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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH

DUBEN 2019
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 14. 4. denně od 9.00 do 18.00 hod.
Svět kostiček -výstava
od 4. 4. do 29. 4. denně
od 9.00 do 18.00 hod.
PROCES - díla studentů z Gymnázia
Na Pražačce
10. 4. od 14.00 hod.
Zámecké posezení na Chvalském zámku
s Petrem Daubnerem
13. 4. od 10.00 do 18.00 hod.
Autobusový den aneb historickým
autobusem z Letňan až na Chvalský
zámek a výstavu Svět kostiček
od 20. 4. do 25. 8. denně
od 9.00 do 18.00 hod.
Umění loutky aneb od kašpárků
až po Spejbla s Hurvínkem
28. 4. od 10.00 do 18.00 hod.
Pohádková neděle na zámku s čarodějnicí
30. 4. od 14.00 do 22.00 hod.
Čarodějnice na Chvalské tvrzi: Michal
Pavlíček, Bára Basiková, Vilém Čok, AC/DC
revival i Laura a její tygři dětem

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
1. 4. od 19.30 hod. KINO
Bohemian Rhapsody
4. 4. od 19.30 hod.
Do ložnice vstupujte jednotlivě
6. 4. od 19.30 hod. SVĚTOVÁ PREMIÉRA
Lízinka
7. 4. od 16.00 hod. MUZIKÁL
*Finianova duha
10. 4. od 19.30 hod. KINO
Zrodila se hvězda
12. 4. od 18.00 hod. KONCERT
*Jarní koncert
13. 4. od 19.30 hod. PREMIÉRA pro veřejnost
Lízinka				
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ

22. dubna od 15.00 hod. KINO
Čertí brko

12. 4. od 9.00 do 17.00 hod.
SwapBazar

23. 4. od 18.00 hod. KONCERT
*Třídní koncert

13. 4. od 9.00 do 17.00 hod.
SwapBazar

24. 4. od 19.30 hod. KONCERT
Karel Plíhal
25. 4. od 19.30 hod. KINO
Znovu ve hře

25. 4. od 18.00 do 20.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost volby:
Vytváří osud náš život, nebo si svým životem
vytváříme osud my?

27. 4. od 15.00 hod.
*Matýsek a Zdeněk Polách

MUMRAJ

28. 4. od 15.00 hod.
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
*Vypečená pohádka
29. 4. od 19.30 hod.
Nalevo od výtahu

6. 4. od 9.30 do 10.30 hod.
Létání v sítích pro děti
6. 4. od 10.45 do 12.00 hod.
Létání v sítích pro dospělé
12. 4. od 13.30 do 15.00 hod.
Pletení holčičích copů a drdolů

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY
V DIVADLE HORNÍ POČERNICE

13. 4. od 9.30 do 11.30 hod.
Montessori sobota

2. 4. od 9.00 a od 10.30 hod.
Pohádka o Kačence a Raráškovi
– Divadlo Láryfáry

sudé úterky, začínáme 16. 4.
Zpíváme pro radost od 5 do 105 let

3. 4. od 9.00 a od 10.30 hod.
Hrátky s češtinou – Two Voices Jana
Rychterová
5. 4. od 9.00 a od 10.30 hod.
Velikonoce aneb jaro, vítej – Umělecká
agentura Petra Kubce
11. 4. čtvrtek od 9.00 a od 10.30 hod.
12. 4. pátek od 9.00 a od 10.30 hod.
O neposedné pomlázce – Liduščino Divadlo
24. 4. středa od 9.00 a od 10.30 hod.
25. 4. čtvrtek od 9.00 a od 10.30 hod.
Křemílek a Vochomůrka – Divadlo Anfas

DDM

25. 4. od 9.00 do 12.00 hod.
Háčkování s Pavlou I. – začínáme
a háčkujeme květiny
27. 4. od 14.00
Oslavy Dne Země

ZUŠ
12. 4. od 18.00 hod.
Koncert Dechového orchestru
a Big Bandu ZUŠ - Divadlo Horní Počernice

OSTATNÍ
8. 4. od 14.00 hod.
Velikonoční odpoledne - KC Domeček

13. 4. od 9.00 do 13.00 hod.
Velikonoční dílničky

12. 4. od 19.00 hod.
Postní zamyšlení v hudbě českých
tvůrců – kostel sv. Ludmily

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM

14. 4. od 15.00 do 17.00 hod.
Počernické kuře – v Jeřické ulici

15. 4. od 19.30 hod. TALK SHOW
Návštěva z Ordinace

2. 4. od 18.00 do 20.00 hod.
Křeslo pro hosta - setkání a povídání
s Davidem Smoljakem

16. 4. od 19.30 hod. KINO
Bohemian Rhapsody

4. 4. od 18.00 do 20.00 hod.
Workshop: Malování kraslic horkým voskem

17. 4. v 19.00 hod.
Slavnostní odhalení desky

11. 4. od 18.00 do 20.00 hod.
Přednáška: Jak funguje FASTFASHION
a co znamená SLOW FASHION?

18. 4. od 16.00 hod.
Ples seniorů - KC Domeček
25. 4. od 12.30 do 17.00 hod.
Jarní prodejní výstava – MŠ Chodovická
od 20. 3. do 31. 3. od 9.00 do 19.00 hod.
Velikonoce ve svépravické kapličce

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 přijme od 1. 5. 2019 dozor pro přípravu a kontrolu
práce v terénu, na oddělení zeleně. Nutný řidičský průkaz skupiny B.
Informace na tel.: 271 071 690-2
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Úvod

Slovo starostky
Milí přátelé,
v čase, kdy vrcholily v naší městské části masopustní radovánky, zemřela moje maminka. V ten moment jste
pojednou úplně ochromení. Jste velice zranitelní, bolaví. Jste nejistí. Člověk je náhle zbavený zásadního pouta,
které určuje jeho samotného. Jeho běžný život, rozhodování, přemýšlení o tom, co v životě je a co není důležité.
V ten moment mi byla největší oporou moje rodina. Můj muž, děti a jejich rodiny. Zároveň ale i kolegové, kteří se
mnou působí na radnici. Daria Češpivová, Kája Polydorová, Jana Hájková, Jirka Beneda, Monika Brzkovská, Bety
Cibochová a moji další kolegové, kteří při mně stáli ve chvílích, kdy jsem je opravdu potřebovala.
Omlouvám se vám, pokud je tohle příliš osobní. Jak kdysi napsal John Donne: „Žádný člověk není ostrov sám pro
sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne‑li moře hroudu, je Evropa menší, jako by
to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem
část lidstva.“
Děkuji tobě, maminko, a zároveň všem maminkám, které při nás za všech okolností stojí. Díky vám můžeme být v životě lepší. Můžeme s o to
větším úsilím zaplňovat ty kousky, které po vás zůstávají. A já si moc vážím toho, že právě v takových bolestných okamžicích jsem měla tu čest
poznat lidi, kteří nejsou ostrovem sami pro sebe. Opravdové přátele, kteří jsou nejen částí lidstva, ale pro nás samotné jsou v životě opravdovou oporou.
Alena Štrobová, starostka

ORNÁ PŮDA - HORNÍ POČERNICE - VÝCHOD
Na posledním jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 (ZMČ Praha 20) dne 4. 3. 2019 podpořili
přítomní zastupitelé v počtu 15 hlasů podnět
124 občanů Horních Počernic ve věci změny
zastavitelné plochy o velikosti 75 ha zpět na
ornou půdu v oblasti Horní Počernice - východ.
Dne 27. 4. 2018 obdržela Městská část
Praha 20 od skupiny občanů Horních Počernic (124 navrhovatelů) podnět na změnu
Územního plánu hl. m. Prahy, ve smyslu navrácení zastavitelných ploch na plochy nezastavitelné, tj. na stav před schválením změny
č. Z 1405/06 v rozvojové ploše ve východní
části Horních Počernic. Od data podání podnětu se záměr projednával poprvé na jednání ZMČ Praha 20 dne 24. 9. 2018, kde byl po
dlouhé diskusi stažen z programu, s návrhem
na odložení na projednání nově zvolenému zastupitelstvu. Nové zastupitelstvo tedy

návrat na ornou půdu podpořilo. Možná se
rozhodnutí 15 zastupitelů MČ Praha 20, podpořit návrh občanů Horních Počernic, může
jevit některým občanům jako pouhé populistické gesto. Já to tak nevnímám a všem, kteří
tento návrh podpořili, děkuji. V roce 2010 se
rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy téměř
po pětiletém projednávání a s výraznou podporou vedení MČ Praha 20 z pozemků kvalitní
orné půdy stalo zastavitelné území. Občané
nyní vyjádřili, že chtějí změnu a budou ornou
půdu chránit. Konečné rozhodnutí není na
naší MČ Horní Počernice, rozhodovat bude
opět Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Ale vyjádření
souhlasu nejvyššího orgánu obce a tím projevená podpora 124 občanům bude pro další
jednání s hl. m. Praha významným argumentem.
Dnes je zcela jiné složení zastupitelů hl. m.
Prahy než před volbami 2018 a jiná situace.

Za nás, za Horní Počernice, zazněl alespoň
jasný signál.
V celé České republice ubývá 25 ha orné půdy
denně. Zda je tento trend správný, posoudí
budoucí generace, kterým toto naše dědictví
předáme. „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí,“ Antoine de Saint‑Exupéry.
Předem děkuji všem občanům, kteří návrh
podali a děkuji rovněž všem zastupitelům,
kteří úsilí občanů Horních Počernic podpořili:
Alena Štrobová, Jiří Beneda, Daria Češpivová,
Zbyněk Mucha, Jana Hájková, Pavel Skalický,
Bety Cibochová, Milan Herian, Jiří Šebek,
Miloš Vacek, Zbyněk Římal, Vladimír Hošek,
Vilém Čáp a Jaroslav Kočí st.
Karla Polydorová, radní

2– 3

NA CO SE NÁS PTÁTE:
Rozpočet MČ Praha 20
4. března 2019 byl na jednání Zastupitelstva
MČ Praha 20 rozpočet naší městské části pro
tento rok schválen. Je na místě poděkovat
kolegům z ODS a Nezávislé Horní Počernice
a Počerňáci pro Počernice - KSČM za to, že návrh rozpočtu podpořili a dali tím najevo, že je
pro ně další rozvoj Horních Počernic prvořadá
záležitost.
Ztracená voda ve Svépravicích
Podle informací Odboru životního prostředí
a dopravy MČ Praha 20 probíhá v současné
době mezi rybníky ve Svépravicích archeologický výzkum. Bude se opravovat druhá polovina dálnice, kde nehrozí další stažení povrchové vody, protože dálniční kanalizace vede
pouze po jedné straně. Současně by měla být
opravena prostřední spára, kterou protéká
povrchová voda do podchodu. Vedení ŘSD
tvrdí, že Rezavý potok sám vyschl.
Zatím sucho v potoce nevadí, neboť se Biologický rybník musí vybagrovat a vyčistit, ale
potom bude voda scházet. Situací se nyní
zabývá Odbor ochrany prostředí pražského
magistrátu, který projektuje a upravuje celou
oblast i s rybníky. Projekty meandrů potoka
a jezírka se zdají být velice pěkné, jen musíme
doufat, že se tam časem objeví i voda. Odborníci z magistrátu slibují, že pro to udělají
maximum.
Protihlukové stěny v katastru Horních
Počernic
Ve věci protihlukových stěn a doprovodných
protihlukových opatření ohledně dálnic
a okruhu vytrvale intenzivně jednáme. Nabízíme vám nejčerstvější vyjádření ŘSD:
„U stavby D11- Zkapacitnění probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí,
které bude obsahovat i návrh protihlukových
stěn. Koncept DÚR lze očekávat v květnu
2019. Součástí protihlukových stěn je i jejich
ozelenění.
Na stavbě D0 510 probíhají dokončující práce na čistopisu dopravně inženýrských údajů
(intenzity), ze kterých bude vycházet i násled-

ný návrh (výška) protihlukových stěn. Zároveň začínáme zpracovávat konsolidovanou
DÚR stavby D0 510 zkapacitnění, kde bude
pohlíženo na problematiku D0 510 komplexně. Rádi bychom zahájili stavbu protihlukových stěn před samotným zkapacitněním D0
510 a vyšli tak městské části vstříc. S Horními
Počernicemi průběžně stále jednáme. Poslední společné jednání proběhlo 5. 3. 2019, kde
jsme radním objasňovali vodohospodářské
řešení stavby D0 510/D11. Odhlučnění Počernic je pro nás naprostá priorita.“
Senior Auto MČ Praha 20
Hned po našem příchodu na radnici, tzn. v listopadu 2018, se na nás obrátili senioři s tím,
že by rádi využívali možnost přepravy například k lékaři nebo za vyřízením nutných
záležitostí na úřadě. Zejména v případě, kdy
jsou hůře pohybliví a nemají možnost obrátit
se na někoho blízkého z rodiny, představují
pro ně podobné situace problém. Začali jsme
proto spolu s Odborem sociálních věcí a školství připravovat projekt dopravy seniorů
v rámci naší pečovatelské služby. Bylo třeba
zařídit nutné kroky na magistrátu, dále jsme
řešili ceník. V lednu 2019, tedy v době, kdy
už jsme řešili nezbytné kroky na magistrátu
a finalizovali poslední kroky před spuštěním
služby, přišel s nápadem na Senior Taxi kolega zastupitel Růžička ze Šance pro Počernice.
Vzhledem k tomu, že evidentně není schopen
pobrat časovou posloupnost a to, že listopad
je v našem kalendáři zkrátka dříve než leden,
věříme, že ho potěšíme alespoň následným
sdělením. V rámci rady jsme došli k rozhodnutí, že jako pilotní projekt budeme službu
Senior Auto MČ Praha 20 poskytovat našim
seniorům do konce roku 2019 zdarma.
Rekonstrukce komunikace Náchodská
Podle vyjádření zástupce investora a správce
komunikace Milana Zacha půjde v případě
rekonstrukce Náchodské ulice pouze o opravy konstrukčních vrstev vozovky. U této akce
byla domluvena i úprava přechodů na BBP.
Projekt s názvem Zklidnění Náchodské ulice

je ukončen nikoli ze strany městské části, ale
důvody jsou na straně TSK, která připravuje
nový projekt. Městská část nic nezastavila.
Rozhodnutí je na správci a investorovi komunikace a tím je TSK. Kompletní informace jste
měli možnost najít v čísle 3/2019 HPZ.
Silniční okruh kolem Prahy
Společné jednání zástupců Starostů pro
okruh a představitelů pražského magistrátu se uskutečnilo v úterý 12. března 2019 na
radnici v Dolních Chabrech. Primátor Zdeněk
Hřib a náměstek Hlaváček se svými kolegy se
setkali se zástupci městských částí, kterých se
dostavba okruhu citelně dotkne.
Zatímco starostové dotčených městských
částí a obcí opakovaně prezentovali jasný požadavek na nezávislé multikriteriální porovnání obou variant silničního okruhu kolem
Prahy, představitelé vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem a jeho náměstkem Petrem Hlaváčkem vyjadřovali důvody,
proč považují za jedinou reálnou tzv. jižní
variantu okruhu, stavbu 511 vnímají jako
stěžejní a objektivní posouzení obou variant
považují za nereálné.
S tím se samozřejmě starostové dotčených
městských částí a obcí nechtějí spokojit
a prezentovali závažné nedostatky nedávného stručného porovnání obou variant od IPR,
které se dle jejich slov zaměřilo pouze na ty
body, které k argumentaci pro tzv. jižní variantu hodí. Nezávislé multikriteriální srovnání
by přitom přineslo tvrdá data pro další argumentaci, jelikož kamionová doprava do Prahy
jednoduše nepatří.
Náměstek Hlaváček zdůrazňoval, že tím, kdo
by měl mít ve věci zásadní slovo není Praha
ani Středočeský kraj, ale Ministerstvo dopravy ČR a vládní instituce, protože celý projekt
s sebou nese mnohem širší souvislosti s celorepublikovým přesahem. Starostům v závěru
jednání nabídl zprostředkování spolupráce
a možnost jednání s těmito institucemi. Za
Starosty pro okruh se jednání zúčastnili Stanislav Němec (Radonice), Alena Štrobová (Praha 20), Miloš Růžička (Praha - Ďáblice), Petr
Hejl (Praha - Suchdol) a Barbora Floriánová
(Praha - Dolní Chabry). Celého jednání se zúčastnili také další členové Starostů pro okruh
a spolupracující dopravní odborníci. Jednání
změnu postojů žádné ze zúčastněných stran
sice nepřineslo, ale přesto starostové vnímají jako pozitivní fakt, že šlo po mnoha letech
o první otevřenou diskusi vedení magistrátu nad problémem okruhu kolem Prahy se
starosty dotčených městských částí a obcí.
Starostové pro okruh aktuálně vyhodnocují
závěry setkání a plánují další kroky.
Vedení MČ Praha 20
Foto: archiv MČ Praha – Dolní Chabry

Z jednání o silničním okruhu kolem Prahy
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A) Doprava
1. Budeme usilovat o realizaci vnějšího regionálního silničního okruhu pro tranzitní dopravu v souladu s evropskou legislativou, požadující oddělení nákladní tranzitní dopravy od
osobní dopravy a obsluhy regionu.
2. V rámci stávajících rychlostních komunikací
kolem území H. Počernic budeme požadovat
v souladu s legislativou instalaci funkčních
kompenzačních a protihlukových opatření.
3. Chceme rozvoj cyklostezek a stezek pro pěší,
a to v maximální možné míře mimo trasy veřejných komunikací.
4. Zasadíme se o kompletní revizi dopravního
značení s důrazem na situaci u hornopočernických základních a středních škol i obytných
zón. Obyvatelům intravilánu s vyššími dopravními intenzitami chceme tuto situaci ulehčit
prověřením možností jiného dopravního režimu v dané lokalitě.

7. Nepodpoříme zásadní změny územního plánu z ploch nezastavitelných na plochy zastavitelné.
8. Významné rozvojové projekty budou projednány s veřejností na veřejných slyšeních za
účasti investorů a architektů, spolky a občané
mají poté čas uplatnit své připomínky.
9. Prosazujeme zmírnění zápachu zakrytím
s odtahem od plynů části ČOV Čertousy, podle
technických možností.
10. Vysadíme vlastní trvalý vánoční strom.
11. Zintenzivníme kontrolu laviček, herních
prvků či košů na hřištích a parcích a v jejich
okolí.
C) Školství a sport
1. Dokončíme výstavbu tělocvičny v rámci školského areálu.
2. Podpoříme vybavení škol moderní a digitální
technikou.

5. Prověříme možnost vybudování P+R parkovišť, k čemuž chceme využít vhodné dotační
tituly.

3. Rozšíříme možnosti sportovního vyžití, podpoříme pořádání sportovních soutěží a dalších
aktivit pro děti ve spolupráci s místními sportovními organizacemi.

B) Výstavba a životní prostředí

4. Budeme pracovat s možností víceletých dotací u všech prověřených žadatelů.

1. Ve výstavbě a územním rozvoji budeme
postupovat v souladu s Deklarací podmínek
rozvoje MČ, schválenou ZMČ. Upřednostňujeme výstavbu rodinných domů před bytovými
domy.
2. Nepodpoříme novou průmyslovou výstavbu
na území Počernic, která by zatěžovala životní
prostředí a další rozšíření zastavitelných území
či změny územního plánu pro nové skladové
a průmyslové haly.
3. Zajistíme nezávislé měření hluku z provozu
dálnic a intenzivní dopravy a nezávislé měření
znečištění ovzduší na území Horních Počernic.
Úřad provádí na vlastní náklady měření hluku
a prachu v lokalitách, kde je podezření na překračování limitů. Za vhodné považujeme i pořízení vlastní měřicí stanice.
4. Požadujeme zachování orné půdy v okrajových částech H. Počernic.
5. Zrevitalizujeme parky a jiná místa, kde se
scházejí občané, zajistíme péči o dřeviny a keře
v majetku městské části. S dostatkem zelených
ploch musí počítat i případní developeři.
6. Zasadíme se o vytvoření lesoparku v oblasti
Robotnice na pozemku MČ.

D) Kultura a volný čas
1. Dokončení rekonstrukce „Stodoly“ na Chvalech je prioritou, včetně zajištění odpovídajícího kulturního programu.
2. Naším cílem je zavést různá sousedská setkání a akce typu „Počernice sobě“, „Zažít město jinak“, apod. Chceme pokračovat i v započatých
oblíbených akcích.
3. Budeme pokračovat a rozšíříme spolupráci
s partnerskými městy v zahraničí.

