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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH KVĚTEN 2019
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 25. 8., denně od 9.00 do 18.00 hod.,
Umění loutky aneb od kašpárků
až po Spejbla s Hurvínkem
od 4. 5. do 2. 6., denně od 9.00
do 18.00 hod.
Krajina kreslená a malovaná
11. 5. od 13.00 do 17.00 hod., nádvoří
Festival historického tance
17. – 19. 5. od 9.00 do 18.00 hod.
Prodloužený Detektivní víkend
31. 5. od 17.00 hod.
ZUŠ OPEN – koncert
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
6. 5. v 19.30 hod. KINO
Bohemian Rhapsody
12. 5. ve 20.00 hod. DIVADLO		
Lízinka
13. 5. v 19.30 hod. TALK SHOW
*Hvězdná setkání
15. 5. v 18.00 hod. VERNISÁŽ
Barevný svět květin a motýlů
17. 5. v 17.00 hod. KONCERT
*Hudební odpoledne
18. 5. v 15.00 hod. KONCERT
*Hudební odpoledne
20. 5. v 19.30 hod. KINO
Cena za štěstí
29. 5. v 19.30 hod. NEBUĎ KONZERVA
Kleopatra
49. FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ
10. 5. ve 21.00 hod.
11. 5. v 17.00 a ve 21.00 hod.
12. 5. v 17.00 hod.
Labakan a princ
16. 5. ve 21.00 hod.
17. 5. ve 21.00 hod.
18. 5. ve 21.00 hod.
Máj
19. 5 v 17.00 hod.
Dlouhý, široký a bystrozraký
19. 5. ve 21.00 hod.
Máj
24. 5. ve 21.00 hod.
25. 5. v 17.00 a ve 21.00 hod.
26. 5. v 17.00 hod.
Strašný příběh strašidel
31. 5. ve 21.00 hod.
Princezna z moře
DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY
V PŘÍRODNÍM DIVADLE DÁDY STOKLASY
9. 5. v 10.00 hod.
Labakan a princezna
15. 5. a 16. 5. v 10.00 hod.
Máj

22. 5., 23. 5. a 24. 5. v 10.00 hod.
Strašný příběh strašidel

16. 5. od 18.30 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové, sál ZUŠ

27. května v 19.30 hod. FILM
Všechno bude

20. 5. od 18.30 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Petry Kolátorové,
sál ZUŠ

29. 5. a 30. 5. v 10.00 hod.
Princezna z moře
DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY V DIVADLE
HORNÍ POČERNICE
20. 5. a 21. 5. v 10.00 hod.
Strašný příběh strašidel
28. 5. v 10.00 hod.
Princezna z moře
DDM
18. 5. od 9.00 hod.
Střelecký turnaj - ZŠ Chvaly
18. 5.
Záchrana pohádkové říše
25. 5. od 10.00 hod.
Cyklovýlet
KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
9. 5. od 18.00 do 20.00 hod.
Křeslo pro hosta – Miriam Kantorková
30. 5. od 18.00 do 20.00 hod.
Přednáškový cyklus Máme možnost volby
MUMRAJ
16. 5. od 19.00 do 22.00 hod.
Vše o porodu – povídání s dulou Zuzanou
čtvrtky 23. 5., 30. 5., 6. 6.
vždy od 19.00 do 22.00 hod.
Nalézám sama sebe v nové životní roli*
celý květen
Ukázkové hodiny kurzů, kroužků a Školičky
1. 5. od 9.30 do 10.30 hod. pro děti
od 10.45 do 12.00 hod. pro dospělé
Létání v sítích pro děti i dospělé
každý čtvrtek od 10.00 do 10.45 hod.
Volná létající herna bez programu
16. 5. od 9.00 do 12.00 hod.
Háčkování s Pavlou II. háčkujeme (kojící) korále
ZUŠ
3. 5. od 17.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Veroniky Bonk,
sál ZUŠ
10. 5. od 17.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Jitky Urbánkové,
sál ZUŠ
13. 5. od 18.30 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů
Jana Triebenekla a Jiřího Břicháče, sál ZUŠ
15. 5. od 18.00 hod.
VII. hudební večer, tradiční koncert žáků
ZUŠ, sál ZUŠ
16. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků hobojové třídy Jany
Bergmannové, Chvalský zámek

21. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Martiny Hudáčekové, sál
22. 5. od 17.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny, sál ZUŠ
22. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové,
Chvalský zámek
22. 5. od 18.30 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Nadi Halubnichay, sál ZUŠ
23. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Katrin Triebeneklové,
Chvalský zámek
23. 5. od 18.30 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Jiřiny Peterkové, sál ZUŠ
24. 5. od 17.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové, sál ZUŠ
27. 5. od 18.00 hod.
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů Kristýny
Bártové, sál ZUŠ
31. 5. od 17.00 hod.
Koncert DPS Paleček a jeho hostů v rámci ZUŠ Open,
nádvoří Chvalského zámku
OSTATNÍ
4. 5. od 10.00 do 18.00 hod.
Počernická kopačka – SKP HoPo
15. 5. od 8.00 do 17.00 hod.
Katčin charitativní blešák - hodin v klubovně
Divizny
15. 5. od 14.00 hod.
Jarní výstava – ZŠ Bártlova
19. 5. od 15.30 hod.
„Žijeme s nadějí", setkání pro lidi procházející rakovinou a jejich rodiny v komunitním centru Life Center,
Hrdoňovická 2559/18
20. 5. od 10.00 do 17.00 hod.
Formanské slavnosti – v zahradě areálu
Střediska křesťanské pomoci
25. 5., 10.00 – 12.00 hod.,
PATCHWORK - textilní dílna pod vedením
Anny Králíkové v rodinném centru Mumraj
25. 5. od 10.00 do 15.00 hod.
Prodej mezi vraty
25. 5. od 7.00 hod.
Dětské rybářské závody na Koupališti
27. 5. od 15.00 do 18.00 hod.
Bubny pro vás - zahrada ÚMČ, vchod z ulice Mezilesí
28. 5. od 14.00 hod.
Zámecké posezení na Chvalském zámku, našimi
hosty budou Olga Knoblochová - Lady Dermacol
a její dcera – baletka a spisovatelka Isabella
Hančlová

Zveme vás na jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 13. 5. 2019 od 17.00 hod.
na Chvalském zámku.
Městská část Praha 20 přijme brigádníka na poloviční úvazek na práce při údržbě obce.
Bližší informace získáte na tel. č.: 271 071 690, 271 071 691 (pí. Ryšavá, p. Píša)
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Úvod

