zveme k nám divadla, modelujeme
z keramiky, plaveme a využíváme školkovou
saunu. Pořádáme také různé akce - dětské
dny, karnevaly, výlety nebo vánoční výstavy;
jarmark. Součástí areálu školky, ve zdánlivě
zapadlém zákoutí mezi panelovými domy,
je také krásná zahrada plná prolézaček a herních prvků. Letos, díky dotaci na náš nový
projekt „Smyslová zahrada“, kterou jsme získali ze Státního fondu životního prostředí,
budeme využití zahrady rozšiřovat o hmatový chodník, dendrofon a zvýšené záhony.
Pokud vaše dítě vyžaduje speciální péči, rádi
bychom vás pozvali k zápisu, který se bude

konat 15. 5. v MŠ Litvínovská. Na webových
stránkách https://www.skolabartlova.cz/materska-skola/ uveřejníme kritéria pro přijetí.
Na první schůzku před zápisem (17. 4.), která
je zároveň Dnem otevřených dveří, přijďte
i s dětmi. Obdržíte potřebné formuláře a promluvíte si s našimi odborníky. Na samotný
zápis už přijdete bez dětí, ale s vyplněnými
formuláři. Nezbytným dokladem pro přijetí je
doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a bydliště na území hlavního města Prahy. Těšíme se na vás.
V Bártlovce se staví
Na sklonku roku 2018 u naší školy začaly vyrůstat základy pro venkovní celoroční učebnu. Jedná se o učebnu, která díky svému
prosklení zajistí žákům těsný kontakt s venkovním prostředím při výuce. Učebna bude
bezbariérová a bude využívána pro výuku
přírodních věd, enviromentálního vzdělávání a výchovu (EVVO), rozvoj polytechnických
dovedností i jako ateliér. V odpoledních hodinách bude prostor využívat školní družina. Do konce roku došlo k zabetonování
železných profilů, na které se na jaře postaví
smontovaná učebna. Už se těšíme na první
dojmy z užívání z nové učebny.
P. Čuřínová, ředitelka školy

MATURITNÍ PLES
Když jsem stála na začátku červeného koberce, přede mnou balonková brána a nespočet
známých i neznámých usmívajících se tváří,
zatočila se mi hlava. Cítila jsem, jak se mi lehce třesou nohy a brní konečky prstů.
Jsou okamžiky, které utečou jako voda, ale
my si je stejně pamatujeme po celý zbytek
života. Vryjí se nám někam hluboko do vzpomínek, ty nejintenzivnější přímo do srdce.
A přesně jednou z těchto „chvil“, přesněji ře-

čeno celovečerní událostí, byl pro mě a mé
spolužáky z oktáv a prim Maturitní a imatrikulační ples našeho gymnázia, jenž se konal v Kongresovém centru Praha, ve středu
30. ledna 2019.
Všechna to paráda byla oficiálně zahájena
v 19 hodin. Pro nás – maturanty – však vše
začalo mnohem dřív. Návštěvy kadeřnic, manikérek, kosmetiček a salonů s šaty představovaly dobrodružnou odyseu, na jejímž kon-

ci pak stanuly na červeném koberci a v záři
reflektorů skutečné princezny spolu s elegantními mladými muži. Cesta to byla dlouhá
a náročná, ale důležitá a vlastně krásná.
Celý večerní program byl velmi nabitý. Začátek plesu patřil několika dechberoucím
předtančením, a pak především primánům.
Jejich nástupu, stužkování, překvapení, fotografování.
Pak převzali žezlo maturanti. Šerpování, potřásání pravicí, přípitek, předávání darů třídním profesorkám… Nesměl chybět ani zlatý
déšť, tanec s profesory a rodiči.
Třešinkou na pomyslném plesovém dortu
pak bylo překvapení oktáv – grandiózní a velkolepá show obou tříd.
Ples se vydařil, měl snad jen jedinou vadu
na kráse – utekl až moc rychle. Teď už nám
nic nestojí v cestě k finální maturitní show
v květnu. Tak snad to dopadne stejně úspěšně a kouzelně jako letošní ples.
Hedvika Nová, oktáva A
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NOVINKY Z SOŠ
Plesali jsme v Lucerně
Únor je v naší škole již tradičně zasvěcen maturitnímu a imatrikulačnímu plesu. Druhou
únorovou neděli jsme se sešli ve Velkém sále
Lucerny, abychom v našich řadách slavnostně přivítali studenty prvních ročníků a zároveň ošerpovali letošní maturanty.
Nejprve zaplnili parket naši prváci, kteří převzali od svých třídních učitelů na důkaz příslušnosti ke škole stužky, pak už přišli na řadu
slavnostně odění studenti čtvrtých ročníků.
Mladým dámám v krásných róbách a jejich
spolužákům ve slušivých oblecích patřila samozřejmě největší část večera. Během sóla
s učiteli a rodiči předvedli své taneční umění
a svými rozvernými půlnočními překvapeními pobavili všechny přítomné. O skvělou
zábavu se po celou dobu staral i vynikající
Golden Big Band Prague Petra Soviče.