4. Také prověříme existenci vhodných pozemků pro výstavbu startovacích bytů pro mladé,
rodiny s dětmi a samoživitelky.
F) Bezpečnost
1. Rozšíříme kamerový systém, který zajistí bezpečí na veřejných prostranstvích.
2. Zajistíme vhodné prostory pro zvýšení kapacity nízkoprahového klubu pro děti a mládež.
3. Za neméně důležité považujeme vyvíjení
iniciativy směrem ke zvýšení počtu lamp veřejného osvětlení, počtu městských strážníků
a policistů v ulicích.
4. Budeme vyžadovat častější kontrolu okolí
ubytoven.
5. Budeme požadovat zvýšený dohled v oblastech, kde se ztrácejí vozidla.
G) Otevřená a moderní radnice
1. Pomůžeme stabilizovat úřad, zaměříme se
například na vybudování funkčního Ekonomického odboru.
2. Zlepšíme komunikaci směrem k veřejnosti
a více otevřeme úřad občanům.
3. Představíme Hornopočernický zpravodaj
v modernější a atraktivnější podobě.
4. Budeme intenzivně spolupracovat s MHMP
na financování projektů MČ a docílíme toho,
aby byla spolupráce s MHMP výrazně efektivnější s maximálním užitkem pro H. Počernice.
H) Finance a hospodaření
1. Přehlednější a vyrovnaný rozpočet městské
části ve spolupráci s MHMP. Informace o rozpočtu budeme zveřejňovat maximálně otevřeně.
2. Nulová tolerance střetu zájmů.

4. Podpoříme společné aktivity seniorů a svépomocné seniorské programy.

3. Provedeme revizi nájemních smluv u nebytových prostor.

E) Sociální oblast a zdravotnictví

4. Prověříme systém a funkčnost nastavení zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

1. Přístavba Domu s pečovatelskou službou
a denní stacionář pro seniory patří k našim prioritám.
2. Podpoříme výstavbu zdravotnického centra
na území H. Počernic.
3. Oslovíme nové lékaře a zdravotní specialisty,
kteří v Horních Počernicích chybí, s nabídkou
praxe v Horních Počernicích.

5. Investiční akce budeme realizovat průběžně
během celého volebního období.
Zastupitelé Hnutí občanů Počernic
s podporou Pirátů, Společně pro Počernice,
ANO 2011 a Počernice jinak

Děkujeme všem za pomoc lidem z domu zasaženého požárem v Chodovické ulici.
Ke dni uzávěrky HPZ se na transparentním účtu městské části 5588333/0100 sešla
úctyhodná částka 228 900 Kč! Velmi si vaší pomoci vážíme a moc všem děkujeme!
Také děkujeme firmám, které pomohly: Hornbach, XXXLutz Černý Most, IKEA Černý Most
Radní MČ Praha 20
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH PARTNERŮ NA ROK 2018 - 2022

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MČ PRAHA 20 ROK 2019

RMČ Praha 20 schválila s účinností od
15. 3. 2019 „Zásady pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha
20 v roce 2019“ (dále jen „zásady“). Dle zásad
bude MČ Praha 20 ze svého rozpočtu poskytovat právnickým a fyzickým osobám individuální dotace, a to zejména na rozvoj sportu
a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a další volnočasové
aktivity. Jedná se o veřejnou finanční podporu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální dotaci lze poskytnout pouze na
základě řádně podané písemné žádosti na
předepsaném formuláři a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi příjemcem dotace (žadatel)
a poskytovatelem dotace (MČ Praha 20) na
účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí
individuální dotace, a to v souladu s
§ 10a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se schválenými zásadami.
Žádosti o dotace budou přijímány v termí-

nu: pro celoroční činnost od 15. 3. 2019 do
30. 6. 2019 a pro jednorázové akce v termínu
od 15. 3. 2019 do 31. 8. 2019. Pro žadatele
o individuální dotaci jsou zásady a předepsané formuláře zveřejněny na: www.pocernice.
cz v sekci: „Městská část“-„Dotace a granty“-„Individuální dotace pro rok 2019“.
Pro bližší informace lze kontaktovat paní
Michaelu Vedralovou, tel.: 271 071 774,
michaela_vedralova@pocernice.cz

TRASY AUTOBUSŮ PRO PŘÍŠTÍ ROKY NA ÚZEMÍ HORNÍCH POČERNIC
Společnost Ropid připravuje změny ve vedení linek MHD v Praze. V Horních Počernicích
dojde k rozdělení stávající linky 224 na novou
linku 224 a linku 204. Rozdělení stávající linky
224 zároveň umožní zřízení přímého spoje
mezi Horními a Dolními Počernicemi, které
bude zajišťovat linka 204 s konečnou zastávkou Obchodní centrum Černý Most (více
o lince 204 v článku „Spojení Svépravic“).
Nová linka 224 pojede z Dolních Počernic
přes Hostavice, Kyje, Černý Most do Horních
Počernic přes zastávku Obchodní centrum
Černý Most, Chvaly, Libošovická, Vysokovská/
Khodlova, Jeřická do zastávky Ratibořická.
Dále se počítá s prodloužením této linky do
zastávky Ve Žlíbku. Trasa prodloužení bude
stanovena na základě zkušebních jízd a dalších jednání s Ropidem v průběhu tohoto
roku. O dalším vývoji budeme informovat.
Oproti původnímu návrhu Ropidu se nepočítá s prodloužením linky až ke hřbitovu ulicí K Berance, kterou by městská část do budoucna chtěla zachovat jako cyklostezku.
Zároveň se Rada MČ usnesla, že nesouhlasí

s navrhovaným přejmenováním zastávky Ratibořická na Sídliště Horní Počernice.
Další změna se týká prodloužení linky 181
ze stávající konečné na Černém Mostě až do
zastávky Ve Žlíbku. Horní Počernice tak získají
přímé spojení na metro C – Opatov. Tato linka povede Horními Počernicemi v trase linky
141, tedy ulicemi Ve Žlíbku, Třebešovská a Náchodská na Černý Most.
Ostatní linky (141, 209, 220, 221, 222, 223)
zůstávají na území Horních Počernic beze
změny.
Zbyněk Mucha,
radní pro životní prostředí a dopravu
Spojení Svépravic
Na Ropidu se za posledních několik let sešlo
mnoho žádostí o spojení Dolních a Horních
Počernic a společnost ROPID má snahu jim
vyhovět. Dopravní obslužnost Svépravic
s centrem obce byla ideálně řešena linkou
224. Není ale možné z finančních důvodů
zachovat linku 224 a současně linku 204.

Z toho důvodu také Ropid zvolil trasu linky
204 vedoucí přes Dolní Počernice přímo na
Horní Počernice. Trasa v Horních Počernicích
povede ulicí Do Svépravic, dále přes most
Na Svěcence do stanice Svépravice a bude
pokračovat ulicí Domkovskou do Ratibořické a na nádraží Horní Počernice. Odtud pak
přes zastávku Vojická a Chvaly do Slatiňanské
k LRS a končit bude u nákupního centra Černý Most. Bohužel přes naše velké snahy není
možné zachovat linku autobusu 224 v současné trase a současně propojit Dolní a Horní
Počernice.
Věřím, že většina obyvatel Svépravic si na linku 224 zvykla, ale musíme se spokojit s tím, že
to, co jsme potřebovali, bylo spojení s nádražím, centrem obce a nákupním střediskem.
A tento standard cestování mít budeme. Autobusy budou jezdit v intervalech 30 minut,
večer a o víkendech po hodině, tedy jako stávající 224.
Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

ZAŽIJEME JUBILEJNÍ „ŽÍT MĚSTO JINAK”?
Přistěhovali jste se do Horních Počernic,
kde nikoho neznáte? Nebo zde naopak
žijete roky, ale přesto své sousedy znáte
jen z fronty na poště? Poznejte se navzájem zábavnou formou celodenní venkovní
slavností Zažít město jinak.
„Zapojil se celý dům a letos se díky úspěšné
slavnosti chce přidat i dům sousední,” říká Jiří
Albl, který loni poprvé organizoval Zažít město jinak v Londýnské ulici.
Sousedské slavnosti koordinuje spolek Au-
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to*Mat, jejich program bude ale i letos, v sobotu 21. září, plně v režii místních organizátorů, kterých se ujal místní úřad.
Proč zažít město jinak?
Osobně poznáte své sousedy, jejich koníčky
nebo um, seznámíte se s činností organizací
a podniků ve vašem okolí a naučíte se přemýšlet jinak o veřejném prostoru. Díky novým
vazbám také vznikají i další lokální iniciativy.
Loni se sousedských slavností jen v Praze

objevilo 71 a dalších 25 ve městech po celé
republice. Na programu se nejčastěji objevuje hudba, domácí recepty, dílny, hry, divadla,
zábavné závody, bazárky, módní přehlídky,
besedy, tanec, programy pro děti, povídání
s pamětníky, vycházky atd.
Letos mají slavnosti podtitul „Sousedská revoluce” s odkazem na 30. výročí té Sametové.
Chcete se také zapojit se svou
aktivitou? Napište na:
michaela_vedralova@pocernice.cz

Pozvánka

Aktuality

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
S T Ř E DA 10. D U B N A O D 1 4 .0 0
N A C H VA L S K É M Z Á M K U

P E T R DAU B N E R :

C E S TA
KO LE M
S V Ě TA

MČ PR AHA 20
SRDEČNĚ ZVE NA

Starostka Alena Štrobová zve na
Zámecké posezení na Chvalském zámku.
Ve středu 10. dubna 2019 od 14.00
hodin je naším hostem Petr Daubner,
středoškolský učitel, cestovatel a nyní
i kandidát na senátora v našem obvodu.

V E LI KO N O Č N Í
O D P O LE D N E
S TA N C E M A S O B Č E R S T V E N Í M
V KC D O M E Č E K

Téma přednášky:

Cesta kolem světa
- včetně promítání
atraktivních záběrů.

8. dubna 2019 od 14.00 hodin
Vstupné zdarma

Těšíme se na vás!

Vstupenky nutné rezervovat předem u paní Michaely
Vedralové na tel.: 271 071 774
Těšíme se na vás!

www.pocernice.cz

www.pocernice.cz

S T Ř E DA 3 . D U B N A A 1 5 . K V Ě T N A
14 – 18 HODIN

S TŘ E DY S E
S TA RO S TKO U
Zveme vás každou první středu v měsíci
na osobní setkání se starostkou a dalšími
členy rady. Mezi 14 – 18 hodinou můžete
bez předchozí domluvy nebo objednání
kdykoli přijít na radnici a přímo se nás
ptát na vše, co vás v naší městské části
zajímá. Chceme tím radnici více otevřít
a usnadnit vám všem získání informací.

Ú T E RÝ 2 . D U B N A A 7. K V Ě T N A 1 4 – 1 6 H O D I N

ÚTE R K Y C H ATUJ E M E
Každé první úterý v měsíci můžete využít
možnost on-line dotazů a chatování
se starostkou a dalšími členy rady na
facebookové stránce městské části. Od
14 do 16 hodin jsme vám k dispozici.
Naši stránku najdete na Facebooku pod
názvem Horní Počernice.
Těším se na setkání s vámi

www.pocernice.cz

MČ PR AHA 20
VÁ S S R D E Č N Ě Z V E N A

PLE S S E N I O R Ů
V KC D O M E Č E K
dne 18. 4. 2019 od 16.00 hodin
Těší se na vás plesový výbor:
Alena Štrobová, Daria Češpivová a Jaroslav Kočí st.
Vstupné zdarma
Vstupenky nutné rezervovat předem u paní
Michaely Vedralové na tel. 271 071 774
www.pocernice.cz
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KDO SI ZASLOUŽÍ „PALEC NAHORU“ ?
Pochvala pro děti z FZŠ Chodovická
Před časem se školáci z FZŠ Chodovická
v Horních Počernicích pustili do projektu
„Onkolízátka“ a patří jim za to velká pochvala
a náš opravdový respekt. Sběrem lízátek pomáhají dětem nemocným rakovinou. Lízátka
malým onkologickým pacientům umožňují
překonat nepříjemnou chuť kovu v ústech při
náročné léčbě chemoterapií a dodávají potřebný cukr v jejich oslabení.
Do naší fakultní základní školy proto z radnice míří za dětmi velké poděkování. Děkujeme
jim za empatii a otevřená srdce, s nimiž pomáhají dětem, kterým do života vstoupila zákeřná nemoc. Radní se rozhodli jejich sbírku
podpořit. Do krabic ve škole jsme pro nemocné děti přisypali 500 „onkolízátek“.

ního hospodářství tak před časem iniciovali
velice sympatickou aktivitu. Předali mu dřevo
z jedné z pokácených lip z naší městské části
a zručný řezbář vytvořil krásné umělecké dílo.
Na obraze najdete Chvalský zámek a dvě kapličky – svépravickou v Šanovské ulici a kaplič-

ku na Křovinově náměstí. Dílo už zdobí stěnu
mé kanceláře a panu Bedrníkovi patří opět
velký obdiv a „palec nahoru“.
Alena Štrobová, starostka

Řezbářem v osmdesáti
Pan Bedrník je doktorem přírodních věd
a celý život miluje práci se dřevem. V 76 letech dokonce tento obor vystudoval na
Střední škole umělecké a řemeslné a své celoživotní radosti se od té doby věnuje naplno.
Jaroslav Píša a Hana Jelínková z Odboru míst-

OBČANÉ HODNOTILI PEČOVATELSKOU SLUŽBU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20,
S KVALITOU JSOU SPOKOJENI
Pečovatelská služba Městské části Praha 20 je
služba, která poskytuje každý všední den širokou nabídku úkonů, které pomáhají lidem
se sníženou soběstačností, především seniorům, zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
Donáška jídla, příprava do nového dne nebo
pomoc se zajištěním nákupů, to jsou jen některé ze služeb, které Pečovatelská služba Prahy 20 zajišťuje.
Koncem roku 2018 byl mezi uživateli pečovatelské služby proveden tradiční dotazníkový
průzkum, zaměřený na zjištění spokojenosti
uživatelů s kvalitou poskytované terénní pečovatelské služby.
Oslovili jsme 70 našich klientů, kterým velmi děkujeme za to, že se našeho průzkumu
zúčastnili a pomohli nám zjistit, jak je naše
služba vnímána. K poskytování služby přistupujeme s vědomím, že každý z nás je jedinečná osobnost, a že každý potřebujeme trochu

jinou formu pomoci. Proto je pro nás tak důležité zjistit, co našim uživatelům vyhovuje a
co je naopak potřeba změnit.
Co se týká kvality práce našich zaměstnanců,
velmi mile nás překvapilo výhradně pozitivní hodnocení. Průzkum ukázal, že uživatelé
jsou, co se týče lidské stránky poskytované
služby, velice spokojeni. Dle vyjádření našich
uživatelů jsou naši zaměstnanci vnímáni především jako spolehliví, pečliví, přátelští a vlídní. Stejně kladně uživatelé hodnotí i kvalitu
a spolehlivost služeb. Za takové hodnocení
všem moc děkujeme.
Druhou zkoumanou oblastí byla kvalita dodávaných obědů - ožehavé téma pro téměř
každého z nás už od školních let. Obědy rozvážené pečovatelskou službou, které sami
nepřipravujeme, ale nakupujeme od firmy
GZD, s. r. o. se neobešly bez připomínek. Není
samozřejmě možné uspokojit vždy všechny,

ale jakékoliv připomínky ke kvalitě jídel vždy
vítáme a rovnou předáváme dodavateli s žádostí o jejich prozkoumání a je-li to v jeho silách, také jejich nápravu.
Děkujeme uživatelům pečovatelské služby, že
se na nás s důvěrou obracejí a využívají naše
služby, a že jsou ochotní se s námi podělit o
své připomínky a názory, ať již formou dotazníku nebo při návštěvách našich pečovatelek.
My můžeme slíbit, že výsledky průzkumu
pouze nezaložíme do jednoho z našich šuplíků a pokusíme se zrealizovat nebo vyřešit
alespoň některé z předložených připomínek.
Monika Brzkovská,
Odbor sociálních věcí a školství

Městská část Praha 20 vyhlásila výběrové řízení na pronájem obecního mezonetového bytu
o velikosti 4+1, o celkové ploše 111,31 m2 (vč. sklepních prostor), v 3-4. patře, v bytovém
domě v ulici Jívanská č. p. 1746 v Praze - Horních Počernicích.
Nabídku je možno podat nejpozději dne 12. 4. 2019 do 12.00 hod. Více informací je
zveřejněno na úřední desce https://www.pocernice.cz/urad/uredni‑deska/1822/
ÚMČ Praha 20 OMH nabízí k odprodeji Motocykl – elektroskútr EVT -4000e z r. 2013.
Skútr je nepojízdný z důvodu nefunkční baterie. Minimální nabídka 5.000 Kč.
Cenové nabídky podávejte na podatelnu v zalepené obálce do 30. 4. 2019.
Bližší informace podá pan Záloha Jan, tel.: 725 107 071.
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Masopustní průvod připravily: Radnice MČ
Praha 20, Chvalský zámek, Skautské středisko
Oheň, spolek Molechet a Mumraj, DDM Horní Počernice a restaurace Sezóna. Děkujeme
za sladké odměny pro děti od společnosti
Ferratt International Czech a Pekařství Moravec za sladké koblihy.

Děkujeme také za spolupráci Odboru
místního hospodářství, Městské policii hl.
města Prahy a Policii ČR.
Děkujeme fotografům Kamil Tatar, Pavel
Smutný a Michal Krejčí za poskytnutí
fotografií.
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Masopust

Hudbu, tanec, rej všemožných masek veselících se v ulicích, volbu nejkrásnější masky
i ochutnávku zabijačkových pochutin jsme
mohli vidět při tradičním Masopustním průvodu, který vyšel od ZŠ Ratibořická, zastavil
se pro masopustní právo u radnice a přes hřiště ve Lhotské ulici a restauraci Sezóna došel
až na Chvalský zámek.

Placená inzerce
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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 zapi-

sovány děti, které k 31. 8. 2019 dovrší pátý rok
věku).
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí
dítěte 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.
Porušení 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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DNE 12. 3. 2019
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Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok
2019/2020

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY A INVESTIC

Odbory

ZAOSTŘENO NA „STODOLU“
Rekonstrukce a přístavba objektu Stodola
na Chvalské tvrzi
Projekt je rozdělen do dvou částí, z nichž každá
má jiný charakter, funkci a historii. Z toho důvodu je ke každé z nich přistupováno rozdílně.
Podstatou celé stavby je původní stodola, která
bude sloužit jako multifunkční sál. Druhá část
je potom přístavba s krčkem, která je vlastně
zázemím a doplňkem samotného sálu, bez něhož by zamýšlený provoz nebyl možný. Projekt
se snaží o citlivý přístup k rekonstruovanému
památkově chráněnému objektu. Snahou je
minimalizovat zásahy uvnitř objektu, odstranit novodobé rušivé prvky a zároveň vytvořit
vnitřní prostředí, které bude možné využívat
pro zamýšlený záměr s rozumnými provozními
náklady.
Zateplení
Hlavní změnou oproti dnešnímu stavu je plán
využívat objekt celoročně a tudíž ho vytápět.
S tím souvisí i jeho zateplení. Podlaha stodoly bude provětrávaná a jako nášlapná vrstva
v sále budou dřevěné parkety pro možnost pořádání plesů a tanečních akcí. Sál se otevře do
krovu s viditelným prkenným podbitím (bez viditelných krokví), výplně otvorů budou mít dřevěnou konstrukci. Stávající nepůvodní otvory
v severní části objektu budou zazděny. Vzhledem k velké výšce sálu a jeho objemu bude
vytápění řešeno pomocí plynových infrazářičů
s dotápěním pomocí VZT zařízení umístěného
nad jevištěm. Nová část tj. přístavba s krčkem,
je řešena modernějším způsobem, ale měla by
působit oproti sálu skromnějším dojmem. Podlaha bude klasicky izolovaná asfaltovými pásy,
nášlapná vrstva bude keramická dlažba a vytápění bude řešeno jako podlahové teplovodní.