Slovo starostky
Milí přátelé,
život přináší nejrůznější změny a jednou z těch aktuálních je pro nás ta, že kolegové z Počernice jinak ukončili koaliční
smlouvu. Už v době povolebních vyjednávání jsme jim nabízeli místo člena rady, které pro svou časovou zaneprázdněnost vytrvale odmítali. Na každé jednání rady přitom kolegové chodili, a to i přes výmluvy, že z časových důvodů
regulérní místo v radě nemohou přijmout. Hezky se vám rozdávají „knížecí rady“ o tom, co a jak máte dělat, když sami
stojíte v úkrytu a čekáte, co to s těmi druhými udělá. Naposledy vznikl problém kvůli tomu, že jsme uzavřeli Dodatek
ke smlouvě o spolupráci se společností Konhefr Počernice, s. r. o. Pokud bychom ho neuzavřeli, připravíme městskou
část o téměř 30 milionů korun. Zodpovědnost za to, že se nechováme jako řádní hospodáři, by byla výlučně na nás.
Kolegové z Počernice jinak by pěkně v závětří, bez zodpovědnosti radních, mohli čekat, jak se věci vyvinou. Přesto
věřím, že se nám podaří v rámci dalšího rozvoje Horních Počernic najít společnou řeč a budeme nadále spolupracovat.
Práce v rámci rady se daří. Jednou z našich priorit bylo třeba to, že oslovíme firmy v logistickém parku ke spolupráci.
Děkuji tímto své kolegyni, místostarostce Darie Češpivové, která si úkol okamžitě vzala za svůj. Hornopočernický zpravodaj tak díky Darie
a firmě Ferrat International tiskneme zdarma a ušetřené peníze můžeme použít na podporu sportovních a komunitních aktivit v naší městské
části. Radní Kája Polydorová zase obětavě zničila boty při prohlídce Jirenského potoka, kterou absolvovala s odborníky z Povodí Labe, Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 a odpadového hospodářství. Má ale za to připravený skvělý podkladový materiál pro další
jednání v této pro nás tak zásadní věci. Každý z kolegů radních se snaží přispět svým dílem k tomu, aby se náš společný domov i nadále rozvíjel a my se tu cítili dobře. Jsem ráda, že se daří jednání, která vedou k převzetí mostu Svěcenka společností TSK. Momentálně jednám s ŘSD
o „ztracené vodě“ v rámci soustavy rybníků ve Svépravicích. Ředitelství silnic a dálnic postupně zaujalo vstřícnější postoj a já si toho vážím,
přesto jsem o další pomoc v těchto vyjednáváních požádala i primátora Zdeňka Hřiba. Oprava dálnice D11 stále probíhá, je proto poslední
příležitost k zajištění přepojení vod ze stoky A nad Xaverovský rybník. Znamená to ale změnu stavby a položení nového potrubí pod levý jízdní
pás dálnice jako přípravu pro budoucí přepojení vod. Jinak vodu ze Svépravic definitivně a bez náhrady ztratíme. Primátor Zdeněk Hřib nám
v jednáních velmi pomohl a proto děkuji panu primátorovi, vedení ŘSD i správci stavby Ing. Kořínkovi za to, že daná přípojka bude provedena
a naše rybníky tak dostaly šanci na další život.
Přeji vám krásné květnové dny a těším se na setkání s vámi všemi při vůbec prvním otevření radniční zahrady pro občany 27. května od 15.00 hodin. Věřím, že to bude příjemné setkání, kdy společně přivítáme přicházející léto a navíc si zabubnujeme pro budoucí klubovnu našich skautů.
Alena Štrobová, starostka

INFORMACE Z RADNICE:
TENTO ZPRAVODAJ UŽ PRO VÁS
TISKNEME ZDARMA!

Jedním z našich prvořadých cílů po příchodu
na radnici bylo oslovit firmy a společnosti, které působí v areálu průmyslových hal v Horních
Počernicích, ke spolupráci s městskou částí.
Děkujeme proto všem, kteří se začali podílet
na podpoře akcí pořádaných městskou částí
a na komunitních aktivitách. Speciální dík patří
společnosti Ferrat International Czech, s. r. o.,
která poskytuje služby v oblasti velkoformátového a maloformátového tisku. S jejími zástupci jsme právě uzavřeli sponzorskou smlouvu,
která nám zajišťuje tisk Zpravodaje na dobu
jednoho roku zdarma. Ušetřené finanční prostředky použijeme na podporu sportovních
a spolkových aktivit.

VYJEDNALI JSME VÝHODNĚJŠÍ
ÚROKOVÉ SAZBY PRO NAŠI
MĚSTSKOU ČÁST

Jen pro vaši představu: připsané úroky za rok
2018 na všech účtech MČ Praha 20 byly v celkové výši 3 136, 67 Kč.
POUZE ZA MĚSÍC BŘEZEN 2019 ČINÍ NOVĚ
ÚROK - 73 342, 31 Kč!

KONTROLA PROJEKTU A STAVU
DŘEVIN V ULICI TŘEBEŠOVSKÁ

Od února do poloviny dubna probíhala každou středu jednání s občany ulice Třebešovská.

Probíhala po úsecích (po křižovatkách) nad
projektem rekonstrukce ulice Třebešovské.
Projednávaly se připomínky a námitky občanů
nejen k projektu, ale i ke stromořadí. Názory
jsou opravdu odlišné. Někteří nechtějí stromy
žádné, dalším vadí jakékoliv kácení. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, jakožto oprávněný orgán, však musí postupovat
v souladu s legislativou a tedy dle zdravotního
stavu jednotlivých stromů. Posouzení může
kvalitně provést pouze odborník, který je schopen na základě zjištěných skutečností posoudit stav stromu jako celku a odhadnout, jak se
bude dále vyvíjet. Ulici Třebešovskou jsme proto prošli s odborníky a podle jejich rad budeme
postupovat.