ku sportovních soutěží pražských středních
škol v kategorii dívek, do nichž je zapojeno
celkem 105 škol. Za vzornou reprezentaci
děkujeme dívkám, za jejich skvělou přípravu
našim tělocvikářům.
Nácvik invakuace
Ne, nejedná se o chybu. Snažíme se být progresivní ve všech směrech, a proto jsme poslední lednový den ve spolupráci s Českým
červeným křížem vyzkoušeli invakuaci. Šlo
o nácvik situace, kdy žáci, učitelé i všichni
ostatní zaměstnanci školy musí zůstat z nějakých důvodů uvnitř zamčené budovy.
Otestovali jsme všechna stanovená pravidla

a díky dobrému zvládnutí celé akce jsme od ČČK
získali osvědčení.
Pozvání na Fair Trade
kávu
Ve středu 13. března proběhne v SOŠ pro administrativu EU od 8.00 do 10.00 hodin akce,
která představí organizaci Fair Trade, jež usiluje o spravedlivé odměňování zemědělců
a dodržování základních etických principů.
Všichni návštěvníci mohou ochutnat kávu,
čaj nebo pečivo z fairtradových surovin.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Školy

Vivat!
Mnohokrát získali naši sportovci zejména
v týmových hrách různá ocenění. Tentokrát
patří provolání slávy našim dívčím týmům,
konkrétně házenkářkám a basketbalistkám.
Po vyhraném pražském finále v házené zvítězila děvčata i v kvalifikaci na republikové
finále, když porazila rozdílem třídy týmy Chebu a Mostu. V dubnu jim tedy budeme držet
palce při jejich misi v Ivančicích na Hané.
Také naše basketbalistky přispěly svými výkony k tomu, že v současnosti vedeme tabul-

HORNOPOČERNICKÉ VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

Proč sousedé, kteří již mnoho let žijí v těsném
sousedství modliteben či kostelů a mnohdy
v letních měsících slyší z otevřených oken
písně chval Bohu, ani jednou nevstoupí dovnitř, aby viděli, kdože se to schází k bohoslužbě a jak to tam vlastně vypadá. Co je to
vlastně za lidi, kteří se každou neděli schází
ke slyšení Božího slova i k písním, oslavujícím
Boží majestát.
Tito sousedé to mají z pohledu vzdálenosti
nejblíž, ale z pohledu srdce daleko. Mnozí si
říkají – co může ta církev, nebo ti lidé, kteří se
tam scházejí, přinést mně? Jaký užitek bych
z toho měl, tam chodit?
A možná si mnozí i řeknou, že celé to je nesmysl, protože žádný Bůh přece neexistuje,
tak proč se tím vůbec zabývat. Boží slovo,
Bible má však na takový názor svéráznou odpověď. (Žalmy 53:2 Říká blázen v srdci svém:
Není Boha.)
V srdci každého člověka je však skryta touha
po lásce, porozumění, touha po přijetí a zároveň i skryté přesvědčení o tom, že existuje
něco, nebo někdo, kdo člověka vysoko pře-

vyšuje. A křesťané věří, že tomu tak opravdu
je. Je zde někdo – Bůh, který je Stvořitelem
všeho a má kromě všeho jiného i tu nádhernou vlastnost, že miluje své stvoření a vlastně Jeho láska je připravena pro všechny, kteří
o ni stojí.

je vidět očima, ale mnohem více je toho, co
očima vidět není. Jsou to věci duchovní, které jsou však potřebné pro nás pro všechny.
Boží slovo říká, že věřící lidé jsou od Boha požehnáni a tímto požehnáním je požehnáno
i město, ve kterém žijí.

Všichni, kteří uvěřili tomu, že Bůh ve své lásce poslal na tuto naši zem svého syna – Pána
Ježíše Krista, který byl a je tím jediným, kdo
mohl zvítězit nad zlem tím, že nejen vzal na
sebe všechny naše nepravosti, na kříži před
více než dvěma tisíci lety za nás zemřel a jak
si připomínáme právě o velikonocích, i slavně vstal z mrtvých, mnohokrát se po svém
zmrtvýchvstání ukázal lidem, mluvil s nimi,
jedl s nimi a pak před jejich očima vystoupil
do nebes, kde sedí na pravici Boží.