Fasáda v barvě světlého okru
Fasáda stávající stodoly bude omítaná v barvě
světlého okru. Přístavba je navrhována v půdorysné velikosti 30 x 8 m s plochou střechou
a trochu vyšší atikou, aby se zakryly vývody
a výdechy technického zařízení. Na fasádě nové
přístavby budou použity dva materiály, kdy do
tří čtvrtin výšky je navrženo obložení kamenným, pískovcovým, spárovaným obkladem
a ve zbylé horní části je navržen pás z omítky.
V současné době je provedena hrubá stavba
přístavby, ve stávající stodole je provedena
skladba systému provětrávané podlahy a probíhá betonáž podkladních konstrukcí podlahy,
které následně umožní postavení vnitřního
lešení, z něhož budou prováděny veškeré práce související s rekonstrukcí krovu. Stavebně
dokončeny jsou již vnitřní přizdívky stávajících
stěn stodoly. Souběžně probíhají práce na přípojkách inženýrských sítí před západní fasádou
stodoly.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Městská část Praha 20 nabízí k prodeji palivové dřevo:
Kmeny lípy o délce cca 3 m 550 Kč/m3*
Kmeny jasanu o délce cca 3 m 1.100 Kč/m3*
Krácené kmeny o délce 25-50 cm (mix bříza,
akát, jasan, vrba, lípa) různého průměru:
Sklad 1A = 12 m3 900 Kč/m3*
Sklad 1B = 12 m3 900 Kč/m3*
Sklad 2A = 3,5 m3 900 Kč/m3*
Sklad 2B = 6 m3 900 Kč/m3*
*)Ceny s DPH jsou ceny minimální, prodej
nejvyšší nabídce.
U krácených kmenů o délce 25-50 cm je možný prodej pouze v celku (celého jednoho skladu). Odvoz dřeva není zahrnut v ceně a MČ
Praha 20 jej nezajišťuje.
Prohlídka nabízeného dřeva je možná v úterý 9.
4. 2019 od 7.30 – 9.00 hod. a v sobotu 13. 4. 2019
od 10.00 – 11.00 hod. v ulici Na Chvalce 2049/11,
sraz před vrátnicí společnosti Biofaktory.
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Nabídku lze podat výhradně do podatelny
Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice do 2. 5. 2019 do 15.00
hod., v zalepené obálce označené „Prodej dřeva – neotvírat“.
Nabídka musí obsahovat:
Nabídkovou cenu k jednotlivým sortimentům
a skladům, číslo skladu a kmene, o jejichž koupi máte zájem. Cenu uveďte za 1m3 s DPH.
Vaše jméno, příjmení, adresa, kontaktní telefon.
Kontaktní telefon: 271 071 690
E‑mail: urad@pocernice.cz

Kolik se zatím prostavělo
Z celkového objemu finanční prostředků je aktuálně prostavěno cca 2,7 mil. korun. Městská
část, jako investor stavby, zadala vypracování
samostatného projektu interiéru, který bude
řešit návrh mobiliáře do nově navržených prostor tj. zejména mobiliáře sálu a spojovacího
krčku. Jedná se především o židle, stoly, transportní vozíky na židle pod jeviště, vybavení
prostoru nápojového baru mobiliářem, atd.,
a to tak, aby celkový výsledný dojem, jako celek, splňoval požadavky kladené na památkově
chráněný objekt v souvislosti s jeho budoucím
účelným využitím.
Zdeněk Vavruška, vedoucí
Odboru hospodářské správy a investic
MČ Praha 20

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Dne 2. 4. 2019 (úterý) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu a potravinářských olejů.

Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská
- proti restauraci) 15.00 - 15.30 h.

Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů
bude na uvedených stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady,
objemné odpady a elektrozařízení není možné
v rámci svozu odevzdat.

2. ul. Chodovická (roh Běluňská)
15.40 - 16.10 h.

Seznam odebíraných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem
rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné
látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné látky musí být
předány v pevně uzavřených nádobách.
Nově bude možno v rámci mobilního sběru odevzdávat také jedlé potravinářské tuky
a oleje z domácností. Budou přijímány v uzavřených pet lahvích.

4. křižovatka ul. Jeřická x Dolská
17.00 - 17.30 h.

3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice
- u kamenictví)16.20 - 16.50 h.

5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)
17.40 - 18.10 h.
6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)
18.20 - 18.50 h.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním
sběru jsou občané povinni prokázat se ob-

čanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou
využívat všechny trasy mobilního sběru na
území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr
aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na
příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním
čísle: 601 389 243 nebo 731 451 582.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit, na jaké městské
části a zastávce svozu se nacházíte.
Další mobilní sběr nebezpečného odpadu
a potravinářských olejů se uskuteční v sobotu
22. 6. 2019. Celoročně je tento odpad možno
odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3,
Horní Počernice.
M. Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

SENIOR AUTO JE TU PRO VÁS
1. března 2019 zahájila Městská část Praha 20
provoz služby s názvem SENIOR AUTO. Je to
pro nás jedna z cest, jakou se chceme pokusit
usnadnit našim seniorům přístup k veřejným
službám.
Služba je od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 zkušební a na základě rozhodnutí paní starostky Aleny Štrobové a členů Rady městské části Praha
20 bude poskytována v tomto časovém období zdarma. Na konci roku bude vyhodnoceno,
jaký je o službu zájem, jak celkově funguje
a bude‑li tato služba pokračovat i nadále ve
stejném režimu, nebo bude třeba její poskytování nějakým způsobem upravit.
Služba je určena pro občany MČ Praha 20,
kteří splňují jedno nebo více těchto kritérií:
• senioři od 70 let nebo osoby se sníženou soběstačností, kteří mají trvalé bydliště v Praze
9 – Horních Počernicích,
• občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
a ZTP/P,
• mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské nebo jiné sociální služby,
• žijí osaměle nebo žijí v nepříznivých sociálních podmínkách (nemají příbuzné, příbuzní
žijí mimo místo trvalého pobytu žadatele, příbuzní se o žadatele nestarají apod.).
Pokud se rozhodnete tuto službu využívat, je
třeba si podat žádost o vydání průkazu SENIOR AUTO MČ Praha 20. Tento průkaz vydává
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20,

Jívanská 635, kancelář č. 202 nebo kancelář
č. 208. Na základě tohoto průkazu si můžete
objednat službu SENIOR AUTO.
Službu SENIOR AUTO si můžete objednat
telefonicky v pracovní dny na dispečinku
SENIOR AUTO, tel.: 773 450 721 (pondělí až
čtvrtek od 7.30 do 16.00 hodin, pátek od
7.30 do 14.00 hodin).
Při objednávce dopravy občan oznámí:
• jméno a příjmení přepravovaných osob,
• počet přepravovaných osob,
• cíl cesty,
• adresu a způsob nástupu, případně požadavek na zajištění doprovodu k lékaři či jinou formu potřebné podpory,
• místo výstupu,
• časový harmonogram cesty,
• zvolený způsob kontaktování při přistavení
automobilu,
• kontaktní telefon.
Městská část Praha 20 si vyhrazuje právo na
výběr osob, kterým bude poskytnuta tato
služba, zejména s ohledem na naléhavost, pořadí a kapacitní možnosti.
Provozní doba služby je stanovena takto:
- pondělí až čtvrtek: od 7.30 do 16.00 hodin
- pátek: od 7.30 do 14.00 hodin
• Službu je nutné objednat ideálně 2 pracovní
dny předem.

• Je poskytována 1 občanovi maximálně
1 x týdně, s výjimkou opakovaných návštěv
lékařů.
• Lze přepravit také doprovod (max. 1 osoba),
zejména je‑li objednatel dopravy držitelem
průkazu ZTP anebo ZTP/P.
Olga Švrčulová,
Odbor sociálních věcí
a školství MČ Praha 20
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Společenská rubrika

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Slavík František
Hejhal Jaroslav
Hora Antonín
Kebísek Ladislav
Řeřichová Hana
Švejnohová Jiřina
Krejčová Květoslava
Pšádová Jiřina
Volejníková Venuše
Živcová Jarmila
Hejhalová Miloslava
Horáková Taisa

Konečný Vladimír
Jehlářová Františka
Kvasničková Vlasta
Tučková Marie
Váchalová Libuše
Vomáčka Jaroslav
Krajňáková Drahomíra
Podr Jiří
Žebrová Irena
Pankratzová Libuše
Smažíková Libuše
Stuchlíková Jaroslava

Šimandlová Milena
Cafourková Alena
Čtvrtníček Milan
Schovánková Miluše
Mayer Pavel
Burianová Marie
Hodač Stanislav
Nedorost Jiří
Novotný Josef
Škaldová Miroslava
Vávrů Vojtěch
Bezděk Jiří

Hermann Lubomír
Chromá Františka
Novák Vladimír
Paseka Lumír
Tichotová Eva
Víznerová Hana
Žilina Jiří
Český Ladislav
Dostálková Barbora
Křivánek Miroslav
Mazurová Jiřina
Pištěk Jaroslav

Skoblík Jiří
Barbora Petr
Habásko Jiří
Kabátová Jana
Maláková Vlasta
Mrkvičková Jaroslava
Sedlmaier Josef
Skuhravá Eva
Šerks Václav
Zrubecký Jaroslav
Klub seniorů HP,
MO STP, MO SPCCH

INFORMACE PRO JUBILANTY

DUBEN 2019
čtvrtek 11. dubna VYCHÁZKA
Z Balkánu k Národnímu památníku na
Vítkově, cca 4 km, sraz ve stanici metra
Č. Most ve 13.00 hod., vede L. Frouzová
pondělí 15. dubna VYCHÁZKA
Nebušická vila-Vizerka, JenerálkaBřetislavka, sraz ve stanici metra Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová
středa 17. dubna KLUBOVNA
Mgr.Ramišová - zam. Národního muzea,
Proměny sokolské módy,
začátek ve 14.00 hod.
středa 24. dubna VÝLET
Telč – procházka městem, zámek,
sraz před nádražím H. Počernice
v 7.30 hod.
Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna s programem je otevřena
každou středu od 14.00 hodin vedou Helena a Pavel.
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají věku
81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění Vašeho jména v této rubrice
NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na e-mail:
vitani@pocernice.cz
Alexandra Janáčková, vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně.
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 2. 2019–30. 4. 2019 do 30. 6. 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 povinné, 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 2. dubna 2019 uplyne 35 let, co nás opustil náš drahý
tatínek a dědeček Jiří Zouzal. Stále vzpomíná dcera
Jiřina a vnoučata Jiří, Kateřina a Veronika s rodinami.

Dne 28. dubna tomu bude 20 let, kdy nás náhle opustil
pan Petr Sýkora, manžel, tatínek, kamarád a dlouholetý
zaměstnanec ÚMČ Praha 20. Hodný a velmi laskavý člověk.
Děkujeme všem, kteří mu věnují malou vzpomínku.
Manželka Jiřina a dcery Jitka a Petra.

Vážení a milí Hornopočerničtí,
v tomto čísle Zpravodaje chci jasně zdůraznit,
že na svém předchozím článku „Rekonstrukce Náchodské ulice“ trvám (HPZ 3/2019).
V článku jsem uvedla pouze informace a fakta, která jsou velmi snadno ověřitelná. Naopak bych se chtěla ostře ohradit vůči všem
neodborným, neúplným, nepřesným a zavádějícím informacím, které zde ze strany některých členů nové rady zazněly. Informace
jsou účelově vytrženy z kontextu a nejsou
vysvětleny důsledky a logická posloupnost
některých kroků.
Na jednotlivé body reagovat nechci, protože
se domnívám, že k tomu Zpravodaj neslouží.
Zastupitelé by v sobě měli najít dostatek odvahy a slušnosti a své připomínky si vyřizovat
z očí do očí. Je k tomu dostatek prostoru během zastupitelstva, případně je možné svolat pracovní setkání zastupitelů. Zpravodaj
je hrazen z veřejných finančních prostředků
a měl by sloužit k pravdivému informování
občanů o důležitých událostech v Horních
Počernicích.
Studie byla několikrát konzultována a projednávána odborníky z oboru dopravy. Lid-

mi, kteří mají vzdělání, znalosti a zkušenosti
v daném oboru. Proběhlo i veřejné projednání s občany naší městské části, kde všichni
měli možnost vyjádřit své připomínky, názory i nápady, což by také mělo být pro vedení
obce závazné. Své připomínky vyjádřili (již
v listopadu 2015) i bývalí zastupitelé městské
části.
Upozorňuji, že paní radní pro výstavbu byla
součástí i minulého vedení a měla nespočet
příležitostí se ke studii vyjádřit, včetně jednání Komise výstavby a územního rozvoje,
jednání Komise dopravy i na veřejném projednání s občany. Proč se její názory objevují
až teď? Pokud dotčení radní mají pocit, že
studie byla natolik závadná, že musela být
zahozena, měli by vysvětlit proč na jednání
dne 25. 1. 2019, které proběhlo za účasti naší
MČ, společnosti SINPPS s. r. o, Policie ČR a TSK
svým podpisem jednoznačně akceptovali
navrhované úpravy v rámci této studie. Ze
zápisu dále vyplývá, že studie byla zdárně dokončena a uzavřena a že se přistupuje k další
fází projektové dokumentace DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Pokud posléze došlo k tak zásadnímu obratu, měli by

vysvětlit, z jakého důvodu
chtějí mařit předchozí práci,
vynaložené finanční prostředky i přání občanů Horních Počernic z veřejného
projednání.
To, že byly ke studii podány připomínky, je naprosto
běžné. Proto se studie provádí. Jednotlivé připomínky pak musí být
odborně vyhodnoceny při zohlednění všech
aspektů a důsledků. Každý, kdo se zúčastnil
procesu projektování a jednání s úřady, byť
jen malého rodinného domku, je si toho vědom.
Domnívám se, že cílem těchto útoků je znevážit práci předchozího vedení a zpochybnit
úsilí těch, kteří se o zahájení záměru „Rekonstrukce Náchodské ulice“ skutečně zasloužili,
aby si nové vedení mohlo následně přisvojit
všechny cizí úspěchy a vítězoslavně se přihlásit ke kladnému výsledku.
Přeji krásné dny a jsem s pozdravem!

S paní starostkou jsme byly pozvány na výroční schůzi Klubu seniorů. Bylo to velmi
příjemné setkání a přítomní velice ocenili informace o plánované službě Senior Auto MČ
Praha 20.
S panem Krchňákem jsem absolvovala několik schůzek v různých institucích, kde
jsme nasbírali inspiraci i přislíbenou pomoc
k uskutečnění Dne IZS, který bychom rádi
uspořádali letos na podzim na Chvalské tvrzi.
Byla jsem také pozvána na schůzi našeho
Sokola, kde jsem byla seznámena s jeho čin-

ností a potřebami. A v neposlední řadě byl v březnu
schválen rozpočet naší MČ.
Tímto bych ráda poděkovala opozici z řad ODS a KSČM,
že pro rozpočet hlasovala.
Přeji vám všem příjemné
jarní dny a těším se na vás
na nadcházejících akcích.

dotaci získanou k tomuto účelu. Hotová projektová dokumentace a léta úsilí jsou tímto
hozena do koše. Z tohoto důvodu jsme odmítli podpořit návrh rozpočtu na rok 2019.
Zatímco Šance pro Počernice vždy bojovala
za nulovou toleranci hazardu a zrušení nonstop provozoven, naše nové vedení si na své
druhé schůzi rady v listopadu odsouhlasilo,
cituji: „Rada městské části Praha 20 nepožaduje žádné omezení provozní doby hostinských zařízení na území MČ Praha 20 (Horní
Počernice)“. Odsouhlaseno všemi sedmi hlasy členů rady. Takto si představuje vládní koalice bezpečné Počernice!

stejně tak stavěl proti omezování práv katolické církve. Po válce pracoval jako
arcibiskupský vikář a notář
arcibiskupa Josefa Berana.
Prošel několika německými
koncentračními tábory i komunistickými
věznicemi.
Byl to kněz i voják, který se
rozhodl bojovat proti zlu. Po celý čas věznění
neváhal nasazovat vlastní život a snášet kruté
tresty pro záchranu spoluvězňů. Přes mnohé
mučení nikdy nepromluvil. Jeho památku
bychom si měli připomínat. Byl skutečný hrdina, který neváhal nasadit vlastní život pro
druhé a pro své přesvědčení byl ochoten
trpět. Pamětní deska Františka Štveráka se
dnes nachází na kostele ve Chvalech. Čest
jeho památce!

Kristine Karhanová,
zastupitelka Šance pro Počernice

AKCE V POČERNICÍCH
Březen nám utekl jako voda, byl však nabitý událostmi. Hned na začátku měsíce jsme
v naší obci slavili masopust. S kolegy radními
jsme masopustní průvod přivítali před radnicí koláčky, přípitkem i sladkostmi pro děti.
Na nádvoří Chvalského zámku jsme pak jako
dárek od radních rozkrájeli veliký koláč, který
báječné chutnal a jen se po něm zaprášilo.
Jsme moc rádi, že vám všem chutnal. Rozdávali jsme také cukrovinky, které pro naše počernické děti zdarma věnovala firma Ferratt
International Czech. Velice jí za to děkujeme.

Daria Češpivová, místostarostka

SENIOR TAXI PO HLASOVÁNÍ
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych vás seznámil se stavem našeho návrhu „senior taxi“ po hlasování, dále s novinkami z březnového zasedání zastupitelstva
a z úřadu.
Náš návrh na zřízení služby „senior taxi“ nebyl
podpořen. Přesto ho nové vedení převzalo
v podstatě za svůj a tento záměr prosadilo v rámci Rady městské části. Jsme rádi, že
šance vyjít vstříc a usnadnit a zkvalitnit život
našim seniorům a handicapovaným si našla
své místo v Horních Počernicích. Naši rodiče
a prarodiče si tuto službu zaslouží.
Rád bych poděkoval za podporu našeho
návrhu kolegům zastupitelům, jmenovitě
panu Bc. Ivanu Liškovi, panu Richardu Stárovi
a panu Jaroslavu Kočímu.
Na zastupitelstvu jsem se dotázal paní starostky na programové prohlášení, které po
více jak 4 měsících vlády stále není zveřejněno. Občané Horních Počernic tak musí nadále
čekat na informace o tom, jaké priority a cíle
budou pro naši městskou část stanoveny.
Nové vedení se zároveň rozhodlo ukončit
připravovaný projekt rekonstrukce Rodinného centra Mumraj a vrátit 13,5 milionovou

110. výročí narození odvážného kněze
Františka Štveráka
Dovolte mi připomenout 110. výročí narození pátera Františka Štveráka (5. března 1909
- 20. srpna 1956), který působil v naší farnosti kostela sv. Ludmily ve Chvalech v letech
1937 – 1949 a současně byl vojenským kaplanem a podporučíkem duchovní služby československé armády. Aktivně se zúčastnil odboje proti nacistickému okupačnímu režimu
a po komunistickém převratu v roce 1948 se

Přeji vám krásné a požehnané velikonoční
svátky!
Petr Růžička, váš zastupitel
Šance pro Počernice
Petr_Ruzicka@pocernice.cz
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REKONSTRUKCE NÁCHODSKÉ ULICE

ROZŠÍŘÍME VÝPŮJČNÍ DOBU KNIHOVNY
Počátkem měsíce jsme se sešli s místostarosty Dariou Češpivovou, Jirkou Benedou a členy
Redakční rady Hornopočernického zpravodaje. Cílem setkání bylo dohodnout postup
aktualizace stávajících pravidel pro jeho vydávání. Návrh Redakční rady bude jistě brzy
předložen Radě MČ, která je vydavatelem
Zpravodaje a z tohoto titulu pravidla schvaluje. Zároveň bude vypsáno poptávkové řízení
na grafickou úpravu Zpravodaje. Bylo příjemným zjištěním, že Redakční rada Zpravodaje
sestává z odborníků, kteří mají s publikační
a redakční činností bohaté zkušenosti a jsou
otevření k diskusi. Přeji všem členům Redakč-

ní rady klidnější období Zpravodaje a spoustu nápadů při realizaci změn jeho obsahu
a formy!
Odvahu a chuť do práce bych už brzy ráda
popřála i mladým novinářům, kterým bychom rádi nabídli prostory v našem Kulturně
komunitním centru (KKC) a otevřeli kroužek
Tvůrčího psaní. Naším přáním je, aby si děti
základních i středních škol vyzkoušely práci
žurnalistů. K publikaci jim nabízíme prostory ve Zpravodaji a bude‑li se dařit, podpoříme i vydání samostatného čísla. Máte‑li i vy
nápad, co nového v KKC realizovat, ať už
pravidelně či jednorázově, dveře jsou vám

otevřeny! Chystáme se
také rozšířit výpůjční dobu
knihovny (zatím ve zkušební době), a to o několik
hodin týdně tak, aby se
knihovna stala přístupnou
pro další nové čtenáře. Věřím, že cestu si najdou jak
velcí, tak i malí. Milí čtenáři
a knihomolové, přeji veselé jarní probuzení
a pěkné Velikonoce!
Jana Hájková, radní MČ