XAVEROVSKÝ A BIOLOGICKÝ RYBNÍK
BEZ VODY

Situace, jaká v Horních Počernicích trápí snad
úplně každého. Problém nastal v důsledku

probíhající opravy dálnice D11. Významným
zdrojem zásobování vodou rybníků byla i voda
z odlehčovacího potrubí páteřní stoky „A“, odvodňující dálnici D11. Kromě odvodnění dálnice je do této stoky zaústěna na km 1,90 i dešťová kanalizace odvodňující poměrně rozsáhlou
část přilehlého území. Do ní jsou svedeny i pramenné a drenážní vody o vydatnosti cca 4 l/s.
Tím se stává stoka „A“ významným zdrojem povrchových vod s významným průtokem i v bezdeštném období. V rámci probíhající opravy
úseku dálnice D 11 byla vybudována nová kanalizační síť a odlehčovací kanalizační řad byl
v souladu se schválenou realizační dokumentací a vydaným stavebním povolením zrušen
bez náhrady. Veškeré vody jsou nyní svedeny
přímo do dešťové usazovací nádrže a následně
svedeny do Svépravického potoka až pod výše
uvedenou rybniční soustavou. Hlavní město
Praha v současné době dokončuje celkovou
rekonstrukci Biologického rybníka a připravuje
rekonstrukci rybníka Xaverovského. Náklady
zatím dosáhly více než 15 milionů korun. Oprava dálnice D11 stále probíhá, snažíme se proto
jednat s ŘSD o tom, zda je nějaké možné řešení
nemilé situace. O pomoc v jednání jsme požádali i pana primátora Zdeňka Hřiba.
Za vedení radnice:
Alena Štrobová a Karla Polydorová
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SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 JEDE!

PLES SENIORŮ

Zájem o služby Senior Auto MČ Praha 20 roste. Představujeme vám
tým, který tuto službu pro naše spoluobčany připravuje: starostka
Alena Štrobová, místostarostka Daria Češpivová, vedoucí OSVŠ ÚMČ
Praha 20 Monika Brzkovská, koordinátorka pečovatelské služby Olga
Švrčulová, úžasný tým našich pečovatelek a nejlepší řidiči na světě Oldřich a Jaroslav! Dispečink služby Senior Auto MČ Praha 20 zajišťují
Blanka Fialová a Alexandra Vytlačilová.

Velikonoční ples seniorů se povedl. Podívejte se sami na fotogalerii,
více fotek naleznete na našem ezpravodaji.
Děkujeme mnohokrát sponzorům: Dermacol, a. s., Makro ČR, Staročeská
pekárna Horní Počernice, Květiny Dita Marková, SKOK - výrobní družstvo invalidů, 1. moravsko-česká vinařská, s. r. o., na Křovinově náměstí, Thai-relax-thajské masáže na Náchodské ulici, MakeUp-art Říčany
a naše šikovné seniorky, které dodaly krásné ručně vytvořené dekorace.

KDO SI ZASLOUŽÍ „PALEC NAHORU“
Je to nenápadný dům v Horních Počernicích, který zaručeně míjíte, pokud jedete směrem na Běchovice. Právě tady je
Chráněné bydlení na Xaverově, středisko
Diakonie Církve bratrské. Žije tu několik
klientů s mentálním nebo duševním onemocněním, případně s kombinací obojího. Lidé, kteří s nimi pracují, jsou jedním
slovem obdivuhodní. Dokázali domovu
svých klientů dodat takovou atmosféru,
že příjemný pocit domácího zázemí má
každý, kdo přichází. Poznala jsem je při
společných aktivitách, které pořádají pro
děti se zdravotním postižením a děti zdravé z klubu Divizna. Zaslouží si nejen „palec
nahoru“, ale velký a upřímný dík.
Byla bych ráda, kdyby se nám klienty našeho „Chráněnka“ podařilo ještě více zapojit
do života městské části. Spolu s Ing. Monikou Brzkovskou, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20, Gabrielou Moravcovou, vedoucí Chráněného
bydlení a vedením zmíněné diakonie proto
aktuálně začínáme jednat o možnostech