(Přísloví 11:11 Požehnáním spravedlivých
zvýšeno bývá město, ústy pak bezbožných
vyvráceno.)

Je toho mnoho, co by bylo možné psát, ale
vše je již napsáno v Božím slově – Bibli.
To je vlastně ten důvod, proč se věřící scházejí k bohoslužbám. Oslava díla Pána Ježíše,
jehož láska nás skrze víru zachránila od věčného zahynutí.
Co však tato církev přináší nám všem ostatním, kteří v Počernicích bydlíme a do kostela,
ani do modliteben nechodíme?
Myslím, že toho bude něco málo i v tom, co

Mnoho počernických křesťanů se za Počernice modlí, modlí se i za mladé rodiny s dětmi,
aby je Bůh ochraňoval, ale i za představitele
a zastupitele, aby jim Bůh požehnal a dal jim
moudrost k vedení a práci, které pro Počernice vykonávají.
(Jakubův 5:16…Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.)
A to je vlastně, aniž bychom si to uvědomovali, to nejpodstatnější. Požehnání a pokoj
pro naše domovy, naše děti a vlastně i pro
naši budoucnost.
Jaromír Bubeníček,
Církev bratrská, Horní Počernice
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Církev

Co církev nabízí nejen nám v Horních Počernicích, ale i v dalších městech České
republiky?

SPORT

LIGA GENTLEMANŮ – XAVEROVŠTÍ FOTBALISTÉ ÚSPĚŠNÍ
První sezona xaverovských „Gentlemanů“
skončila postupem.
Xaverovská Stará garda funguje nepřetržitě
vlastně více než 30 let a vyjmenovat všechny
hráče, kteří zde během doby působili, nejde
bez toho, abych na někoho nezapomněl. Za
ty roky se v ní vystřídala spousta bývalých aktivních hráčů „A“ i „B“ mužstva, kluci postupně
odcházeli do fotbalového důchodu, ale díky
široké základně bylo jednoduché tým doplnit
pokaždé, když bylo potřeba. Díky tomu jsme
se i my „starší“ mohli přihlásit do přínosného
projektu Pražského fotbalového svazu pro
hráče nad 40 let –„Ligy Gentlemanů“. Ta má
v současné době 3 ligy po 4 mužstvech.
Když jsme se do soutěže na poslední chvíli
v červnu minulého roku přihlašovali, tak jsme

nevěděli, co nás vzhledem k síle soupeřů
vlastně čeká. Ale i přesto jsme si nestanovili
o nic menší cíl, než postup do druhé ligy.
V naší skupině nás čekali soupeři z Čechie
Smíchov, Zlíchova a Řep. Až na malé zaváhání
na Řepích, kde jsme prohráli 3:4, kdy jsme se
nesešli všichni vzhledem k množství pracovních povinností některých hráčů, další všechna utkání jsme vyhráli. Ve všech zápasech
jsme hráli pohledný a slušný fotbal. Samozřejmě chceme vyhrávat a dávat co nejvíce
gólů, už tolik neřešíme, kolik jich dostaneme.
Za své hovoří nejlépe naše skóre, které po
šesti odehraných zápasech bylo 63:15, tj. více
než deset gólů na zápas. Fotbal je v téhle lize
trochu jiný než v klasických soutěžích. I když
se hraje s velkým zápalem, tak je ale k vidění

minimum faulů, protože soupeři k sobě
mají respekt.
Na jaře nás tak čekají
noví soupeři ve druhé lize a opět stejný cíl jako v sezoně minulé postup. Naše příprava na další sezonu začala
vlastně již tradičním silvestrovským zápasem
napříč xaverovskými generacemi a pokračuje
každé pondělí pravidelným tréninkem. Všichni se již těšíme na zápasy, které nás na jaře
čekají.
Počernické fanoušky rádi uvítáme na našich
zápasech, které odehrajeme na domácím
hřišti v pondělních termínech 8. 4. od 19.30
hod. s TJ Hostivař, 6. 5. od 19.30 hod. s ČAFC
a 20. 5. s TJ Březiněves.
Přijďte nás podpořit a posunout k ještě lepším herním výkonům.
Další informace, nejen o Xaverovské Staré
gardě, najdete na internetových stránkách
SC Xaverov.
O postup se zasloužili:
Sůva, Brejcha, Přibyl, Jakl, Habrun, Voženílek,
Trepera, Mikolášek, Doležal, Ladomerský,
Skalický, Slezák, Boev, Petržílka, Šubík, Klčo,
Putík, Malina.
Za Xaverov: Tomáš Jakl st. ve spolupráci
se Svatoplukem Malinou