PROČ NEBUDEME ROZŠIŘOVAT WIFI ZDARMA
Naše městská část získala koncem minulého
roku možnost využít dotaci na zřízení přístupových míst pro wifi (tzv. wifi hotspotů) na
veřejných místech od Evropské unie. Dotace
však mohla být použita pouze na pořízení
a instalaci hardwaru, nikoliv již na provoz,
tedy poplatky spojené s připojením k internetu a další provozní výdaje.
Po delší analýze kladů a záporů souvisejících
s přijetím dotace jsme se rozhodli dotaci nepřijmout. Dotace byla podmíněna závazkem
poskytovat službu ve stanovené kvalitě po
dobu tří let. V době podání žádosti v roce
2018 bylo počítáno s připojením pro 8 lokalit,
z nichž se následně některé ukázaly jako problematické z hlediska umístění hotspotů. Dle
předběžného cenového průzkumu jsme zjistili, že bychom za samotné internetové připojení pro osm lokalit platili zhruba 10.000 Kč
měsíčně, tj. 360.000 Kč po dobu tříletého závazku. Městská část již dnes platí za wifi zdarma na dalších pěti lokalitách přes 10.000 Kč
měsíčně. Celkem bychom v následujících

třech letech zaplatili za wifi zdarma v Horních
Počernicích přes 720.000 Kč. Pokud by z nějakého důvodu služba v uvedené tříleté době
přestala fungovat, vystavili bychom se riziku
vrácení dotace 15.000 € (cca 382.000 Kč). Přitom v rámci pořízení instalace není de facto
k soutěžení cena, protože jak nám bylo prezentováno zástupcem agentury, která dotaci
zprostředkovávala, firmě, která instalaci zajistí, je z dotace vyplacena celá uvedená částka.
Ta z našeho pohledu ale nereflektuje skutečné náklady na dodání hotspotů, které jsou
z předběžného průzkumu zhruba poloviční.
Teoreticky bychom tak mohli vracet dotaci ve
výši dvojnásobku hodnoty dodané instalace.
Wifi zdarma zároveň nese zvýšené administrativní nároky na poskytovatele služby s ohledem na zákon o kybernetické bezpečnosti,
který mj. stanovuje, že musí být uchovávány
záznamy o připojení jednotlivých zařízení
pro případ, že by byl z dané wifi sítě spáchán
kybernetický zločin. Přihlášení do sítě je dále
potřeba řešit i s ohledem na zpracování osob-

ních údajů v souladu s požadavky GDPR.
Obec je tu především od
toho, aby poskytovala svým
občanům určité služby a infrastrukturu. Jsme bohužel
přesvědčeni, že v rámci poskytované
infrastruktury
máme v Horních Počernicích vůči občanům nejeden dluh a uvedené
peníze se dají použít efektivněji, než je formou elektromagnetického záření poslat do
vzduchu v parcích a ulicích.
Wifi připojení bude nadále zachováno ve
stávajících lokalitách, tedy v parku u divadla,
v parku Ratibořická, na Chvalské Tvrzi a v budovách úřadu. Částka, kterou platí městská
část za připojení těchto míst, by se měla zároveň snížit, jelikož v budovách úřadu hodláme
využít existujícího připojení úřadu a nadále
nevyužívat služeb externího poskytovatele.

právnických osob, také individuální nadační
příspěvky nevztahující se k území Městské
části Praha 20 - Horní Počernice.“
Tedy nedochází k žádné nelegální sbírce, jak
zaznělo v některých informačních kanálech,
ale k naplňování stanoveného účelu a poslání NFŠ.
Velmi smutné a zároveň k zamyšlení je, že
současné vedení radnice místo toho, aby
kontaktovalo Nadační fond Šance a upozornilo na možné formální nesrovnalosti, udalo
sbírku na MHMP, aby vzápětí vydalo nepravdivé prohlášení o nelegální sbírce a údajném
zahájení správního řízení s NFŠ na oficiálním
Facebooku i webových stránkách MČ. Statutárnímu orgánu NFŠ však žádná zpráva
o zahájení správního řízení k tomuto datu
nedorazila. Nadační fond Šance skutečně
zjistil procesní chybu (nutnost zřízení odděleného účtu a oznámení sbírky se statusem
„veřejná“) a okamžitě jednal s příslušným
odborem MHMP, aby tuto formální chybu
neprodleně napravil. Veškeré zaslané peníze
na pomoc občanům poškozeným požárem
mohou být kýmkoliv průběžně sledovány

na transparentním účtu
NFŠ na webu Komerční
banka - transparentní účty
115-8860420247/0100 a po
dořešení formalit budou
beze zbytku dopraveny potřebným.
Pro zajímavost na žádost o doložení, na základě jakého dopisu z magistrátu se vedení
radnice rozhodlo uveřejnit informaci o zahájení správního řízení, radnice dodnes neodpověděla.
Smyslem naší snahy bylo využít statusu nadačního fondu pro co nejrychlejší první vlnu
solidarity s postiženými. Podstatnější, než to,
přes jaký účet pomoc přijde, je to, že přijde
včas. Je nám líto, že vedení MČ Praha 20 tuto
záležitost řeší takovýmto způsobem, ale zřejmě se tento způsob jednání stává v Horních
Počernicích novým stylem, a to i dlouho po
volbách. Věříme, že každý rozumný člověk si
na tuto kauzu udělá názor sám.

Zbyněk Mucha, radní

KOMU VADÍ SBÍRKA?
Na základě událostí týkajících se vyhořelého
bytu v Chodovické ulici se sešla správní rada
Nadačního fondu Šance (NFŠ) a rozhodla
o mimořádném vyhlášení finanční a materiální pomoci. Všechny finanční i hmotné dary
budou předány poškozeným, se kterými od
počátku jednáme.
Nadační fond evidovaný v rejstříku nadací
a obchodním rejstříku pod IČO: 24810631,
založený v roce 2011. Za osm let své existence pomohl částkou 483 550 Kč. Každoročně
je NF auditován a vydává výroční zprávu.
Účel a poslání NFŠ doslova zní: „Posláním
a účelem Nadačního fondu Šance je shromažďování finančních prostředků k hmotné
i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot,
k ochraně lidských práv a sociálních hodnot,
k ochraně životního prostředí a kulturních
památek, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území Městské
části Praha 20 - Horní Počernice. V případech
hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádosti fyzických nebo

Hornopočernický zpravodaj – duben 2019

Hana Moravcová,
zastupitelka Šance pro Počernice

V minulém volebním období byly uzavřeny
dvě smlouvy týkající se projektu Výstavba Bílý
vrch – smlouva o spolupráci (schválena hlasy
všech přítomných radních dne 22. 11. 2016)
a plánovací smlouva (schválena zastupiteli Češpivovou, Cibochovou, Stiborem, Měšťanem,
Liškou, Herianem P., Wágnerem, Beňovou,
Čížkovou, Tůmovou, Kohoutovou, Spilkovou,
Šefčíkovou, Mojžíšovou, Benedou, Březinovou a Moravcovou). V článku, který byl otištěn
v HPZ 1/2017, jsem uvedl mj. i tato slova: „Upozorňoval jsem na to, že součástí příloh plánovací smlouvy jsou stanoviska PVS a Pražské
energetiky, jejichž platnost je propadlá. Upozorňoval jsem na to, že společnost Konhefr
Počernice neměla v den konání zastupitelstva zveřejněny v obchodním rejstříku účetní
závěrky za roky 2013, 2014 a 2015. Z účetní
závěrky společnosti Konhefr Počernice za
rok 2012 vyplynulo, že výsledek hospodaření
běžného účetního období skončil na částce
-745 000 Kč. Součástí předloženého materiálu rovněž nebyla smlouva o spolupráci, která
je v plánovací smlouvě několikrát zmíněna
s odůvodněním, že smlouvu o spolupráci
schvalovala Rada městské části.“ Ke konci roku
2018 se dle mého názoru stala smlouva o spolupráci neplatnou, a to na základě následujícího ustanovení: „Nebude‑li do 31. 12. 2018
vydáno pravomocné územní rozhodnutí (či
pravomocná územní rozhodnutí) o umístění všech staveb v rámci Projektu v rozsahu
DÚR nebo nebude‑li do 31. 12. 2020 vydáno
pravomocné stavební povolení na výstavbu

všech staveb v rámci Projektu, strany sjednávají, že jakákoliv tato výše uvedená skutečnost (tedy nevydání pravomocných územních
rozhodnutí, nebo stavebních povolení v dané
lhůtě) je rozvazovací podmínkou ve smyslu
§ 548 občanského zákoníku a tudíž účinnost
a platnost této smlouvy tímto dnem zaniká.“
Vzhledem k tomu, že si neplatnosti smlouvy
údajně nikdo nevšiml, byl do rady teprve dne
14. března 2019 předložen návrh na prodloužení smlouvy o spolupráci, který byl radními
schválen. Marně jsem se snažil termín projednání alespoň o 14 dní posunout, abychom
alespoň v rámci koalice zkusili najít vhodnější
řešení, než dodatkem prodlužovat smlouvu,
jejíž platnost skončila k 31. 12. 2018. Zaznívající argumenty o tom, že bychom přišli o možnost získat do majetku dětské hřiště, hřiště
pro mládež nebo budovu (pravděpodobně
pro školku) v celkové hodnotě téměř 30 mil.
Kč vnímám jako krásnou vizi, kterou nám ale
uzavření smlouvy s s. r. o. se základním kapitálem ve výši 200 tis. Kč nemusí 100 % zajistit.
Byť se mi naše koaliční kolegy působící v radě
nepodařilo přesvědčit o nutnosti hledat vhodnější řešení, než uzavřít dodatek k prakticky
propadlé smlouvě (navíc pod domnělým časovým tlakem), budeme s kolegou Hoškem
prosazovat program Počernice JINAK, v němž
je mj. uvedeno: „S ohledem (nejen) na situaci
v Čertousích nepodporujeme vznik malých
lokálních ČOV u jednotlivých developerských
projektů - drobení technické infrastruktury

ČOV pro jednotlivé developerské projekty dle našeho
názoru zcela odporuje Politice územního rozvoje České republiky.“ V dané věci jiným způsobem. Povolování
lokálních ČOV navíc plíživě
otevírá prostor k další developerské výstavbě prakticky kdekoliv. Sejdeme se s občany Čertous,
promyslíme vhodnou strategii a budeme ji
naplňovat. Nebudeme se zpronevěřovat ani
platné Deklaraci podmínek rozvoje MČ Praha
20, v níž je v bodě 9 výslovně uvedeno: „Pro
odkanalizování rozvojových ploch neakceptovat nové lokální čistírny odpadních vod vyjma případů individuální zástavby rodinných
domů a drobných provozoven.“ Věříme, že se
k naší snaze připojí nejen obyvatelé Počernic,
kteří nechtějí další masivní rozvoj výstavby, ale
také naši kolegové zastupitelé – minimálně ti,
co mají postup v souladu s výše uvedenou deklarací uveden v platné verzi programového
prohlášení. Neprodáme nikoho z obyvatel Počernic, ať už bydlí kdekoli – ani za 10, 20 nebo
30 milionů. Dialog je pro nás víc, než peníze
napsané na papíře v neplatné smlouvě.
Lásku, zdraví a radost nám všem do krásných
jarních dní ze srdce přeje
Vilém Čáp,
zastupitel Počernice JINAK

MILION NAVÍC NA SPORT, VSTŘÍCNĚJŠÍ PRAVIDLA PRO ŽADATELE O GRANTY
V pondělí 4. března se konalo první zasedání
zastupitelstva v tomto roce. Mezi nejzásadnější body patřil návrh rozpočtu na rok 2019
a vyjádření se k podnětu na změnu územního plánu, který by pozemky v lokalitě Horní
Počernice - východ vrátil do původního stavu (před vydáním změny, jež zde umožňuje
masivní výstavbu). V návrhu rozpočtu byly
schváleny i naše náměty – navýšení prostředků o 700 tis. Kč na nejnutnější opravy a údržbu budovy, v níž působí Mumraj; navýšení
prostředků o 300 tis. Kč pro Chvalský zámek,
s cílem rozšířit počet stran HPZ nebo větší dohled a kontrola nad prostředky určenými pro
oblast zahraničních vztahů. Zaznělo i několik
pozměňovacích návrhů z opozičních řad – asi
nejzásadnějším byl návrh zvýšit finanční prostředky na granty udělované v oblasti sportu
z 0,5 mil. Kč na 1,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu,
že rozpočet umožňoval prostředky navýšit bez
zadlužování, pro návrh jsme s kolegou Čápem
oba hlasovali. Abychom byli spravedliví také
k občanům a organizacím žádajícím o granty
v oblasti kulturní nebo sociální, v případě, že
bude třeba navýšit objem rozdělovaných prostředků i v těchto oblastech, podpoříme ho
v budoucnu také.
Granty JINAK
Těší nás, že se nám do zásad pro poskytování

individuální dotace (granty v oblasti sportu,
kultury, soc. věcí i MA 21) podařilo prosadit
ustanovení o tom, že bude‑li podaná žádost
podaná žadatelem nekompletní (nebo zpracovaná v rozporu s výše uvedenými zásadami),
nedojde k jejímu automatickému vyřazení, ale
nejprve bude žadatel vyzván městskou částí
k opravě (doplnění podané žádosti). Od opatření si slibujeme menší riziko, že bude podaná
žádost vyřazena z důvodu formálních nedostatků. Nyní začínáme pracovat také na víceletých grantech (viz náš volební program).
Nad Palečkem se možná sníží koeficienty
Další dobrou zprávou je, že Výbor pro územní
rozvoj a územní plán a památkovou péči ZHMP
na svém jednání v úterý 12. března vyslovil
souhlasné stanovisko k podnětu, který byl na
základě návrhu kolegy Viléma Čápa schválen
na zastupitelstvu v minulém
funkčním období. Jeho návrh,
pro který hlasovalo všech 19
přítomných zastupitelů, chtěl
změnit kód míry využití území
na pozemku p. č. 4232/4 v k. ú.
Horní Počernice z ploch OVE,
OB‑E, SV‑E na plochy OV‑C,
OB‑C a SV‑C – tedy výrazně
snížit prostor pro výstavbu
v dané lokalitě. Nyní se pod-

nětem na změnu územního
plánu bude zabývat Rada hl.
m. Prahy a následně pražské
zastupitelstvo.
1. fórum Počernice JINAK
se vydařilo
Děkuji všem občanům Horních Počernic, kteří v úterý
26. února večer přišli do Restaurace Bella Vita
na akci s názvem 1. fórum Počernice JINAK.
V přátelské atmosféře a diskusi jsme si zaznamenali několik podnětů, jimiž se budeme
nadále zabývat, s cílem posunout je dál nebo
úplně vyřešit. Setkání nám nalilo novou krev
do žil a utvrdilo nás v tom, že naše práce má
smysl. Těšíme se na další setkání s vámi, o kterém budeme včas informovat.
Vladimír Hošek, zastupitel Počernice JINAK

16– 17

Zastupitelé
Zastupitelé

BÍLÝ VRCH – ZATÍM PROMARNĚNÁ ŠANCE NA REPARÁT

JAK BEZPEČNĚ PŘEJÍT ULICI MEZILESÍ U PRODEJNY PENNY?
Na tuto otázku lze odpovědět, že nijak. Před vydáním Územního rozhodnutí jsme jako účastníci řízení vznášeli připomínky, které ze týkaly
dopravního řešení především v prostoru zásobování prodejny Penny a současně i bezpečného přechodu pro chodce, kteří musí přejít
ulici Mezilesí, pokud jdou ze sídliště Mezilesí.
Naše připomínky předali i zástupci výboru SVJ
Mezilesí paní bývalé starostce Haně Moravcové a byly podány písemně na Stavební odbor.
Vše marné. Naše argumenty nikoho nezajímaly, takže byly zamítnuty. Na místě se sice byl
podívat vedoucí Stavebního odboru i vedoucí
Místního hospodářství, ale řešení tohoto problému v rámci stavby Penny bylo zamítnuto.

Samozřejmě teď všichni zúčastnění mohou
na tuto moji připomínku reagovat spoustou
předpisů a formálních postupů. Ze stavu, jaký
je v současnosti, se však nevyviní. Přes mnoho
ústních příslibů není v ulici Mezilesí umístěna
žádná značka omezující rychlost a ani žádné
zpomalovače jízdy. Protože zde není ani jeden
označený přechod pro chodce, tak se některá
auta ulicí prohánějí rychlostí značně převyšující
50km/hod. A do toho couvají v prostoru zásobování kamiony k zásobovací rampě Penny a
pohybují se chodci, především senioři a malé
děti. Pan vedoucí Stavebního odboru osobně
v mé přítomnosti viděl poškozený a rozlámaný chodník před domem Mezilesí 2061, který

způsobily kamiony couvající
k zásobovací rampě. Přislíbil jednat s Penny a zajistit
opravu. Do dnešního dne
se tak nestalo a stav je ještě horší. Celý tento smutný
příběh, kdy se z mého pohledu kašle na občany, jsem
přednesl jako interpelaci na
3. zasedání Zastupitelstva naší MČ. Tak si tedy
počkejme, jestli naše nové vedení MČ bude
k požadavkům občanů vstřícnější.
Na základě podnětu Jana Brunnera,
Jaroslav Kočí st., zastupitel

Placená inzerce

Asistent/ka ved. správy nemovitostí
Práce s PC, SŠ/VŠ, org. schopnosti,
samostatnost, komunikace s nájemníky a práv.
odd.
Pracoviště Praha 9 - H. Počernice

info@pragorent.cz, tel.: 731 545 795

Pro pořadatelskou službu na akci VETERANPARTY 2019
PŘIJMEME STUDENTY starší 18 let.
Zajímavá finanční odměna.
Hlaste se na tel.: 777 325 310 nebo na e-mailu:
brunner.jan@kobras.cz
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Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

PODEJTE INVESTICI NA PŘÁNÍ III. A ROZHODNĚTE O JEDNOM MILIONU KORUN
Participativní rozpočtování zažívá velký
boom, občané Horních Počernic ale o části
městského rozpočtu rozhodují už třetím
rokem. Navrhli a prosadili boulderovou stěnu, pumptrekové hřiště nebo Park Poznání.
Do 31. května mohou podávat návrhy na
nové projekty, ze kterých ten nejlepší vyberou všichni Počerňáci.
Městská část Praha 20 zahájila třetí kolo projektu „Participativní rozpočtování: Investice na
přání“. Jeho rozpočet schválilo zastupitelstvo
a vyčlenilo na něj 1 000 000 Kč.
Přihlásit se mohou občané Horních Počernic
nebo organizace se sídlem či místem působení v Horních Počernicích. Podmínkou je umístění projektu na pozemku ve vlastnictví nebo
správě Městské části Praha 20 nebo na veřejně
přístupných místech, které jsou otevřeny alespoň část dne.
O vítězném projektu k realizaci rozhodnou občané Horních Počernic ve veřejném hlasování
na přelomu června a července. Inspiraci z loňských ročníků najdete na stránkách Zdravých
Horních Počernic, konzultaci při přípravě projektu poskytne koordinátor Zdravých Počernic
na mailu: koordinator@pocernice.cz

Do 31. května může každý občan Počernic přihlásit svůj projekt do Investic na přání III. Když jeho návrh
zvítězí, Praha 20 ho zrealizuje stejně jako loni boulderovou stěnu u FZŠ Chodovická

PŘIJĎTE S NÁMI
OSLAVIT DEN ZEMĚ
KDY: sobota 27. dubna, 14.00 – 17.00 hod.
KDE: před ZŠ Ratibořická
Ekologická doprava, ochrana ovzduší, udržitelný rozvoj. Tak jsou
zaměřeny tradiční oslavy Dne Země v parku před ZŠ Ratibořická.
Žáci této školy i škol Stoliňská a Chodovická připraví tematická
soutěžní stanoviště. Dílničky a tvoření z přírodních
materiálů chystají Seniorky Hopo, Neposeda a Mumraj.
V plánu je i slalom na udržitelných dopravních prostředcích
a dárky pro všechny soutěžící. Tak přijďte, těšíme se na vás!

PRAHA 20 PODPORUJE
PROJEKTY S VIZÍ
ZDRAVÝCH POČERNIC
I letos udělí městská část dotace na akce
a projekty, které podporují občanský rozvoj naší městské části. Naplňujeme tím
společnou vizi Zdravých Horních Počernic
a Místní agendy 21.
O grant mohou žádat neziskovky a příspěvkové organizace, pokud letos chystají osvětové aktivity nebo akce s důrazem na podporu zdraví, kvalitu života a udržitelný rozvoj.
Na projekty vyčlenili zastupitelé v rozpočtu
70 tisíc Kč, žádosti se mohou podávat až do
27. května. Všechny podrobnosti najdou zájemci na webu Prahy 20 i Zdravých Horních
Počernic.
Lenka Tomsová, ZMČ

Další akce Zdravých Horních Počernic
19. května
28. září

Formanské slavnosti
Počernice v Pohybu
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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.

Vážení diváci,
duben je pro naše
divadlo velmi výjimečný,
jelikož
máme tu čest uvést
ve světové premiéře
hru Lízinka od známého spisovatele
Pavla Kohouta. Pod
tímto názvem se
skrývá dramatizace jeho slavného románu
Katyně, kterou osobně nabídl k inscenování
počernickým ochotníkům poté, co v jejich
podání viděl dvě jiné své hry, které ho nadchly. Počernickou premiérou se rozhodl

zároveň oslavit své devadesáté narozeniny
a vzdát hold Václavu Havlovi, jemuž zde rovněž ochotníci věnovali v roce 1975 světovou
premiéru jeho verze Žebrácké opery. Pro
naše divadelníky je tato událost obrovskou
výzvou, držme jim tedy palce. Premiéra se
koná 13. 4. od 19.30 hodin a je zároveň benefičním představením pro obyvatele domu
v Chodovické ulici, postižené ničivým požárem. První reprízu pak uvedeme v neděli
12. 5. od 20.00 hodin.
Z dalšího programu bych vám ráda nabídla například talk show Návštěva z Ordinace s oblíbenými herci Martinem Zounarem
a Martinou Randovou. Formát talk show by-

chom chtěli na našem stálém repertoáru udržet, a tak se od příštího měsíce můžete těšit
na pravidelný pořad Hvězdná setkání, který
vám bude jednou měsíčně přinášet rozhovory se zajímavými osobnostmi kulturního
a veřejného života.
Program jsme si samozřejmě připravili i pro
děti, mimo jiné i na Velikonoční pondělí. Po
pomlázce můžete vzít své ratolesti na filmovou pohádku Čertí brko, určitě je tím potěšíte.