vzniku společného sociálního podniku.
Mým přáním je, abychom našim počernickým sousedům z Xaverova, kteří se v životě statečně vyrovnávají se zdravotním
postižením, umožnili další možné aktivní
zapojení do života v Horních Počernicích.
Gábina Moravcová je vedoucí Chráněného
bydlení a spolu se svými kolegy si zaslouží
obdiv za neúnavnou snahu vytvořit xaverovským klientům domov. „Opravdový domov
našim klientům nikdy neposkytneme, i kdybychom se sebevíc snažili,“ říká. „Vždy budeme, jen’ sociální službou, vždy budou bydlet
pod jednou střechou s lidmi, které si sami
nevybrali, vždy budou omezováni provozními a personálními možnostmi, které sociální
služba má. Pravou rodinu jim nikdy nemůžete
nahradit. Můžeme jim ale dát své přátelství,
své dovednosti v oblasti poradenství, jak zůstat součástí většinové společnosti a udržet si
kontakty s rodinou, s přáteli, se zaměstnavatelem a žít svůj život dle svých představ a potřeb. Z toho důvodu si velice pečlivě vybíráme

Společné setkání klientů Chráněného bydlení a Divizny
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i své spolupracovníky. Staráme se o jejich průběžné vzdělávání a v neposlední řadě se snažíme získávat finanční prostředky nad rámec
veřejných dotací.“
Závěrem jsem se Gábiny zeptala na to, co jí
v práci dělá radost?
„K radosti mi stačí skoro málo, i když je to
vlastně hodně,“ odpovídá. „Tvořiví kolegové
v práci, kteří berou cíle sociální služby za své
a užívají svých dovedností, pracují se svými
nedostatky, rozvíjejí se, diskutují, hledají nové
přístupy, vnímají klienty jako souputníky na
vlastní životní cestě, učí se od nich, rostou
spolu s nimi. Víte, také já se od svých kolegů
a klientů učím, zažívám tvořivé pracovní vztahy, ve kterých všichni objevujeme nové věci.
Takový tým je pak snad prospěšný i klientům,
které podporuje.“
Spolu s Gábinou doufám, že prospěšný klientům Chráněného bydlení bude v budoucnu
i náš společný sociální projekt a na Xaverov
posílám „palec nahoru“.
Alena Štrobová, starostka

ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ JAKO ŽHAVÉ TÉMA

Jaký je aktuální stav zastávek na znamení
v Praze?
Zastávek s charakterem „na znamení“ je
v současné době více než 50 % z celkového
počtu všech zastávek na území hlavního města Prahy. Aktuálně probíhají přípravy na spuštění projektu jednotného charakteru všech
autobusových zastávek na území města s tím,
že všechny budou tzv. poptávkové. V praxi to
znamená, že ze všech autobusových a tramvajových zastávek zmizí označení „na znamení“ a všechny zastávky budou jednotného charakteru. Aktuálně probíhá jednání na
úrovni vedení hlavního města. V nejbližších
dnech bude na jednání Rady MHMP projednáván dokument popisující problematiku
zavedení jednotného charakteru zastávek.
V případě jeho schválení se jako nejbližší
možný termín spuštění projektu jednotného
charakteru zastávek nabízí zahájení prázdninového provozu PID 2019. Konkrétně tedy
termín 29. 6. 2019.
V naší městské části jste zavedli celoplošně zastávky na znamení poprvé v celé Praze. Z jakého důvodu?
Myšlenka sjednocení charakteru všech autobusových zastávek na území vaší městské
části vznikla na společných jednáních mezi
městskou částí a organizací ROPID. Hlavním
důvodem byla skutečnost, že již tehdy (před
3. 9. 2017) byla většina zastávek na území
Městské části Praha 20 charakteru „na znamení“. Obyvatelé městské části si tehdy právě
stěžovali na nejednotnost jejich charakteru. Především zaznívaly stížnosti typu - proč
tato zastávka je „na znamení“ a další není?
Obyvatelé, resp. cestující, měli vcelku logický problém pamatovat si, na které zastávce
musí tlačítko „znamení k řidiči“ zmáčknout,
a kdy nemusí. Z těchto požadavků občanů