MARTINA PTÁČKOVÁ SE STALA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM SPORTOVCEM JABLONECKÉHO
KRAJE
Na tradičním slavnostním galavečeru ankety
Nejúspěšnější sportovec roku 2018 v jabloneckém kraji se představila opravdová špička
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sportovců napříč všemi odvětvími. Sál byl zaplněn do posledního místa. Hokejisté, fotbalisté, biatlonisté, lyžaři a další zástupci sportů

se sešli, aby si vychutnali mimořádnou atmosféru a byli svědky vyhlášení těch nejlepších.
Během večera převzali ocenění jak jednotlivci, tak kolektivy, profesionálové, amatéři, trenéři prostě všichni, co ve sportu něco znamenají. Nás může těšit, že nejlepším sportovcem
v kategorii dospělých amatérů se stala 21letá
Martina Ptáčková z Horních Počernic, která
obhájila své prvenství z minulého roku. Zároveň zvítězila v anketě sportovní hvězda, kdy
za sebou nechala i medailisty z olympijských
her. Je to další úspěch této mladé závodnice,
která sbírá skvělé výsledky, nejen ve sportovním odvětví, ale i v jiných oblastech. Její všestrannosti si všiml například i časopis Forbes,
který ji zařadil mezi mimořádné ženy Česka.
Martina si obou vítězství nesmírně váží a děkuje všem, kteří ji podporují, zejména městské části Horní Počernice, Hollandia Karlovy
Vary, s. r. o., John Reed Fitness, Thajskému ráji,
24 Print.eu, zámku Liblice, Bagalio, Pizza hut a
firmě Terisped.
Pepa Ptáček, trenér

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU
Memoriál J. Palacha ve Všetatech
dne 19. 1. 2019
Tohoto závodu se náš oddíl účastní každoročně. V letošním roce závodilo celkem 18
našich děvčat.
Na nejvyšší stupínek si vyskočila Laura Bohatová v šesté kategorii a porazila druhou gymnastku o více než jeden bod.
Na hezkých čtvrtých místech se pak umístila
Elen Strculová a Julie Ohanková.

hužel naše děvčata
nekvalifikovala, ve III.
kategorii se předvedla čtyři naše děvčata.
Lucie Zahradníčková
získala bronz, pátá se umístila Jana Zahrad-

Celkově tyto čtyři závodnice získaly v družstvech stříbrnou medaili.

níčková, na šesté příčce byla Julie Ohanková
a osmá Viktorie Brožová.
Ve vloženém závodě I. kategorii – dvojboji - si
nejlépe vedla naše Anežka Matějčková, která
obsadila krásnou čtvrtou příčku.
Za oddíl SG a AE: Lenka Barešová
Placená inzerce

Sport

DUO GYM CUP Šestajovice dne 20. 1. 2019
Závodu dvojic se v Šestajovicích zúčastnilo
14 oddílů z Čech i Moravy. Konkurence byla
opravdu veliká. Naše děvčata se ve dvou kategoriích probojovala mezi nejlepší závodnice. V kategorii Starší I. se dvojice Laura Bohatová a Natálie Fulemová umístila na 3. místě
a v kategorii II. si sestry Zahradníčkovy vybojovaly 2. místo.

Memoriály v Horních Počernicích
dne 27. 1. 2019
Tradičního závodu na kladině a na prostných
se v letošním roce zúčastnilo přes 50 závodnic z osmi gymnastických oddílů z celé republiky, úroveň byla opravdu vysoká, atmosféra nádherná.
Do finále se z našich závodnic na kladině ve II.
kategorii probojovala Julie Brožová a obsadila 4. místo. Ve III. kategorii bojovaly dvě naše
závodnice a zde bronzovou medaili získala
Lucie Zahradníčková, Laura Bohatová byla
šestá.
Do finále v prostných ve II. kategorii se bo-
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AKREDITACE
MŠMT