PRÁVĚ HRAJEME

sobota 13. dubna v 19.30 hod.
PREMIÉRA pro veřejnost
BENEFIČNÍ
Pavel Kohout
P
Ř
EDSTAVENÍ
LÍZINKA
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Počerničtí ochotníci se rozhodli věnovat výtěžek představení na pomoc lidem postiženým požárem domu v Chodovické ulici.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

mít možnost zhlédnout jedinečný filmový
dokument "Dáda Stoklasa" Světlany a Allana
Lazarových.

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

DIVADLO
DO LOŽNICE
VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

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
představení.
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
pátek 12. dubna v 18.00 hod.

*JARNÍ KONCERT
ZUŠ

KONCERT

Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
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Přeji vám krásné jarní dny.
Barbora Jelínková, ředitelka divadla

ponděli 22. dubna v 15.00 hod.

ČERTÍ BRKO

pondělí 15. dubna v 19.30 hod.

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

KINO

Vstupné: 80 Kč

středa 17. dubna v 19.00 hod.

úterý 23. dubna v 18.00 hod.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
PAMĚTNÍ DESKY

TŘÍDNÍ KONCERT

Přijďte s námi vzpomenout na Dádu Stoklasu, počernického režiséra, herce a milovníka
divadla. Po číši vína, kterou připijeme na jeho
památku, a odhalení pamětní desky, budete

KINO

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

Koncert žáků Terezy Novotné.
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 24. dubna v 19.30 hod.

KAREL PLÍHAL
Vstupné: 350 Kč

KONCERT

pondělí 6. května v 19.30 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY

čtvrtek 25. dubna v 19.30 hod.

ZNOVU VE HŘE

KVĚTEN

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

životopisný / V.Británie / USA
/ do 12 let nevhodný
KINO
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

pondělí 13. května v 19.30 hod.

*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ

TALK SHOW
Smích nedělá život lehčí,
ale pomáhá, aby byl lepší.
Jedinečná setkávání s osobnostmi kulturního a veřejného života. Prvním vzácným hostem, který přijal pozvání moderátorky večera
Marianne Ehrenthal, je herec pan Jiří Lábus.
vstupné: 300, 280, 260 Kč

pátek 17. května v 17.00 hod.

*HUDEBNÍ ODPOLEDNE

sobota 27. dubna v 15.00 hod.

*MATÝSEK A ZDENĚK POLACH

Vystoupení jedninečného českého břichomluvce a televizní celebrity Matýska, které
všichni dobře znáte z Česko Slovensko má
talent 2018.
Vstupné: 200 Kč
neděle 28. dubna v 15.00 hod.
Charitativní představení pro Elišku
- pojďme společně pomoci

*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
DIVADLO

NALEVO OD VÝTAHU

Pantheon production
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková,
Jiří Ployhar, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea, Vilém Udatný a Zdeněk Rohlíček
Vstupné: 440, 420, 400 Kč

sobota 18. května v 15.00 hod.
pátek 10. května ve 21.00 hod.

ZÁHÁJENÍ 49. FESTIVALU
DIVADLO V PŘÍRODĚ

V Přírodním divadle Dády Stoklasy, Spojenců
1408
neděle 12. května ve 20.00 hod.
Pavel Kohout
DIVADLO
LÍZINKA

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.
Hra vznikla v roce 2017, kdy si ji zdramatizoval sám autor původního románu Katyně
- Pavel Kohout. Počernickému divadelnímu
souboru ji nabídl poté, kdy viděl další své hry
(Dvanáct a Válka s mloky) v podání počernických ochotníků.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

*HUDEBNÍ ODPOLEDNE

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

CENA ZA ŠTĚSTÍ

drama / ČR / do 12 let
KINO
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 ji znovu najít.
Vstupné: 80 Kč

20– 21

Divadlo

Festival studentských
KONCERT
orchestrů pořádaný
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 29. května v 19.30 hod.
Petr Kolečko

KLEOPATRA

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 %)

ČERVEN

předprodej od 9. dubna
úterý 4. června v 18.00 hod.

*KONCERT ABSOLVENTŮ

Závěrečné vystoupení
KONCERT
letošních absolventů
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová,
Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Tereza
Kostková a další
Anna s manželem jsou spolu už celou věčnost a každý den je už tak trochu rutina. Jednoho dne se ve vesnici objeví elegantní gentleman. Mezi ním a Annou přeskočí jiskra.
Anna s ním stále častěji uniká životní realitě,
vstříc novým dobrodružstvím…
Vstupné: 80 minut
čtvrtek 6. června v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry

DVA NAHATÝ CHLAPI

*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ

TALK SHOW
Smích nedělá život lehčí,
ale pomáhá, aby byl lepší.
Jedinečná setkávání s osobnostmi kulturního a veřejného života. Vzácným hostem,
který přijal pozvání moderátorky večera Marianne Ehrenthal, je zpěvačka a herečka Monika Absolonová.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
středa 12. června v 18.00 hod.

DIVADLO

JT Promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus,
Martina Randová, Daniela Šinkorová
Bláznivá komedie.
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou
dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli
se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak
se do této situace dostali, manželka jednoho
z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu.
Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové
pravdě hodně vzdálená…
Vstupné: 440, 420, 400 Kč

*ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Závěrečný koncert žáků
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma
(nutná vstupenka)

KONCERT

pondělí 17. června v 18.00 hod.

*PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI
PARTY
KONC
Vystoupení žáků saxofonové
třídy ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

ERT

čtvrtek 27. června v 19.30 hod.

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.

KONCERT Vladimíra Mišíka
KONCERT
- zpěváka, skladatele
a kytaristy. Jako host
vystoupí Olin Nejezchleba & KYBABU.
(náhradní termín za zrušený únorový
koncert)
Vstupné: 350 Kč

středa 5. června v 19.30 hod.

LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie / ČR /
přístupný

pondělí 10. června v 19.30 hod.

KINO

V ČERVNU plánujeme například filmy
ŽENY V BĚHU, NA STŘEŠE, CO JSME
KOMU ZASE UDĚLALI? Přesné termíny
uvedení najdete na webu divadla:
www.divadlopocernice.cz nebo na:
www.facebook.com/
DivadloHorniPocernice

CHARITATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ELIŠKU - POJĎME SPOLEČNĚ POMOCI
Očekávání narození miminka je vždy šťastnou
událostí. Všichni se těší, jak bude vypadat, co
všechno budeme se svým dítětem podnikat učit ho na kole, na lyžích, na bruslích - no prostě úplně všední věci, které běžně děláme a které bereme jako samozřejmost. Takové plány
měla také Eliščina maminka Hanka do té doby,
než se Eliška narodila. Ve dvou měsících Elišce
lékaři zjistili velmi vážné onkologické onemocnění, které jí upoutalo na invalidní vozík. Bohužel s touto vážnou nemocí bude Eliška bojovat
po celý svůj život. U Elišky je potřeba celodenní péče a rehabilitace. V tomto okamžiku nebylo pro její maminku nic důležitějšího než to,
aby byla silná pro svoje milované dítě.
Eliška nyní chodí do 1.třídy Základní školy
v Chodovické v Horních Počernicích a vyžaduje péči i přes den, takže maminka dochází
i do školy, aby se o ni postarala. Její maminka ji
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vidí jako „normální“ zdravou holčičku a to ona
je. Je totiž velmi bystrá, komunikativní, veselá
a neskutečně vás nabije pozitivní energií. Obě
to zvládají tak, že smekám. Nechybí jim totiž
láska a vůle.
Jediné, co se nedostává, jsou finanční prostředky na pomůcky, které Eliška potřebuje
k tomu, aby mohla fungovat. My řešíme, jestli si ušetříme na dovolenou, telefon a na jiné
nepodstatné věci, ale její maminka řeší, z čeho
jí zaplatí vozíček (přímo na míru), který nutně
potřebuje, protože se bez něj prostě neobejde.
Tak pojďme společně udělat dobrou věc a přispět tak, jak to udělá naše Divadlo Černý Petr,
když celé vstupné včetně tržby za naše trička
a mikiny, které si budete moci po představení
zakoupit při menším rautu, poputuje právě na
Eliščiny potřeby. Všichni si to společně užijeme
a pomůžeme.

A možná nás Eliška překvapí a přidá se k našemu souboru.

Vypečená pohádka 28. 4. 2019
od 15.00 hodin
Monika Novotná, Divadlo Černý Petr

Historie dávná i nedávná – 123
Události

Pro schválení Zastupitelstvem hl. města Prahy odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části
názvy nových ulic.
Hartenberská - nová komunikace vycházející
jižním směrem z ulice Náchodská, vedoucí až
do podjezdu silničního okruhu, název po význačném rodu držitelů Chval v 16.století.
Jiřího ze Vtelna - komunikace vedoucí z ulice
Bystrá východním směrem za železniční tratí,
po vlastníku Chval Jiřím Vtelenském ze Vtelna v čase předbělohorském.
U Tabulky - komunikace vedoucí z ulice Bystrá západním směrem v rozvíjející se průmyslové zóně, podle historického pomístního
názvu.
Před Dráhou - ulice souběžná se železniční
tratí mezi příčnými ulicemi Chodovická a Ve
Žlíbku, podle místa vedení.
Cirkusová - ulice vedoucí jihovýchodně od
ulice Ve Žlíbku okolo depozitáře Národního
muzea, kolmo na ulice Střelečská a Na staré silnici, k připomenutí bývalého zimoviště
Československých cirkusů.
U Úlů - ulice vedoucí z ulice Bártlova za
podjezdem železniční trati k ČOV Čertousy,
k připomenutí specializované zemědělské
činnosti.
Bořetická - komunikace vedoucí z ulice Náchodská naproti ulici U Županských, směrem
na nadjezd dálnice D 11, podle názvu spřátelené obce z jižní Moravy.

K Odpočinku - ulice vycházející kolmo z ulice Tlustého směrem k Hornopočernickému
hřbitovu.

Moravec otevřel s vkusem zřízenou prodejnu
čerstvých a chutných pekařských výrobků
z vlastní pekárny.

Ke Xaverovu - ulice směřující z ulice Na Svěcence naproti ulici Do Svépravic, podél vedení dálnice D 11, s odbočením po zbytku
původní komunikace okolo rybníku Paleček,
s vyústěním na ulici Božanovská, podle směřování k historickému dvoru Xaverovu.

Na podzim na sousedním pozemku započalo budování základů projektované přístavby
tohoto obecního domu s předpokládaným
prostorem pro umístění služebny městské
policie v přízemní části.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy zrušilo
platnost volných předplatních jízdenek na
městskou hromadnou dopravu zastupitelům městských částí, přiznávané jim od roku
1976. Rada městské části rozhodla poskytnout zastupitelům a pracovníkům Úřadu MČ
možnost zakoupení celoročního kuponu ve
zlevněné výši.
Dne 29. června 1995 se konala valná hromada zřízené Nadace Chvalského zámku. Předsedou správní rady byl zvolen Ivan Liška, místopředsedou Tomáš Kádner a členy správní
rady: Jan Wágner, Mgr. Josef Černý, Ing. Jindřich Jukl, Ing. Dagmar Frantíková a Ing. Zdeněk Soukup. Předsedou dozorčí rady Jan Girl
a členy Ing. Antonín Tvrdík a Libor Pína.
V kulturní oblasti byl v roce 1995 tradičně
událostí v pořadí 25. ročník divadelního festivalu ochotnických souborů v přírodním
divadle, kde naše dětské divadelní soubory
úspěšně obohatily program pohádkou Popelka, Co měsíc vyprávěl a Zmatky kolem
Katky. Úspěšným překvapením bylo také
představení souboru studentů místního
gymnázia s provedením zkrácené verze známé klasické komedie Lazebník sevillský.
Tradiční událostí byl rovněž předvánoční
koncert „Pro dvě harfy", jehož hlavní protagonistkou byla tohoto roku harfenistka Jana
Boušková, nejmladší členka muzikantské rodiny z naší městské části, která je světově význačnou virtuozkou hry na královský hudební nástroj. Při koncertech po světě proslavuje
svým uměním českou hudbu i vlast a je význačnou osobností naší městské části spolu
s dalšími členy této hudební rodiny.
Dne 10. května byl po celkové rekonstrukci
slavnostně otevřen na nároží ulic Náchodská
a Jívanská dům č. p. 635 „Obecní dům". Objekt přešel do vlastnictví městské části podle
zákona a byl ve spolupráci s podnikatelem
přestavěn pro potřeby MČ, umožňující přemístění kanceláří Odboru ochrany životního
prostředí z pronajatých prostorů z objektu,
jejímž majitelem se stala Komerční banka.
Do podkroví mohl Úřad MČ umístit také
Odbor investiční. V přízemí podnikatel pan

Zpomalovací prahy, které byly zkušebně
umístěny předcházející rok v ulicích Slatiňanská a Na Bačálkách se osvědčily, proto vyslovilo Zastupitelstvo městské části souhlas
s umísťováním dalších těchto retardérů, přesto, že pro tento způsob dopravního opatření ke zpomalení jízdy bezohledných řidičů
v obydlených ulicích není dosud v ČR legislativní úprava. Přes tlaky z hl. m. Prahy nebyly
nainstalované prahy odstraněny a městská
část se stala průkopníkem nového racionálního směru dopravního opatření ke zvýšení
bezpečnosti na komunikacích.
Městská policie, která započala svoji činnost
u nás dne 1. dubna doplnila v průběhu roku
počáteční stav pěti strážníků na devět, což je
na rozlehlost katastru Horních Počernic stále
nedostačující, navíc i proto, že činnost zřízené služebny u nás zahrnuje i sousední Dolní
Počernice.
Ve čtvrtek 16. listopadu na nároží ulice Třebešovské a Komárovské byla otevřena výrobna
a prodejna výrobků z drůbežího masa, drůbežích specialit a vajec.
0 dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář

Pražské vodovody
a kanalizace, a.s.
otevírají pro veřejnost
čistírnu odpadních vod Horní
Počernice – Čertousy
v sobotu 13. dubna každou
hodinu od 10 do 15 hodin.
Prohlídky se uskuteční po
skupinách max. 25 osob, proto
je nutné předem rezevovat termín
na www.pvk.cz

22– 23

Historie

V pětiletém období let 1991 až 1995 dosáhla
městská část v tomto posledním roce nejvyššího objemu svého rozpočtu. Celkové příjmy
dosáhly výše 136 346 tis. Kč, celkové výdaje
pak 135 013 tis. Kč. Příjmy i výdaje byly tak
oproti roku 1991 více než trojnásobné. Ještě větší vzrůst byl u investic, které dosáhly
částky 70 795 tis. Kč, což oproti roku 1991 byl
nárůst více než pětinásobný. Z těchto investičních prostředků byly například hrazeny:
17.826 tis. Kč komunikace a další sítě v ulici
Náchodská, 13.681 tis. Kč komunikace a sítě
v ulici Třebešovská, 5.138 tis. Kč rekonstrukce obecního domu,1.760 tis. Kč pokračování
rozvodu plynu, 10.323 tis. Kč budování chybějících sítí, komunikace a chodníky v dalších
ulicích, 3.050 tis. Kč rekonstrukce topení v ZŠ
Ratibořická, přes 5 milionů Kč na projekty pro
budování další chybějící infrastruktury v příštích letech.
Účetní hodnota majetku městské části na
konci roku 1995 dosáhla hodnoty 858 487
milionů Kč.

CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
je začátek dubna
a my na zámku finišujeme hned dvě
velké události. První
z nich je nová výstava zaměřená na
historické divadelní
loutky. Výstava byla
poprvé k vidění na
přelomu loňského a letošního roku na hradě
Špilberku v Brně. Chvalský zámek je prvním
místem v Čechách, kde bude tato rozsáhlá
kolekce loutek představena v novém architektonickém pojetí veřejnosti. Věříme, že budete stejně jako my tehdy při návštěvě moravské metropole ohromeni krásou českých
loutek. Expozice mapuje vývoj od loutky
zaměřené na dospělého diváka až po loutky
pro dětské publikum, nechybí ani nápadité
divadelní herny pro děti.
Druhou událostí, kterou s podobnou pečlivostí připravujeme společně s Městskou
částí, agenturou Royal Emma, spolky Molechet, Mumraj, TJ Sokol, SHM, DDM i počernickou ZUŠ, je 30. ročník počernických
Čarodějnic. Jde nám o to, aby tato hojně navštěvovaná akce měla odpovídající kulturně
‑společenskou úroveň.
Věříme, že k ní přispějí vystoupení skvělých
českých hudebníků, stejně jako taneční, hudební a sportovní defilé počernických dětí.
Obavy, že letošní pálení čarodějnic by mohlo
být ohroženo z důvodu rekonstrukce a přístavby chvalské stodoly, se nenaplnily. Prostor je sice lehce omezen a nebude možné
nabídnout dětem pouťové atrakce v takové
šíři jako v minulých letech, i tak uděláme
vše proto, abychom připravili kvalitní dětský
doprovodný program. Určitě se děti mohou
těšit na malování na obličej, na kadeřnický
salón, středověké hrátky i dětský herní a kreativní koutek. A to vše bude zdarma.
Nezbývá, než si přát: Kéž by nám přálo počasí!
Těšíme se na setkání s vámi,
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 12. 1. – 14. 4. 2019, denně od 9.00
do 18.00 hod.

SVĚT KOSTIČEK

POZOR, POZOR! Výstava celá z kostiček Lego
se blíží do finále. Už jen 14 dní můžete obdivovat exponáty z téměř 750 000 dílků této
generacemi oblíbené stavebnice. Lego město s domy, ulicemi i náměstími plnými života
o rozloze jednoho zámeckého sálu, stejně
tak kolejiště s vláčkem jezdícím na čas určitě
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 je také
filmová tvorba na motivy světa kostiček i novinky z posledních let. Na děti čekají i herny
určené pro vlastní tvorbu z legodílků.
Doprovodný program:
13. 4. AUTOBUSOVÝ DEN aneb historickým
autobusem z Letňan až na Chvalský zámek
a výstavu SVĚT KOSTIČEK

od 20. 4.–25. 8. 2019, denně
od 9.00 do 18.00 hod.

UMĚNÍ LOUTKY ANEB OD
KAŠPÁRKŮ AŽ PO SPEJBLA
S HURVÍNKEM

České historické loutky po dlouhá desetiletí dojímají svou krásou a zpracováním děti
i dospělé. Unikátní výstava Umění loutky
aneb od kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem
představí kolekci loutek a rodinných divadel
z let 1850 až 1950 ze sbírky manželů Marie
a Pavla Jiráskových. Jsou mezi nimi loutky vyráběné profesionálně i amatérsky, avšak vždy
s láskou k umění, dětem a divadlu a s úctou
k řemeslu. Jak se takové loutky „vodí“, si vyzkoušíte v našich divadelních hernách. Ve
stínovém divadle prověříte svůj smysl pro
představivost a v tvořivých dílnách si vyrobíte vlastní loutku. Výstavu můžete navštívit od
20. dubna do 25. srpna 2019, denně od 9 do
18 hodin. (POZOR: 20. – 21. 5. a 4. – 7. 7. bude
zámek z provozních důvodů uzavřen.) Výstava koresponduje s červnovým čtrnáctým
ročníkem Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru a slibuje bohatý
doprovodný program:
28. 4. Pohádková neděle s čarodějnicí ze zámeckého sklepení – komentované prohlídky
17. – 19. 5. Prodloužený Detektivní víkend
16. 6. Svatojánský bál
22. – 23. 6. Detektivní víkend

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

od 4. 4.–29. 4. 2019, denně
od 9.00 do 18.00 hod.

PROCES

Prodejní galerie i Kočárovna představí díla
studentů z Gymnázia Na Pražačce ve výstavním projektu s názvem Proces. Studentské
práce slibují rozmanité výtvarné výstupy: od
prostorových instalací, přes malbu, sochu až
po streetart. Srdečně zveme na vernisáž výstavy ve středu 3. dubna od 17 hodin.

které k nám přijedou historickým autobusem
a prokážou se speciální slevenkou, mohou
v týž den navštívit výstavu zdarma. Těšíme se
na vás!
Ne 28. 4. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU
S ČARODĚJNICÍ

AKCE PRO VŠECHNY
So 13. 4. od 10.00 do 18.00 hod.