Aktuality

Zastávky na znamení jsou téma, které
naše občany pálí neustále. Horní Počernice se staly před více než dvěma lety první
městskou částí, kde byly na žádost bývalé
paní starostky Moravcové zavedeny plošně. Vzhledem k tomu, jak pestrý je u nás
provoz nejrůznějších dopravců a hlavně
kvalita vozů, jakou nabízejí, je jasné, že
to nebyl nejlepší nápad. Se společností
ROPID o zastávkách na znamení vytrvale
jednáme. Čerstvé zprávy jsou takové, že
zastávky budou plošně zavedeny v celé
Praze. Požadujeme proto pro naše občany
mnohem lepší komfort autobusů, které tu
budou jezdit. Na toto téma jsem hovořila
s Ing. Petrem Chmelou, vedoucím oddělení projektování městské dopravy společnosti ROPID.

vznikl požadavek městské části na sjednocení
všech zastávek do jednoho charakteru. Zcela
nesmyslné by bylo změnit všechny zastávky
na charakter „stálá“, jelikož již byla právě větší část zastávek „na znamení“. Z toho důvodu
jsme přistoupili k tomuto sjednocení. Vaší
městskou část v tomto kroku postupně následovaly další městské části, například Praha
‑Zličín, Praha‑Dubeč či Praha‑Koloděje.
Lidé si ale velmi stěžují, že cestování pro
ně není komfortní. Autobusy nemají odpovídající vybavení, dochází dokonce
i k pádům starších a hůře pohyblivých lidí,
kteří se snaží na tlačítko dosáhnout. Zaručíte nám, že v tomto ohledu vyjdete našim
občanům vstříc?
V současné době probíhá schvalovací proces
nových standardů kvality PID (Pražské integrované dopravy), které budou platné od
1. 1. 2020. Jednoznačně budou závazné pro
všechny dopravce PID. V rámci těchto standardů je rovněž mimo jiné nově definované
maximální stáří vozového parku, vybavení
vozidel (větší počet poptávkových tlačítek
pro znamení k řidiči, klimatizace, atd.). Jejich
plnění bude nabíhat postupně.
Zaručujete nám, že se komfortních vozů
dočkají i obyvatelé Horních Počernic?
Určitě, protože paralelně s tímto procesem
probíhají nyní výběrová řízení na provozovatele městských autobusových linek, které
nejsou provozovány Dopravním podnikem
hl. m. Prahy. Z pohledu Městské části Praha
20 se jedná o linky 209, 220, 221, 222, 223
a 224. U těchto linek dojde na základě výsledků výběrového řízení k uzavření zcela nových

smluv s vítěznými dopravci. Ti se budou muset striktně řídit novými standardy kvality PID
už od počátku smlouvy. Pokud výběrová řízení budou probíhat podle předpokladu, mohly by být uvedené autobusové linky v novém
provedení provozovány od počátku roku
2020. Co se týče ostatních autobusových linek (303, 344, 353, 354 a 398), které zajišťují
dopravní obsluhu ve vazbě na Středočeský
kraj, zde by výběrová řízení na dopravce měla
proběhnout podle aktuálních informací do
roku 2024.
Dočkají se tedy i naši občané lepší kvality
cestování a komfortu, na jaký mají plné
právo?
Jak už bylo uvedeno výše, závazné pro všechny dopravce budou nové standardy kvality
PID platné od 1. 1. 2020. Z nich například
vyplývá další podmínka, kterou je bezbariérovost všech provozovaných vozidel. Současně se také mění tzv. sazebník postihů pro
dopravce za porušování či nedodržování předepsaných standardů kvality. Pro dopravce to
bude znamenat větší motivaci na jejich plnění. Věřím, že postihy zapůsobí. Nové standardy kvality a proces jejich schvalování je také
možné sledovat na odkazu https://pid.cz/
standardy‑kvality/autobusy/. Naší snahou je
samozřejmě zajistit co možná nejvyšší komfort cestování pro obyvatele Prahy, tedy i pro
cestující z vaší městské části.
Alena Štrobová,
starostka

ZÁJEM O NÁZORY SOUSEDŮ
Společnost P3 má zájem lépe poznat svoje
sousedy a dále se zapojit do života v Horních
Počernicích. Výzkumná agentura Behavio
Labs proto bude v následujících měsících

v Horních Počernicích sbírat názory a náměty
občanů v průzkumu. Do konce května proběhnou individuální rozhovory, na které naváže veřejné setkání v červnu 2019.