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

 Přijímáme děti od 2,5 do 6 let – 6 let zkušeností
 Individuální a laskavý přístup k dětem - maximálně 13 dětí ve třídě
 Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické
myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
 Každodenní angličtina formou simulace bilingvní rodiny
 Každodenní příprava předškoláků
 1x týdně odborná logopedická prevence
 Využití moderní didaktické techniky – interaktivních tabulí
 Kvalifikovaní zkušení pedagogové
 15:00 - 16:00 hod. odpolední kroužky v ceně školného – tvoření,
sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
 16:00 – 17:00 hod. nadstandardní kroužky – balet, zpěv, sportovní
všestrannost, keramika
 Kvalitní strava – program „Skutečně zdravá jídelna“
 Příměstský tábor pro děti 3 – 8 let – červenec a srpen – tematické
týdny (i pro děti nezapsané k trvalé docházce)
OTEVŘENO OD 7:00 – 18:00 HODIN

OD ZÁŘÍ 2019 V JIRNECH – NAVRÁTILOVA 69
KDYKOLIV SE NA NÁS PŘIJĎTE PODÍVAT DO POBOČKY V ÚVALECH

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJENOST
JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Hornopočernický zpravodaj – březen 2019

Placená inzerce
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
KOUPÍM.
TEL: 286 891 400
ODHADY, POSUDKY POZEMKŮ,
DOMŮ, BYTŮ A PROJEKTY PROVEDE
ZNALEC ING. FRANTIŠEK SMETANA.
TEL: 602 970 835, 281 924 588
SÍDLO PRO S.R.O.,OSVČ V PRAZE.
TEL: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ
SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ – REVIZE
TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: 608 153 818
VODA, TOPENÍ, KANALIZACE,
ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ PRÁCE,
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE NA KLÍČ
775 080 907
KOMINICTVÍ NĚMEC, OPRAVY,
ČIŠTĚNÍ, REVIZE.
775 132 921
RESTAURACE U BOBRA – XAVEROV
PŘIJME ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU NA HPP.
TEL: 606 178 224

NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ,
TOPENÁŘSKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE.
ODBORNÁ KVALIFIKACE,
SPOLEHLIVOST.
TEL: 775 961 432
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK.B
+ KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL: 603 418 333, 281 920 134
! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU. VYKLIZENÍ SKLEPŮ,
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ A JINÉ.
STĚHOVÁNÍ A DOPRAVA.
ROZUMNÁ CENA.
TEL: 773 484 056
ÚKLID DOMÁCNOSTI NABÍZÍM
PRAVIDELNÝ NEBO
JEDNORÁZOVÝ
ÚKLID VAŠÍ DOMÁCNOSTI.
TEL: 601 368 944
POSEKÁME A ODVEZEME TRÁVU,
STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY A KEŘE.
PROŘEZÁVÁME A HNOJÍME
TRÁVNÍKY. TEL: 724 006 275,
EMAIL: INFO@PVJ-GROUP.CZ,
WWW.PVJ-GROUP.CZ

PŘIJMEME PRODAVAČKU DO
KUCHYŇSKÉHO STUDIA.
PRACOVNÍ DOBA KAŽDÝ PÁTEK
OD 13 -18 HODIN.
NÁSTUP IHNED, MZDA 100 KČ/HOD.
VOLEJTE: 739 054 320
MÍSTO: HORNÍ POČERNICE
STOMATOLOGICKÁ ORDINACE
PŘIJMEME SESTRU DO ZUBNÍ
ORDINACE V HORNÍCH POČERNICÍCH.
E-MAIL: VAJZROVI@VOLNY.CZ
TEL. 281 921 507, 774 701 557
PŘIJMEME DISPONENTA/TKU
OVOCE NA PLNÝ ÚVAZEK DO
RADONIC: ŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK
A DODÁVEK NA SKLADY,
KOMUNIKACE S DODAVATELI,
ADMINISTRATIVA. PODMÍNKOU
UŽIVATELSKÁ ZNALOST EXCELU,
ZÁKLADY ANGLIČTINY
A PEČLIVOST. T: 606 722 846.
E: ANNA.MASKOVA@PENNY.CZ
DOGDAY.CZ – NOVÝ E-SHOP VŠE
PRO VAŠE MILÁČKY NA JEDNOM
MÍSTĚ! KRMIVO, CHOVATEL. A VÝCVIK.
POTŘEBY, HRAČKY, KOSMETIKA
NABÍZÍM ÚKLID DOMÁCNOSTÍ, MYTÍ
OKEN, PRANÍ, ŽEHLENÍ.
KONTAKT: 605 229 817

Doplnění ke
„Slovu radních...“
Rádi bychom doplnili a upřesnili některé
informace uvedené v HPZ 2/2019 na s. 3 v rubrice
„Slovo radních...“ Doplnění zveřejňujeme na

www.domumraje.cz/doplneni
tým Mumraje
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