AUTOBUSOVÝ DEN ANEB
HISTORICKÝM AUTOBUSEM
Z LETŇAN AŽ NA CHVALSKÝ
ZÁMEK

Skvělá podívaná čeká na návštěvníky Autobusového dne v Letňanech v sobotu 13. dubna, který pořádá Pražská integrovaná doprava (PID). Můžete se těšit například na výstavu
současných typů autobusů, prohlídku koordinačního dispečinku ROPID a také na jízdu
historickými autobusy na několika speciálních linkách. Historickým autobusem se můžete svézt až před Chvalský zámek a navštívit naši výstavu Svět kostiček. Všechny děti,

V neděli 28. dubna se můžete těšit na komentované prohlídky s čarodějnicí z chvalského
podzemí. Pohádková čarodějnice vás provede zámkem i novou výstavou UMĚNÍ LOUTKY. Zasoutěžíte si, uvaříte čarodějný lektvar,
v našich dílničkách si vyrobíte vlastní loutku
a v divadelní herně vyzkoušíte, jak se loutky
"vodí"! 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.

Út 30. 4. od 14.00 do 22.00 hod.

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 z nejlepšího českého kytaristy
Michala Pavlíčka, ze zpěváků Báry Basikové
a Viléma Čoka, 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. Děti do
120 cm zdarma. Vstup se psy zakázán. Hlavním
partnerem akce je D&D REALITY NORD, s.r.o.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
11. 5. Festival historického tance na
zámeckém nádvoří
17. – 19. 5. Prodloužený Detektivní víkend
s novým příběhem
31. 5. ZUŠ OPEN - koncert pěveckého sboru
Paleček ze ZUŠ Horní Počernice na zámeckém
nádvoří

24– 25
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Zámek

VÝSTAVA V PRODEJNÍ GALERII
A KOČAROVNĚ

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.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za měsíc únor
Milé děti,
výstava celá z kostiček stavebnice LEGO baví vás i dospěláky. Ráda si prohlížím stavby, které po vaší návštěvě zůstávají v kostičkové herně. Je vidět, že máte spoustu nápadů a bohatou fantazii. O to úžasnější
je, když si představíte, že s lego kostičkami si hrály děti již před více jak šedesáti lety. Ve své únorové
otázce jsem se vás ptala, kolikáté narozeniny by letos oslavila první plastová kostka. Ve výstavě jste se dozvěděly, že první plastová kostka byla vyrobena již v roce 1959, tedy by oslavila narozeniny sedmdesáté.
Správně odpověděl i Jiřík Filipský, kterého jsem vylosovala a připravila pro něj odměnu. Jiříku blahopřeji!
Zdraví vás víla Ohnivka
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Pozvánka

Městská část Praha 20 a Chvalský zámek
zvou na 30. ročník akce
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úterý

www.chvalskyzamek.cz

změna programu vyhrazena

odpolední program od 14 hod.:

• dětská hudební, taneční a sportovní
vystoupení
• herní koutek pro děti
• malování na obličej, kadeřnický salón
a líčení
• 15:00 koncert kapely GOOD FAITH (ZUŠ)
• 16:30 koncert LAURA DĚTEM – písničky pro
koťata v podání dekadentní kapely
LAURA A JEJÍ TYGŘI
• 17:30 volba nejhezčí dětské
čarodějnice
• po celý den stánky s občerstvením
a pivem
vstupné 60 Kč, děti do 120 cm zdarma
zákaz vstupu se psy

večerní program :

• 18:20 zapálení velkého ohně,
slovo starostky
• 18:25 koncert kapely
AC/DC CZECH REVIVAL

20:25 koncert
Michal Pavlíček,
Bára Basiková
a Vilém Čok

Hlavním partnerem akce je společnost D&D REALITY NORD, s.r.o.
www.nordpark.cz
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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
Milí naši čtenáři,
namísto úvodníku
jsem si vypůjčila
úryvek z útlé kní‑
žečky Vlídná slova
od Josefa Fouska,
kterému bylo ne‑
dávno 80 let.

V tomhle světě uspěchaném
Kroky zastavit
Usmát se a ruku podat
Lidi pozdravit
Nezávidět a naopak
Druhým štěstí přát
Je to zázrak – věřte lidé
Mít někoho rád

Knihovna

Božena Beňová
a kolektiv knihovny

DOPORUČUJEME VAŠÍ POZORNOSTI VÝBĚR
KNIŽNÍCH NOVINEK:
Fousek, Josef: Vlídná slova
Vlídná slova jsou výborem
z díla populárního autora,
který přináší právě to, co
slibuje – vlídnost a radost
ze života, který sice přináší
i to zlé, ale přesto je v něm
dobra a dobrého dost
a dost.
Jen se na chvíli v naší uspěchané době zastavit, rozhlédnout a to dobré
chtít vidět.
Tak jak to dělá už dlouhá léta právě Josef
Fousek a s ním i jeho posluchači a čtenáři!
Greenfield, Martin: Krejčí z Osvětimi
Osudy muže, který se narodil v Československu, přežil
Osvětim a stal se krejčím
amerických prezidentů.

Machalová, Hana:
Do světa – cestujte chytře, levně a často
Sny si můžete plnit v každém věku a Hana Machalová je toho příkladem.
Na cesty se vydala až na
prahu čtyřicítky, s malým
dítětem a průměrným platem. Ročně navštíví okolo
16 různých zemí. O své zážitky, rady a především nadšení se rozhodla
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podělit praktickým návodem, jak překonat
obavy a vydat se do světa. Na konci každé
cesty totiž zjistíte, že limity jsou obvykle jen
ve vaší hlavě.
Kendallová, Bridget:
Studená válka – Nový pohled na konflikt
mezi Západem a Východem
Kniha doplňuje zásadní
seriál stanice BBC Radio 4
a je povinnou literaturou
pro každého, kdo chce pochopit, jak napětí panující
v minulém století utvářelo
moderní svět, a také to, jak
se v té době žilo.
Hulsmannová, Petra: Život
udeří, kam se mu zachce
Není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda
dosahuje až po krk.
Guillou, Jan: 1968 Velké století VII
Kniha zasvěceně líčí jeden
z politicky nejbouřlivějších roků dvacátého století: ve Spojených státech
a v Evropě se šíří vlna demonstrací proti válce ve
Vietnamu, v ulicích Paříže
vlají rudé prapory a v Praze umírá socialismus s lidskou tváří.
Pěkné chvíle s dobrou knihou.

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

Kulturně komunit‑
ní centrum v roce
2019 pro vás připra‑
vuje pestrou nabíd‑
ku přednášek, fór,
workshopů a společ‑
ných akcí.
Pokračujeme i nadá‑
le s vámi oblíbeným přednáškovým cyklem
Zážitky z cest a diskusními fóry na žhavé
a aktuální společenské téma Kulatý stůl.
Můžete se pravidelně účastnit i velmi zají‑
mavého a inspirativního cyklu přednášek
Máme možnost volby, obsahujícího téma‑
ta, která lidi aktuálně nejvíce řeší: emoce,
materiální svoboda, zdraví, úspěch, čas,
životní náplň. V každé přednášce bude vy‑
hrazeno zhruba 20 minut na hudební medi‑
taci a společná cvičení k poznání vlastních
možností.
Plánujeme pravidelné komponované filmo‑
vé večery: Film a literatura, Film a věda, Per‑
ly filmového plátna a také nezapomenutel‑
ná setkání Křeslo pro hosta s významnými
hosty.
K dobré atmosféře přispěje vždy i malé ob‑
čerstvení.
Vstup na všechny akce zdarma.
Upozornění: posunutí začátku našich čtvr‑
tečních akcí o hodinu později (od 18.00 do
20.00 hod.) je ve zkušebním režimu.
V našem Kulturně komunitním centru
máme ještě volné kapacity k bezplatnému
využití prostor, hlavně v dopoledních hodi‑
nách, ale i odpoledne, a to až do 22.00 hod.
Dopoledne je vhodné např. pro maminky
s dětmi na mateřské dovolené – je zde pří‑
jemný dětský koutek. Večerní hodiny mo‑
hou být zajímavé pro ochotnické divadelní
soubory nebo pro organizátory dalších zá‑
jmových činností.
Těšíme se na vás!
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.

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
• 2. dubna 2019 od 18. 00 do 20.00 hod.
Křeslo pro hosta
Setkání a povídání s Davidem Smoljakem,
nejstarším synem Ladislava Smoljaka, scénáristou, dramaturgem, režisérem, publicistou,
občanským aktivistou i radním v sousedské
městské části Praha Vinoř.
O životě, práci, politice a celoživotním soužití
s největším Čechem – Járou Cimrmanem.
Součástí programu budou i ukázky z jeho
posledního filmu „Cimrman dobývá Ameriku!“, pohled do zákulisí natáčení cimrmanovské výpravy za oceán a reakce Američanů na
dílo českého génia.
• 4. dubna 2019 od 18.00 do 20.00 hod.
Workshop:
Malování kraslic horkým voskem.
Malířskou dílnu povede paní Regina Štefanová.
Upozornění pro zájemce: přineste si s sebou
vyfouklá bílá nebo nabarvená vajíčka.
• 11. dubna 2019 od 18.00 do 20.00 hod.
Přednáška:
Jak funguje FASTFASHION a co znamená
SLOW FASHION?
O současném módním průmyslu a proč nás
módní průmysl nutí nakupovat, co se s tím
oblečením potom děje, když se neprodá
a jak správně nakupovat, abychom nezahlcovali planetu? Kam putují módní kousky,
když se neprodají? Co se děje s oblečením,
když ho vyhodíte do popelnice? Odpovídá
poptávka nabídce? A jde nakupovat moudře, s rozumem a citem tak, abychom podpořili ekologii, životní prostředí a zároveň
i ušetřili?
Projekce estonského filmu Co se nenosí (rež.
Jaak Kilmi, Lennart Laberenz)

Přednáší: Šárka Huďová
Pokud byste navíc měli i nějaké pěkné oblečení v dobrém stavu, vezměte ho s sebou!
V dalších dvou dnech se totiž bude konat
i SwapBazar, tedy výměnná akce s oblečením! Pokud ale potřebujete jen doplnit skříň
o nějaké kousky, jste zváni i tak.
A jako příjemný bonus? Vše je zdarma. Peníze nejsou potřeba!
• 12. dubna 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
SwapBazar
SwapBazar funguje na principu výměny.
Lidé by měli donést to, co sami už neunosí
a vzít si to, co potřebují. Někteří chtějí jen donést nebo jen odnést, i to je možné.
Pro menší děti bude připraven oddělený
prostor s kobercem a hračkami, aby si i maminky mohly v klidu vybírat.
13. dubna 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
SwapBazar
• 25. dubna 2019 od 18.00 do 20.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost volby:
Vytváří osud náš život, nebo si svým životem
vytváříme osud my?
Každý může brát svůj život jako závazek,
nebo jako příležitost.
Přednáší: Rostislav Jankovec
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Komunitní centrum

Milí přátelé,

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

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
- kraslic voskem
a mramorováním (s sebou
vyfouklá vajíčka)
- jarní figurky
- šitá jarní dekorace
- drátování a zdobení korálky
- zdobení keramického výrobku
- tvoření z papíru.

LETNÍ TÁBOR ŠPANĚLSKO, OROPESA DEL MAR

Na programu jsou kromě střelby ze vzduchových zbraní na terč, klasických táborových her a koupání také dva výlety. Jeden na nedaleký
hrad Pernštejn a druhý celodenní do Archeoskanzenu a Živé vody
v obci Modrá.

Lyžařská škola REBE‑LS

Zimní sezónu jsme úspěšně ukončili. Během zimy s námi 5x vyjelo
do Vysokého nad Jizerou na lyže a snowboard více jak 43 dětí. Tímto
se s vámi ale neloučíme. Těšíme se, že s námi budou děti jezdit mimo
sezónu na kolech.

Cyklovýlety

Druhým rokem pořádá část instruktorů z lyžařské školy REBE‑LS o víkendu cyklistické projížďky v okolí Prahy, s nácvikem přejezdů terénních nerovností. V dubnu 2019 budou na našich webových stránkách
vypsané termíny.

(poslední 4 volná místa)
16. 8.–25. 8. 2019
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

STŘELECKÝ TÁBOR

3.–10. 8. 2019
Vhodné pro děti od 10 let, i pro děti, které nemají zkušenost se střelbou
a nenavštěvují kroužek sportovní střelby v DDM.
Cena: 3.500 Kč
V ceně zahrnuto: doprava, ubytování, plná penze včetně pitného režimu, dva výlety, střelecký materiál, program.
Ubytování: Penzion U Šikulů, Bolešín, Vysočina (http://www.bolesin.cz/).
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Na všechny akce, které pořádá Dům dětí a mládeže HP, 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
Milí přátelé,
budova Mumraje
se nakonec
rekonstruovat nebude.
Budeme hledat
nové cesty, jak místo
našeho působení
udržovat, opravovat
a zkrášlovat.
V dubnu startujeme nové aktivity pro
skupinu 60+ let a moc se těšíme.
Přidejte se třeba ke zpěvu, háčkování
nebo pletení copánků vnoučatům.

těšíme se na setkávání všech generací
Pletení holčičích copů a drdolů
12. 4. od 13.30 do 15.00 hod.

Hezké jarní dny.
Barbora Zálohová, ředitelka Mumraj z.s.

pro celou rodinu

foto: archiv Mumraje

Zkroťte rozčepýřené vlásky svých holčiček.
Zdeňka vás naučí, jak učesat dlouhé vlásky
krásně a noblesně, jak vykouzlit účesy do školky,
do školy nebo do kina. Workshop je pro dvojice
maminka s dcerou, babička s vnučkou nebo velká
ségra s malou ségrou. Přineste si vlastní kartáč
na rozčesání, hřeben na rozdělení jednotlivých
pramenů, gumičky, sponky. Lektorka Zdeňka
Moravcová sice není profikadeřnice, ale účesy
jsou její vášeň, a to, co dokáže na hlavě vytvořit,
nad tím nám ostatním zůstává rozum stát.
Vstupné 140 Kč za dvojici.

Montessori sobota

Zpíváme pro radost od 5 do 105 let

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.

Chcete si jen tak zazpívat? Přijďte. Budeme se scházet
6.45-17.30. Můžete se přihlásit sami nebo jako rodina.
Budeme zpívat pro zábavu a potěšení. Že jste dlouho
nezpívali? Nevadí. Že nemáte hlas jako „zagorka“?
Nevadí. Důležitá je radost. Zpívat budeme hlavně
české milé zpěvné písně. Vstupné: 300 Kč za rodinu
za 5 setkání. Lektorka: Zuzana Celerýnová.

13. 4. od 9.30 do 11.30 hod.

sudé úterky, začínáme 16. 4.

Háčkování s Pavlou I. –
začínáme a háčkujeme
květiny

Oslavy Dne Země
27. 4. od 14.00

25. 4. od 9.00 do 12.00 hod.

před ZŠ Ratibořická
Jsme rádi součástí Oslav Dne Země
v Horních Počernicích. Zábavné
a osvětové stanoviště Ekocentra Mumraj
chystá informace a disciplíny pro
každého.

létámééé

foto: archiv Mumraje

Létání v sítích
pro děti i dospělé

Naučíte se úplné začátky, domů si
odnesete vzorový výrobek a klubíčko
pro své další pokusy. Pokročilejší si
i na tomto začátečnickém workshopu
mohou uháčkovat jednoduchou brož
ze silnější vlny nebo naopak náušnici
z tenké příze. V ceně workshopu je
materiál a zapůjčení háčku (budete-li
potřebovat). Vstupné: 150 Kč. Lektorka:
Pavla Mazurová.

6. 4.
od 9.30 do 10.30 hod. pro děti
od 10.45 do 12.00 hod. pro dospělé

Volný čas

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.
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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NABITÝ PROGRAM VE SKAUTSKÉM STŘEDISKU!
Březen se ve skautském středisku nesl v příjemném duchu. Oddíl benjamínků vyrazil na
výlet na Karlštejn a během cesty hledal zlaté
slavíky, kteří podle pověsti měli přinášet na
Karlštejn jaro. Oddíly vlčat a skautů vyrazily
dokonce na společnou víkendovou výpravu,
a to ve velkém počtu!
V sobotu 16. března také proběhl malířský
ateliér pod záštitou manželů Velíškových
a Karolíny Klímové, na kterém se vydělalo necelých 5000 Kč! Ateliér proběhl v rámci výzvy
Dávám, co umím a výtěžek z akce jde na stavbu naší skautské klubovny. Ještě jednou moc
děkujeme!

O den později probíhalo tradiční Jarní setkání, na kterém každý oddíl předvedl svá nacvičená vystoupení. Diváci se tedy mohli kochat
nad hudebním videem, které bylo výzvou
pro oddíl světlušek, nad příběhem o Karlu
IV. a jeho manželce Elišce ztvárněném benjamínky a nad dalšími mnoha originálními
vystoupeními našich skautských družin. Na
místě probíhal prodej dárkových předmětů
a občerstvení (s výdělkem opět na naši klubovnu).
A co nás čeká dál? Srdečně vás zveme na akci
Ukliďme Počernice dne 13. 4. a na Benefiční
koncert vážně hudby dne 24. 4.

V neděli 14. dubna proběhne tradiční akce Počernické kuře, na které
se kromě našeho střediska podílelo mnoho dalších organizací a spolků
z Horních Počernic.
Budeme se těšit na setkání!
Za skautské středisko:
Mona Awwadová

SNĚM KLUBU PODNIKATELŮ

Neziskovky

Klub podnikatelů v Horních Počernicích snad
oslaví v letošním roce 23 let od svého založení. Termín SNAD je zcela na místě. Myšlenka
vzájemné spolupráce mezi podnikateli, jejich
vztah k městské části, pomoc s jejím rozvojem a snaha o zlepšení života a podmínek
k podnikání ve spolupráci se zástupci městské části, se ne vždy setkala s pochopením
všech zúčastněných.
Vedení obce se v některých případech obávalo vlivu podnikatelů na chod městské části,
jindy mělo zcela opačný názor na řešení konkrétních situací. Snad jen v počátcích existence Klubu, kdy byl starostou Horních Počernic
pan Ivan Liška, se dá hovořit o vzájemném
respektu a spolupráci. Se současným vedením jednání o vzájemné komunikaci teprve
začínají.
Na druhé straně podnikatelé na výzvu ke
vstupu do Klubu reagují často otázkou: „ A co
z toho budu mít já?“ Myšlenka silného Klubu

na regionální úrovni není v našich zeměpisných šířkách zatím zcela doceněna. Vždyť
například jednání s vedením Ředitelství silnic
a dálnic o problematice hluku v Počernicích,
které za Klub vedl pan Miloš Smolík, jasně
ukázala sílu sdružení podnikatelů oproti jednotlivci.
Cílem tohoto článku není hodnotit politickou
ani společenskou situaci v naší městské části,
ale vyzvat podnikatele k zapojení do činnosti
Klubu. Ti zkušení, s dlouhou tradicí a znalí poměrů v obci, mají v blízké budoucnosti předpoklady k zapojení se do vedení Klubu a mladí podnikatelé mohou svým elánem vnést do
činnosti mnoho nového a moderního, tak,
aby se narušila stávající situace, kdy Klub pořádá akce typu bowling, výlet na kolech nebo
tradiční ples, který se letos po letech ani neuskutečnil pro malý zájem.

Nedaří se nám zapojit do činnosti více podnikatelů, počet členů stagnuje a v omezeném
počtu aktivních jednotlivců se nedaří ani
akcím Klubem pořádaným. Jasně vyvstává
otázka, co a jak dál?
Proto vás podnikatele, které jsem tímto článkem oslovil, srdečně zvu na sněm Klubu podnikatelů, který se uskuteční 10. 4. 2019 od
19.00 hodin v restauraci Sezóna na Chvalech.
Přijďte mezi nás a přispějte svým zapojením
a nápady k zachování projektu, jehož myšlenka je skvělá, ale až budoucnost ukáže, zda
přežije.
Pro lepší organizaci sněmu svou účast laskavě zaregistrujte na stránkách Klubu:
info@kphp.cz
Jaroslav Šabatka,
prezident Klubu podnikatelů

Z výše uvedených skutečností plyne, že aktuálně je Klub podnikatelů v patové situaci.

TAJEMNÉ „DNES“

Církev

Kdo žije svůj život pouze v očekávání toho, co
přijde, tomu něco důležitého uniká. Jistě, k životu potřebujeme naději – tedy odvahu hledět
do budoucna, ale stejně zůstává budoucnost
nejistá. Pro přemýšlivé můžeme dokonce dodat, že je nejisté nejen to, co se v budoucnosti
stane, ale vůbec i to, jestli pro nás nějaká budoucnost bude. Co je jisté – je přítomnost!
Nyní se mohu rozhodovat pro dobro! Nyní
může začít proměna světa – ne toho „velkého“,
ale toho „nejdůležitějšího“ – toho světa, ve kterém žiji já a který svým životem spoluutvářím.
Nyní mohu druhému odpustit, mohu začít znovu, mohu se na někoho usmát! Všichni jsme již
asi trpce zakusili, že ten, kdo začíná odkládat
„na zítra“ nebo „pak“ nebo „v důchodu“, tak
prostě říká jen jinými slovy „NE, nikdy“.
Ať prožíváme ještě postní dobu, nebo radost
Velikonoc, každý den je výzvou, abychom udělali onen významný první krok na cestě za Kris-
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tem: na cestě k dobru, usmíření, odpuštění. Co
odložíme až na „zítra“, tak z toho zase nebude
nic – jako loni, jako předloni, jako tenkrát. Žalm
95 nás vybízí slovy: „Uslyšíte‑li dnes jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce!“ – a text možná nabízí
zamyslet se nad tím, co to znamená „slyšet Boží
hlas“, nebo vůbec jen „hlas“, nebo „nezatvrzovat
srdce“, ale já bych vás chtěl pozvat k rozhodnutí na základě toho jediného slůvka – „dnes“!
Dnes – tedy naše přítomnost – je krásný prostor
našeho života: prostor, který čeká na naplnění.
Nejlépe to vidíme na dětech, když jim dáme dárek – jak s napětím čekáme na jejich reakci, jak
se s radostí díváme, co s tím udělají a zda z toho
mají radost. Já svůj dnešek vnímám také jako
dar a dárce – Boha – si představuji jako toho,
kdo nyní čeká, co s tím udělám. Jenže On není
hodnotově neutrální, je dobrý, a proto chce,
abych svůj den – dar od něho, naplnil dobrem.
A každý den je novou příležitostí, která není
zmenšená bolestivou zkušeností z minula, že

se to „včera“ nebo prostě „tenkrát“ nepovedlo,
příležitostí začít „dnes“ usilovat o dobro.
Existuje i jiná možnost, obecně v češtině označovaná jako „hodit flintu do žita“. Protože jsem
žil delší dobu v Anglii, tak jsem si přímo liboval
v českých úslovích, která jsou doslova nepřeložitelná. Hodit flintu do žita a případně doplnit,
že já „stejně jiný nebudu“, není pravdivým popisem toho „dnes“, ale rezignací: člověk říká, že
jiný být již ani nechce, že nechce být lepší. Proto, když uslyšíme Boží hlas, nezatvrzujme svá
srdce rezignací a výmluvami, že to nejde. Velikonoce jsou oslavou vítězství dobra nad zlem,
a proto jako důsledek přináší radost a ujištění,
že je to možné, musíme však začít.
Každé „dnes“ je na začátku prázdné a čeká na
dobro, kterým může být naplněno. Ať se nám
to daří – dnes!
Vojtěch Eliáš, kanovník
a administrátor farnosti na Chvalech

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NA XAVEROVĚ SLAVÍ SVÉ 20. NAROZENINY
Někteří z obyvatel Horních Počernic pravděpodobně vědí, že Diakonie Církve bratrské
provozuje v ulici Ve Žlíbku chráněné bydlení. Aktuálně tuto službu využívá celkem
6 mužů s mentálním postižením nebo s duševním onemocněním. Chráněné bydlení na
Xaverově je naše nejdéle poskytovaná sociální služba. Poskytujeme ji od 1. 3. 1999.
Během let, které máme za sebou, se nám podařilo vybudovat malou komunitu uživatelů sociální služby, v níž se její členové mohou cítit jako
doma. Přístup personálu umožňuje, aby v rámci svých možností samostatně pečovali o dům
a zahradu a žili svůj soukromý život běžným
způsobem. A právě zahrada je pro nás důležitá. Pěstujeme zde zeleninu, chováme králíky,
sportujeme. Rádi bychom zde vybudovali nové
posezení pod pergolou a opravili chátrající
dřevník. Plynovod k nám zatím nedošel, proto
uživatelé celý rok připravují topivo na zimu.
Plány usnadnila rodina Špačkova
Realizaci našich plánů nám velmi usnadnila

rodina Špačkových, která nám v roce 2018
darovala část pozemku o celkové rozloze
359 m2 sousedícího s naší zahradou. Dar od
rodiny Špačkových je v hodnotě 1.608.320 Kč.
Za těchto podmínek by určitě nebylo ve finančních možnostech Diakonie pozemek odkoupit.
Velmi si velkorysosti Špačkových vážíme a za
charitativní skutek a dar děkujeme. Je to o to
cennější, že o pozemek měl zájem i vedlejší autobazar.
Důležitá je také tolerance a podpora místní
komunity
Aby naše a vlastně jakákoli sociální služba mohla fungovat, neobejde se bez finanční podpory
z veřejných zdrojů a od dárců z řad fyzických
a právnických osob. Důležitá je také tolerance
a podpora místní komunity. Za vstřícnost a přátelství našich sousedů jsme vděčni.
Naše poděkování patří i MČ Praha 20 za dlouhodobou podporu naší práce nejen na Xaverově. Dále děkujeme lékárně ARNICA, spol. s r. o.,
společnosti DOM – ZO 13, s. r. o. za pravidelné

finanční dary. Sousedící autobazar Automax,
nás předzásobil dřevem na další dvě topné sezóny. Naše nemalé díky patří i dárcům ze Sboru
CB v Horních Počernicích, jejichž přátelství si
také velmi ceníme.
Doufáme a věříme, že se nám naši práci na
Xaverově podaří nejen udržet, ale i rozvíjet.
Jakmile odklidíme to, co získanému pozemku
nesluší, a uskutečníme alespoň něco z našich
plánů, bude společné posezení třeba u odpolední kávy nebo táboráku opět o něco příjemnější. My se těšíme, že nás opět navštívíte třeba
v náš Den otevřených dveří anebo se zastavíte
na kus řeči, když pojedete kolem.
Všem ještě jednou díky za podporu a pomoc,
bez které bychom se neobešli.
Roman Kysela,
ředitel Diakonie Církve bratrské

Pozvánka

Římskokatolická farnost vás zve
do kostela sv. Ludmily na Chvalech
na koncert

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ

V HUDBĚ ČESKÝCH TVŮRCŮ
v pátek 12. dubna 2019 od 19 h.
Na programu je
Stabat Mater od J. B. Foerstera
a Pět velikonočních motet od A. Tučapského.
Skladby provede
smíšený pěvecký sbor MáTa z Prahy 8
pod vedením sbormistryně Heleny Velické.
Na varhany hraje
Ivana Michalovičová

Akci pořádají a co nejsrdečněji zvou: Skautské středisko
Horní Počernice, Rodinné komunitní centrum Mumraj,
Základní škola Bártlova, Základní škola Stoliňská,
Chvalský zámek, Dům dětí a mládeže,
Salesiánské hnutí mládeže, Molechet,
Divadlo Horní Počernice a přátelé.

Církev

Slovem doprovodí
P. Vojtěch Eliáš
Přijďte se zastavit, ztišit a poslouchat …
Vstupné dobrovolné

32– 33

ŠKOLY A ŠKOLKY

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z CHODOVICKÉ
Ve čtvrtek 28. 2. se utkaly týmy 4. a 5. tříd ve
školním florbalovém turnaji. Turnaj měl díky
hráčům a fanouškům skvělou úroveň a všichni byli napjatí do posledního zápasu. Velké
díky patří rozhodčím, klukům z 9. třídy, kteří
své role zvládali velice dobře. Sláva vítězům,
čest poraženým.
V pondělí 4. března se otevřely dveře školy pro veřejnost. Zájemci měli možnost si
v době od 14. 00 do 17.00 hod. prohlédnout
prostory školy a získat nejrůznější informace.
Středem pozornosti byly především besedy
pro rodiče zájemců o přijetí do sportovní tří-

dy a pro rodiče budoucích prvňáčků. Milým
zastavením pro všechny bylo občerstvení
připravené dětmi ve školní cvičné kuchyňce.
Úterý 5. března lze označit za den sportování.
Žáci 1. i 2. stupně se rozjeli hned na tři sportovní akce. Starší i mladší žactvo reprezentovalo školu v krajském kole soutěže ve šplhu. Výsledkem byla jedna bronzová a jedna
bramborová medaile. Dalšími želízky v ohni
byli mladí skokani v soutěži Nehvizdská laťka,
odkud přivezli v soutěži jednotlivců stříbro.
Naprosto neuvěřitelný kousek se povedl juniorům z 1. a 2. třídy. V semifinále Dětského
fotbalového poháru skončili druzí a postoupili znovu po roce do pražského finále, kterého se účastní nejlepších 8 týmů z hlavního
města. A tady si oproti loňsku o tři místa polepšili a skončili jako čtvrtí v Praze. Obrovská
gratulace!
V březnu byl pro žáky školy vyhlášen 1. ročník
školní fotografické soutěže Young Photography 2019 v šesti kategoriích – Portrét, Krajina,
Zvířata, Město, Sport, Grafika. Soutěž potrvá
až do 20. dubna. Zapojit se mohou i učitelé
v kategorii Vzdělání.
Učitelé FZŠ Chodovická

Příhody králíčka Petra
a podruhé fandily Patovi a Matovi při jejich
snaze vše opravit. Do
programu školní družiny se promítají také
tradiční svátky. Masopust si děti připomněly
ve středu 6. března tradičním karnevalem, jehož součástí byly různé hry a soutěže. V úterý
12. března navštívili školní družinu papoušci
a společně s dětmi přivítali přicházející jaro.

Družina nás baví
V rámci odpoledních aktivit školní družiny navštívily děti dvě filmová představení
v Divadle Horní Počernice. Poprvé sledovaly

Bližší informace na tel.:
281 922 062 nebo 281 925 992
nebo info@fzschodovicka.cz,
vedouci-sj@fzschodovicka.cz

učitelkám, paní učitelce Mgr. Lence Chalupové a Mgr. Jitce Martincové Tóthové.

která by se dala nějak
přetvořit a najít pro ně
lepší využití. Ze všech
dětí se stali zapálení
architekti a architektky. Ve skupinách zaznívala vážná diskuse,
děti vše zaznamenávaly do pracovních listů.
Na konci programu jsme pak mohli zjistit, jak
je to s našimi vytipovanými lokalitami i kdo je
jejich vlastníkem. Nahlédli jsme i do historických map Horních Počernic a podivili se, jak
se změnila naše kdysi zemědělská obec obklopená úrodnou půdou.
Ale to ještě nebylo vše. Na děti totiž čekala
bojovka v areálu Emauzského kláštera. Děti
tu ve skupinkách pátraly po zajímavých místech, s pomocí plánků a návodných indicií
číslovaly místa na mapkách. Orientace některých byla obdivuhodná, stejně tak zápal
všech ostatních. Počasí nám přálo a dětem
se ani nechtělo zpět dovnitř na svačinu a na
cestu domů. Exkurze se všem líbila a rozšířila
opět trochu naše obzory. Jestliže chceme být
vnímavými občany, kterým není jedno, co se
děje s městem za zdmi jejich bytů a domů, je
třeba začít právě u dětí.

Vychovatelky školní družiny

ODSTARTUJ SVŮJ 6. ROČNÍK VE
SPORTOVNÍ TŘÍDĚ!
Přihlášky do 30. dubna 2019

Talentové zkoušky v květnovém
termínu. Více informací na:
www.fzschodovicka.cz
O škole – sportovní třídy
Přijme do pracovního poměru:

kuchařku do školní jídelny.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

NOVINKY ZE STOLIŇSKÉ
Projekt Škola nanečisto
V prvním březnovém týdnu opět proběhl
další úspěšný ročník našeho projektu „Škola
nanečisto“. Cílů projektu je více; primárním
cílem je připravit předškoláky na vstup do
skutečné školy, odbourat obavy z neznámého, vytvořit vztah ke škole a jejímu fungování.
Nezapomínáme ani na rodiče – vždyť i jejich
příprava je důležitá, neboť plnění povinné
školní docházky je velkým zásahem do celého života rodiny. Sekundárním cílem je „diagnostika“ dětí, jejich připravenosti na školu
a pro rodiče doporučení, kde je třeba ještě
něco doplnit či se nejlépe spojit se školským
poradenským zařízením, aby vstup dítěte do
školy byl co nejsnazší.
Týden projektu utekl jako voda, každý den
byl plný očekávání, co nového se bude ve
škole učit. Malovalo se, zpívalo, počítalo,
vybarvovalo, prostor byl i pro hry a říkanky.
Vyvrcholením pak bylo rozdávání skutečně
prvního „vysvědčení“, kde byla pro všechny
jedna velká jednička a pro rodiče zhodnocení, nakolik dítě zvládlo jednotlivé oblasti.
Jsme moc rádi, že předškoláci mají o účast
v projektu tak velký zájem. Nezbývá než
všem popřát, aby se jim ve škole líbilo stejně jako v našem projektu a závěrem určitě
poděkovat paní učitelce Mgr. Lucii Svozilové
za vedení a přípravu celého projektu. Samozřejmě patří velké poděkování i milým paním
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Martin Březina, ZŠ Stoliňská
Setkání s architekturou
Dne 13. března se žáci 5. B vypravili do centra Prahy na zajímavou exkurzi. Navštívili
jsme CAMP (Centrum Architektury a Městského Plánování), které sídlí v areálu Emauzského kláštera nedaleko Karlova náměstí.
Byl zde pro nás připraven program spojený
s workshopem, který nás blíže seznámil s činností této instituce, jejímž hlavním úkolem je
především zlepšit veřejnou diskusi o rozvoji
Prahy. CAMP funguje jako místo setkávání
a informační centrum, pořádají se tu přednášky odborné i pro širokou veřejnost, projekce, výstavy a také akce pro děti a mládež.
Již po cestě do CAMPu jsme obdivovali historické budovy – dvě špice klášterního kostela
Panny Marie, strašidelný Faustův dům i obrovské prostranství Karlova náměstí. V centru
nás pak mladí kustodi seznámili s činností instituce, v temném sále s unikátní velkoplošnou projekcí jsme se mohli obdivovat zajímavým návrhům, které pomáhají zlepšit
životní prostředí v našem městě. Na interaktivní mapě jsme pak vyhledali a vytiskli mapu
s okolím naší školy a ve skupinkách pátrali
a vyhledávali nefunkční a zanedbaná místa,

Petra Pauchová, učitelka

SPOKOJENÁ DRUŽINA PŘI ZŠ RATIBOŘICKÁ
Máme radost, že naše školní družina navázala
na úspěšný loňský školní rok. Ve ŠD proběhlo několik projektových dnů a týdnů, které
byly vázány k ročnímu období a významným
dnům. Za zmínku stojí připomenutí si 100letého výročí založení našeho státu, kdy se děti
seznámily s životem během této doby. Pak
tu byly také Vánoce, kdy si děti připomněly
zvyky a tradice, hledaly a třídily informace
k tématu, prožily a užily si předvánoční čas
vyráběním, zpěvem, hrou i tancem.
I v tomto roce spolupracujeme s MUMRAJem
v Horních Počernicích. Na podzim se uskutečnily v rámci školní družiny hned tři výukové programy. V září se děti dozvěděly spoustu nových informací o včelách, jaké všechny
role včely musí zastat, co vše mají za úkol a jakými fázemi procházejí. Následoval program
Neolit zaměřený na poznávání přírody, děti
se dozvěděly, jak moc důležitá je voda, jak
vznikala první osídlení okolo vodních zdrojů
a jak žili pravěcí lidé. Jako poslední byl pořad
zabývající se ovzduším, planetami a vesmírem. Děti se hravou formou dozvěděly o atmosféře, planetách i Slunci.
Děti měly pobyt ve školní družině obohacený také o tři filmové pohádky v Divadle Horní
Počernice. V každé z pohádek jsme našli pro
děti nějaké poučení do života. Za zvýhodněné vstupné a spolupráci s paní V. Držmíškovou moc děkujeme.

Každý týden se sportovní trenérka J. Brenkusová věnuje jedné ze tří skupin dětí v tělocvičně, kde se děti pěkně vyřádí s různým
sportovním náčiním. Naše škola je také nově
zapojena do projektu „Hodina pohybu navíc“,
kdy děti, opět pod odborným vedením, mohou sportovat a užít si pohyb ještě více.
Za podpory škol v plánování Projektu MAP
ll, vzdělávání MČ Praha 20 se na naší škole
uskutečnilo setkání vychovatelek z Horních
Počernic a okolí. Kdo využil této příležitosti,
určitě nelitoval.
Vychovatelky ŠD na ZŠ Ratibořická jsou
motivovány přístupem paní ředitelky
PhDr. Ing. Hany Kindlové, která naši ŠD vel-

mi podporuje. Každoročně přispívá do
každého
oddělení
nemalou
finanční
částkou na obnovu
her i stavebnic a nejinak je tomu i ve sportovním vybavení. Vzhledem k letošní sněhové nadílce si děti užily
i zakoupené lopatky na sníh. Za podporu
velmi děkujeme!
Zuzana Kopsová,
vedoucí vychovatelka

NOVINKY Z BÁRTLOVKY
a dozvídají se nové informace nejen o sobě,
ale i o svých spolužácích. Velmi oceňujeme
a děkujeme za profesionální a citlivý přístup
paní Kynclové a Martinové a za úžasnou trpělivost a toleranci.
Masopust
Po dlouhé době jsme obnovili tradici oslavy
masopustu. V pátek před jarními prázdninami jsme se všichni převlékli do masek typických pro masopust i těch novodobějších.
Během dopoledne jsme se veselili při soutě-

žích v celé škole, bavili jsme se při diskotéce
v tělocvičně a hodovali jsme koblihy. Na zábavu po prázdninách navázala výtvarná soutěž o nejhezčí masku. Všechna výtvarná díla
byla krásná, ale nejvíce hlasů od všech žáků
i učitelů získala Ellen Molatová z 8. ročníku.
Gratulujeme.
Pavlína Rychtaříková,
zástupkyně ředitelky

Školy

Prevence
Od září nově spolupracujeme s organizací
Jules and Jim, která vede v naší škole preventivní programy zaměřené na budování
vztahů v třídních kolektivech a na prevenci
závislostního chování. Pravidelně k nám docházejí dvě velmi sympatické lektorky, které
pracují se žáky od 5. do 9. ročníku a s jejich
třídními učiteli. Všechny hodiny mají zajímavě a poutavě připraveny. Žáky zaujaly od prvních hodin, ti se na program vždy těší a spolupracují mezi sebou, vzájemně komunikují
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NOVINKY Z SOŠ
SOŠ v mezinárodních projektech
Naše škola se jako progresivní instituce zapojuje stále intenzivněji do různých mezinárodních projektů. Začátkem března odjeli tři
pedagogové na pětidenní stáž do finského
Porvoo, kde s kolegy ze střední školy CAREERIA sdíleli své zkušenosti v oblasti multikulturalismu. Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem řeší obě školy, i když složení
studentů‑cizinců se do značné míry liší. Přesto si naši učitelé odnesli z diskuzí, workshopů i neformálních setkání mnohé poznatky,
které mohou uplatnit i v našich podmínkách.
Jen o týden později se v rumunské Bukurešti
zúčastnila zástupkyně ředitele Mgr. Bílá konference FuturE+, jíž se zúčastnilo více než 120
příjemců grantů v rámci programu Erasmus+
z 24 zemí. Účastníci ze všech sektorů vzdělávání se sešli, aby sdíleli své zkušenosti z realizovaných projektů, a zároveň tak ovlivnili
podobu programu na období 2021 – 2027.
Opět v New Yorku
Stalo se již tradicí, že naši studenti mají vždy
po dvou letech možnost navštívit New York.
Letos se na dalekou cestu vypravila v doprovodu učitelů devatenáctičlenná skupina
žáků. Program měli velmi nabitý, aby stihli
navštívit všechna důležitá a zajímavá místa
tohoto velkoměsta. Nechyběla tak návštěva
Times Square, Manhattanu, Rockefellerova
centra, nákupní tepny 5th Avenue, Central

Parku, China Townu či Soho. Velmi působivý
byl pohled na večerní Manhattan z mrakodrapu Empire State Building a nesmírně silným zážitkem se pro všechny stala prohlídka
památníku 11. září. Chybět samozřejmě nemohla ani návštěva sochy Svobody. Všichni
se vrátili sice unavení, ale plní zážitků.
Pel‑mel aneb co se ještě stalo
Začátek března byl u nás ve škole vpravdě
cestovatelský. Kromě zmíněných míst, vyjeli
naši studenti na výměnný zájezd do francouzského Dijonu. Navštívili tu nejen známé
památky, ale také naši partnerskou školu
Lycée Saint Joseph Dijon. Velmi početná
skupina vyrazila na zájezd do Velké Británie,
kde kromě mnoha dalších míst mohli nasát
i atmosféru rodiště Williama Shakespeara
Stratfordu
nad
Avonou.
Poslední
první
ročník pak odjel
na týdenní lyžařský výcvik do Pece
pod
Sněžkou.
Letos
proběhly
rekordní čtyři turnusy a nás všechny těší, že zájem
o pobyt na horách
stále roste. Pro třídy je to jedinečná

příležitost, jak upevnit
vztahy mezi žáky, což
pak přispívá k dobré atmosféře nejen ve třídách
samotných, ale v celé
škole.
Obyvatelé domova mládeže si v rámci programu Křeslo pro hosta pozvali do horkého
křesla jako prvního hosta pana ředitele, dalším zpovídaným byl Mgr. Jiří Mezera, učitel
němčiny a geopolitiky. Příštím hostem bude
angličtinářka Mgr. Linda Müllerová. Studenti
se mohou ptát na vše, co je zajímá.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

NOVINKY Z GYMNÁZIA
Návštěva ČSR v období pražského jara na
Metropolitní univerzitě v Praze
„Dějiny nás učí, že z dějin se dosud nikdo nepoučil.“ Tento dozajista pravdivý citát pronesl
jeden z předních německých filozofů W. F.
Hegel. My, studenti oktáv a septimy B, jsme
ovšem měli možnost pokusit se toto tvrzení
alespoň částečně změnit.
Plni očekávání jsme se totiž vydali na přednášku – pořádanou jen a pouze pro nás Metropolitní univerzitou v Praze. Zavítali jsme
přímo do jejího hlavního sídla, na Jarov.
Nejprve jsme absolvovali krátkou prohlídku
školy, následně usedli do jedné ze zasedacích
místností v 11. patře, odkud jsme měli mimo
jiné i luxusní výhled na Prahu. Celou atmosféru dokreslovala i lahodná vůně kávy a čaje.
Kochání se výhledem samozřejmě nebylo
hlavní náplní naší návštěvy. Tou totiž byly
dvě přednášky, týkající se našich ne až tak
dávných českých dějin.
Jako první nás poutavě vtáhl do období pražského jara pan profesor Jan Bureš. (Ano, jedná se o stejného muže, který přijal pozvání
naší školy a setkali jsme se s ním poprvé v listopadu, při projektu Příběhy bezpráví a při
promítání filmu o Janu Masarykovi.)
V druhé části dopoledne vystoupil pan profesor Petr Just, který svou prezentaci zaměřil na
politologicky velice zajímavé a komplikované téma: federalizace federace. Laicky řečeno
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na politický systém a uspořádání našeho státu v 70. a 80. letech minulého století.
Obě přednášky byly přímo nadupané zajímavými informacemi, fakty, známými i neznámými jmény, a hlavně – lidově řečeno – „špíčky“ z této neveselé epochy naší minulosti.
Velký dík proto patří nejen Metropolitní univerzitě v Praze a jejím moc milým a přívětivým profesorům, ale také paní profesorce
Krátké a Cihlářové, které tuto akci zařídily.
Hedvika Nová, oktáva A
Návštěva Divadla D21

Dne 5. 3. letošního školního roku jsme my,
kvarta A, navštívili Divadlo D21, které sídlí
na Vinohradech. Výpravy do divadla, kterou
zorganizovaly profesorky Mgr. Vavřičková
a PaedDr. Čecháková, se zúčastnila také kvar-

ta B. Divadelní představení, na které jsme
se přišli podívat, bylo zinscenované R. U. R.
od Karla Čapka. Divadelní hra byla pojata
v moderním stylu – herci zahráli pouze některé vybrané scény, do hry byly zakomponované motivy z jiných děl, ale vše se týkalo
tematiky antiutopie. Celkové představení
nás velice překvapilo, scény nám spíše další
otázky kladly, než zodpovídaly. Zpracování
režiséra Jana Kačeny v nás vzbuzovalo zvláštní pocity – strach, neporozumění, zmatenost,
údiv… Představení trvalo hodinu, druhou
hodinovou částí se stal workshop. Zde jsme
plnili různé úkoly v daném pořadí, cílem bylo
rozvinout naše abstraktní myšlení a pokusit se pomocí něj rozebrat představení. Měli
jsme abstraktně zachytit naše dojmy, samotnou inscenaci, zaznamenat rozdílnosti oproti
dílu K. Čapka a mnoho dalšího. Celá třída se
shodne, že na toto představení jen tak nezapomeneme. Bylo výrazně odlišné od ostatních, bylo důležité se na hru soustředit pouze
svým abstraktním myšlením, vynechat logiku
a divadlo na sebe nechat jen působit. Byla to
pro nás všechny velmi zajímavá zkušenost.
Eliška Prokopová, kvarta A

Společný koncert v Teplicích
Společný koncert žáků ZUŠ Ratibořická
a žáků ZUŠ Teplice
Čt 4. 4. Zahradní a plesový dům, Teplice
– 17.30 hod.

Kučery, Karla Mirošníka, Lukáše
Olejníka a Matěje Trojana.
Út 16. 4. Galerie 14, Černý Most – 18.00 hod.

Další akce a koncerty jsou postupně
zveřejňovány na webu školy: www.zus‑hp.cz.
Libor Zíka, ředitel školy

ZUŠkový koktejl - VII. ročník
Společné odpoledne žáků ZUŠ Čakovice
a žáků ZUŠ Horní Počernice.
Výstava výtvarných oborů, představení žáků
literárně dramatických oborů a koncert žáků
hudebních oborů.
St 10. 4. Zámek Čakovice, Cukrovarská 1
– 16.00 hod.
Koncert Dechového orchestru
a Big Bandu ZUŠ
Dirigenti Lucie Rapčáková a Jan Triebenekl
Pá 12. 4. Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.
Autorský večer
V programu zazní skladby současných i bývalých zaměstnanců ZUŠ. Přijďte si poslechnout
hudbu Kristiana Vacka, Pavla Cibocha, Marka
Pozvánka
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ve svépravické
kapličce

od Bílé soboty / otevřeno každý den
20. 3.– 31. 3. 2019 / 9–19
Horní Počernice – Svépravice, Šanovská ulice
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SPORT

SOKOL HORNÍ POČERNICE - VOLEJBAL DÍVEK
V sobotu 16. března se výjimečně odpoledne
odehrál poslední turnaj pražské ligy minivolejbalu dívek. Sokol Horní Počernice vyslal do
bojů v šesté lize oba své týmy v téměř kompletním složení. Ani tentokrát děvčata neudělala ostudu - v konkurenci šesti týmů skončil tým HP A druhý a HP B čtvrtý. Za odměnu
dostaly oba týmy dorty a diplomy.
Nyní nás čeká již jen pár turnajů (i pro mladší) a v létě soustředění, kde budeme hráčky
připravovat na další sezónu. Mladší děvčata
postoupí do ligové soutěže, se staršími plánujeme hrát již klasický šestkový volejbal.
Těšíme se na další společné sportovní zážitky, gratulujeme hráčkám k hernímu pokroku
a úspěchům a děkujeme rodičům za vstřícnost a spolupráci.
Trenérky Lucka, Ivet, Jája a Danča

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
V sobotu 16. 3. 2019 se naše gymnastky zúčastnily dvou závodů.
Zatímco jedna část našeho oddílu závodila
v Říčanech, kde startovalo celkem 16 našich
svěřenkyň a Barbora Völflová a Lucie Zahradníčková přivezly zlaté medaile, ani šest našich
nejmladších děvčátek z přípravky si nevedlo
špatně a absolvovalo tak svůj první závod.
Druhá část našeho oddílu se vydala do
Karlových Varů.
A byl to závod velmi úspěšný. Pořadatelé
navíc závodnice odměnili krásnými cenami
z výroby karlovarské porcelánky Moser v podobě skleněných číší a dalších krásných výrobků.
V náboru zvítězila Natálka Řezníčková.
V kategorii mladších žákyň vyhrála Ela Šrůtková.
V závodě starších žákyň si první místo vybojovala Nikola Kurfürstová, druhá skončila Eliška Linková.
V kategorii juniorek zvítězila Kristýna Bartošová a druhé místo obsadila Adéla Kalinová.
Bohužel se závod neobešel bez nepříjemného zranění naší závodnice Zoe Kvitové,
která na začátku sestavy úvodní disciplíny
nešťastně doskočila a zlomila si palec u nohy.
I přesto Zoe sestavu na prostných dokončila
a ukázala svou bojovnou povahu.
Všem závodnicím a trenérům moc děkujeme
za jejich výkony a práci s dětmi a Zoe přejeme brzké uzdravení.
Za oddíl SG: Z. Burešová a L. Barešová
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JOSEF PTÁČEK JEDE NA VÍTĚZNÉ VLNĚ
Přímo fantasticky vstoupil do nové sezony
mladý fighter z Horních Počernic, Josef Ptáček. Za první tři měsíce roku 2019 vybojoval
celkem 7 medailových umístění. Během několika dní potkal závodníky z nejrůznějších
koutů světa. Změřil s nimi své síly i schopnosti. Navštívil zajímavá místa a získal mnoho
zkušeností i nových známostí. Zúčastnil se
závodů v několika sportovních disciplínách.
Vyhrál závody v sumo, judu, grapplingu
a další medaile přidal v BJJ.
Dále si zatrénoval spolu se svojí sestrou Martinou v renomovaném belgickém klubu.
Získané poznatky budou předávat dál svým
svěřencům (zejména dětem či ženám). V případě zájmu o cvičení je lze kontaktovat na
e‑mailu: josefptacek3@seznam.cz nebo na
tel.: 728 696 097. V Belgii se pak navíc Pepa
ještě zúčastnil několika exhibičních zápasů
v grapplingu s výbornou bilancí. 6x vítězství,
2x porážka.
Výkonem všechny zaujal a soupeři z něj měli
opravdu respekt. Ještě důležitější byla spo-

kojenost organizátorů, kteří už nyní přislíbili
zopakování této akce. Bruselský pobyt pak
završil společně se svou sestrou návštěvou
velvyslanectví, kde se setkali s panem velvyslancem Kluckým a zároveň se domluvili na
společném Belgicko‑českém projektu, čehož
si oba nesmírně váží.
Začátek sezony byl tedy trochu hektický. Důvodem je i odjezd Pepy na několikatýdenní
stáž do irského Dublinu. Mimo to, ale plánuje
i akce s dětmi. Tou nejbližší jsou běhy- Urban
challenge, kde bude ukazovat i sebeobranu
a také běh - Barvám neutečeš.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří pomáhají s realizací akcí - Městské části Horní
Počernice, Hollandia Karlovy Vary, s. r. o.,
Cryolife, John Reed Fitness, Thajskému ráji,
ATEX, 24 Print.eu, zámku Liblice, Zdravé stravování, Terisped, Bagalio, Pizza hut a firmě
EXPOdárky.
Josef Ptáček, trenér

TENISOVÝ KLUB HORNÍ POČERNICE ÚSPĚŠNĚ VSTUPUJE DO DALŠÍ SEZÓNY
a získat všechny potřebné informace. Důležité je vzít si s sebou dobrou náladu, sportovní
oblečení a tenisky. Pokročilejší hráče a dospělé zájemce prosíme, aby nás kontaktovali
předem.

Příprava závodních hráčů je pro nás ovšem
celoroční záležitostí. Velký podíl na tom má
i grantová podpora hlavního města Prahy,
Pražského tenisového svazu, městské části
Praha Horní Počernice a Sokolu Horní Počernice – všem děkujeme. Velmi nás těší, že se
opět můžeme pochlubit úspěchy našich svěřenců na celostátních zimních turnajích: naše
nejmenší naděje – Polášek Oliver a Daniel
Švec – již dokázaly vybojovat v babytenisu
své první poháry za 2. a 3. místo; do kategorie
mladších žákyň postoupila Barbora Bidzilia,
která hned z prvních turnajů přivezla krásné
trofeje za 2. místo ve čtyřhře; starší žáci – Lukáš Havrland (vítěz turnaje v SK Satalicích)
a Matěj Luhan (seminifinále), společně vybojovali 2. místo ve čtyřhře, patří již ke stálicím
na stupních vítězů. A naše trenéry úspěšně
reprezentuje třeba Vendula Černohlávková,
která zvítězila ve dvouhře i čtyřhře v Benešově. Gratulujeme!

Letní příměstské tábory
Termíny a možnost přihlášení na oblíbené
letní příměstské tábory naleznete již nyní
na webu (www.skolatenis.cz/novinky/letni
‑kempy‑i2019). Jak tábory vypadají? Děti jsou
rozdělené do skupin dle své herní úrovně.
Zakládáme si na kvalitě – na trenéra počítáme s maximálně čtyřmi hráči. Začátečníci se
s tenisem seznamují formou her, pokročilejší
čeká intenzivní výuka techniky úderů, zápasových situací a mentální příprava. Všichni si
kromě tenisu užijí i spoustu zábavy, výletů,
her, zážitků… Nelenošíme ani za špatného
počasí – sportujeme dál! V hale. Vedle tenisových táborů máme také jeden speciální,
sportovně‑terapeutický, kde si děti vyzkouší
všechny možné sporty a také sebepoznávací
a rozvojové hry a aktivity zaměřené na zacházení s emocemi, myšlením a chováním, tříbení komunikace a vztahů v kolektivu, hledání
morálního a hodnotového systému. V případě dotazů nás kontaktujte na tel.: 733 174 924
nebo e‑mailu: tenisovaskola@tenishornipocernice.eu.

Inspirovaly vás úspěchy našich hráčů?
Využijte možnost okusit tento krásný sport
a zjistit, zda by bavil vás či vaše děti. Dny
otevřených dveří spojených se zápisem nových žáků do tenisové školy jsou pro vás
připraveny: 1. 4. 2019, 15.00 hod. – Koloděje,
ul. V Lipách (vezměte si čisté boty do haly) |
4. 4. 2019, 18.00 hod. – Horní Počernice, Otovická 2865/109 (tenisová hala, antukové kurty) | 9. 4. 2019, 18.00 hod. – Zeleneč, Bezručova 515 (vezměte si čisté boty do haly). Přijďte
se seznámit s prostředím, tréninkem i trenéry

Rekonstrukce kurtů
Jistě oceníte, že pokračujeme v rekonstrukci
hornopočernických kurtů – pro děti budujeme minikurt a začínajícím hráčům jsme
postavili cvičnou zeď. Samozřejmostí je možnost občerstvit se v příjemném prostředí
naší klubovny s prostornou terasou – zveme
všechny k zaslouženému odpočinku s dobrou kávou, čajem, domácí limonádou či ně-

čím k zakousnutí. Klidné prostředí klubovny
a vstřícnou obsluhu můžete využít i pro oslavy a soukromé akce.
V květnu oslavíme 90 let vzniku Tenisového
klubu Horní Počernice – jste srdečně zváni!
Aktuální informace naleznete na: www.tenishornipocernice.eu a také v příštím Zpravodaji.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za tenisový klub: Daniella Sladká
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Také vás probouzející se jarní příroda naplňuje energií, optimismem a chutí hýbat
se? Nás ano! Již počítáme dny, kdy uklidíme zimní halu a naše kurty se opět zalijí
sluncem.

Pozvánka
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Hledáme Seřizovače do týmu:
Horní Počernice, 12hodinové směny

Seřizovač výrobní linky - seřizování a údržba storojů spojená
s výrobním procesem
Obsluha výrobní linky - balení výrobků a svoz výroby
Kostelec nad Labem, 12hodinové směny

Seřizovač - seřizování vstřikovacích storjů, kompaundační
linky, CNC

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

Co vám můžeme nabídnout:
o práci v prosperující a stále se rozvíjející firmě
o přístpěvek na stravování s možností využití vlastní
jídelny
o motivační finanční ohodnocení
o benefitový program Kafeterie
o příspěvek na penzijní připojištění a pojištění proti škodě
o pracovní poměr na dobu neručitou
o 25 dnů dovolené na kalendřání rok
o nástup možný ihned
o zdarma svozový autobus Neratovice - Kostelec nad
Labem - Horní počernice a zpět
o 12hodinové směny
o
Personální oddělení - paní Voborníková
T: 775 424 885, E: marketa.vobornikova@wavin.com

Vyp

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Bioaktivní
Karoten 90 + 30

Klíšťák
Ixoderm

(rodinné balení)

340,-Kč
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Doplněk stravy ve formě kapslí.
Je nezbytný pro normální funkci
imunitního systému. Přispívá k udržení
normálního stavu pokožky a zraku.

0
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Přípravek k rychlému znehybnění,
usmrcení a bezpečnému odstranění
zakousnutých klíšťat se současnou
desinfekcí postiženého místa.
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238,-Kč

Hyabak
0,15%

VIBOVIT

285,-Kč

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

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 od 1. 4. 2019 do vyprodání zásob na pobočkách:
Horní Počernice a Vysočany, (slevy nelze slučovat).
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199,-Kč

Hyabak 0,15% je hypotonický zvlhčující
roztok, který je určen pro oční použití.

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz

725 537 096

*ceny platí do vyprodání zásob
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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

! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU. VYKLIZENÍ SKLEPŮ,
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ A JINÉ.
STĚHOVÁNÍ A DOPRAVA.
ROZUMNÁ CENA.
TEL: 773 484 056
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
DOGDAY.CZ – NOVÝ E‑SHOP
VŠE PRO VAŠE MILÁČKY NA JEDNOM
MÍSTĚ! KRMIVO, CHOVATEL. A VÝCVIK.
POTŘEBY, HRAČKY, KOSMETIKA
PROVÁDÍM ZEDNICKÉ A BOURACÍ
PRÁCE EMAIL:
MIREK.BOHM1@SEZNAM.CZ

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

HLEDÁM DLOUHODOBOU BRIGÁDU V
OKOLÍ, MANUÁLNÍ PRÁCE
TEL: 604 845 630

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

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

ZŠ SPOJENCŮ 1408 V HORNÍCH
POČERNICÍCH PŘIJME UČITELKU
1. STUPNĚ. NÁSTUP 1. 9. 2019.
BLIŽŠÍ INFO TEL. 723 418 961

VYKOUPÍM STARÉ KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI, SBÍRKY ZNÁMEK,
FOTOGRAFIÍ, POHLEDNIC,
DOKUMENTŮ APOD.
TEL: 731 489 630

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK.B
+ KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA‑TRIUMF.CZ,
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA‑TRIUMF.CZ
TEL: 603 418 333, 281 920 134
ÚKLID DOMÁCNOSTI
NABÍZÍM PRAVIDELNÝ NEBO
JEDNORÁZOVÝ ÚKLID VAŠÍ
DOMÁCNOSTI. TEL: 601 368 944
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MČ Praha 20, Ročník 67, březen 2019
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PŘIJMU BRIGÁDNÍKA DO
PROVOZOVNY KOLONIÁL JANABA,
VYSOKOVSKÁ 1275.
JEDNÁ SE O ODPOLEDNÍ SMĚNY
OD 13.00 - 19.00, KTERÝKOLIV DEN
PO – PÁ, JEDNOU ZA MĚSÍC
V SOBOTU 6.30 – 13.00.
ZÁJEMCI MOHOU VOLAT NA MOBIL
725 883 044
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 VYHLÁSILA
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM
OBECNÍHO MEZONETOVÉHO BYTU
O VELIKOSTI 4+1, O CELKOVÉ PLOŠE
111,31 M2 (VČ. SKLEPNÍCH PROSTOR),
V 3-4. PATŘE, V BYTOVÉM DOMĚ
V ULICI JÍVANSKÁ Č. P. 1746 V PRAZE
- HORNÍCH POČERNICÍCH. NABÍDKU
JE MOŽNO PODAT NEJPOZDĚJI DNE
12. 4. 2019 DO 12.00 HOD.
VÍCE INFORMACÍ JE ZVEŘEJNĚNO NA
ÚŘEDNÍ DESCE
HTTPS://WWW.POCERNICE.CZ/URAD/
UREDNI‑DESKA/1822/“
ÚMČ PRAHA 20 OMH NABÍZÍ
K ODPRODEJI MOTOCYKL –
ELEKTROSKÚTR EVT -4000E Z R. 2013
SKÚTR JE NEPOJÍZDNÝ Z DŮVODU
NEFUNKČNÍ BATERIE.
MINIMÁLNÍ NABÍDKA 5.000 KČ
CENOVÉ NABÍDKY PODÁVEJTE NA
PODATELNU V ZALEPENÉ OBÁLCE
DO 30. 4. 2019
BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ PAN
ZÁLOHA JAN TEL. 725 107 071
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 193 00
PRAHA 9, CHODOVICKÁ 2250, PŘIJME
DO PRACOVNÍHO POMĚRU:
KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA
TEL. 281 922 062 ČI 281 925 992
NEBO INFO@FZSCHODOVICKA.CZ,
VEDOUCI‑SJ@FZSCHODOVICKA.CZ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENEČ PŘIJME
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 NOVÉ
PEDAGOGY NA DRUHÝ STUPEŇ.
APROBACE MATEMATIKA, FYZIKA,
CHEMIE, ANGLICKÝ JAZYK (I BEZ
PEDAGOGICKÉHO VZDĚLÁNÍ).
NABÍDKY ZASÍLEJTE PROSÍM NA
E‑MAIL:
ZSZELENEC@ZSZELENEC.NET

Uzávěrka příštího čísla: 18. 4. 2019
Příjem inzerce do dalšího čísla do 18. 4. 2019
Za obsahovou a stylistickou správnost příspěvků
ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor
redakce. Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze
se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky
a fotografie se nevracejí. Neoznačené
fotografie: archiv. NEPRODEJNÉ
TISK: Ferratt International Czech s.r.o.
Vlastibořská 6, 193 00 Praha 9
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)
Další číslo vyjde: 3. 5. 2019

42– 43

Inzerce

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
KOUPÍM. TEL: 286 891 400