Další informace k průzkumu najdete na:
www.sousedP3-hornipocernice.cz
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Pozvánka

OTE V Í R ÁM E VÁM P O PRV É
Z AH R AD U NA Š Í R AD N I C E
A B U B N UJ E M E PRO K LU B OV N U !

Z V E M E VÁ S D O Z A H R A DY Ú M Č
P R A H A 20 D N E 27. K V Ě TN A 2019
O D 1 5 D O 1 8 H O D I N ( VC H O D
Z U LI C E M E Z I LE S Í ).

Bubnujeme s „Bubny pro vás“, vystoupí mažoretky z DDM.
Výtěžek z dobrovolného vstupného použijí počerničtí skauti
na výstavbu nové klubovny.
Grilujeme buřty, malé občerstvení pro veřejnost zajištěno.
Soutěže a sladkosti pro děti.
Přijďte si užít pohodové odpoledne a přivítejte s námi léto!
Radní MČ Praha 20
www.pocernice.cz
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S T Ř E DA 1 5 . K V Ě T N A 1 4 – 1 8 H O D I N

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 7. K V Ě T N A 1 4 – 1 6 H O D I N

S TA R O S T K A
A L E N A Š T R O B OVÁ Z V E N A

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
N A C H VA L S K É M Z Á M K U
V úterý 28. května 2019 od 14 hodin budou našimi
hosty Olga Knoblochová – Lady Dermacol a první
dáma české kosmetiky a její dcera – baletka
a spisovatelka Isabella Hančlová.

ÚTE R K Y C HATUJ 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.
HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB
DĚTÍkSdispozici.
POSTIŽENÍM
Od 14 DĚTÍ
do 16ZDRAVÝCH
hodin jsmeAvám
Naši stránku najdete na Facebooku pod
názvem Horní Počernice.
Těším se na setkání s vámi

Těšíme se na vás!
www.pocernice.cz

www.pocernice.cz
HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

www.pocernice.cz
HUSITSKÁ DIAKONIE

H OS PO DÁŘS K Á KO M O R A
HL . M PRAHY S PODPOROU
MČ PR AHA 20
P Ř I P R AV U J Í P R O Š K O L Á K Y
A PŘE DŠ KOL ÁK Y
V R Á M C I P O LY T E C H N I C K É
V ÝC H O V Y A K C I :

PŘIJEDE K NÁM
P O LY TE C H B U S !

Divizna srdečně zve na

Katčin
charitativní blešák
Kdy:
Ve středu 15. května 2019
od 8.00 do 17.00 hodin
v klubovně Divizny

Kde:
4. června 2019 od 9.00 hodin
mají děti možnost vyzkoušet si
v areálu Chvalské tvrze přímo
v PolyTechBusu různá řemesla.
Rozvoj manuální dovednosti pod vedením
zkušených mistrů řemeslných oborů.
Vítáni jsou i ostatní zájemci.
Těšíme se na vás!

Husitská fara,
Náchodská 382/171
Děkujeme paní Lstibůrkové za nádherné
modely, které nám věnovala ze svého butiku.
Děkujeme i ostatním dárcům, kteří mohou
oblečení přivést přímo do klubovny Divizny
nebo zavolat na tel. 604 828 805.
Těšíme se na vás!
Vaše Divizna
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INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVANÍ

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin

Volby

sobota 25. května 2019 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin
Voličem je
• občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
• občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a je
nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území
ČR.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a
• nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Hlasování probíhá pouze na území ČR ve
volebních místnostech.
Prokazování totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství. Občan ČR tak
učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Občan jiného členského státu EU
tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.
Neprokáže‑li volič svou totožnost a státní
občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidujícího
subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud
některá kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě přezkumu soudem. Taky
pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku
neobsazené. Hlasovací lístky budou voličům
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
tj. 21. května 2019. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho
kandidujícího subjektu, pro který chce volit.

Hornopočernický zpravodaj – květen 2019

Na vybraném hlasovacím lístku může volič
nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje
více než dva kandidáty, nebude se přihlížet
k žádnému přednostnímu hlasu.
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv. Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Volič by měl při vkládání hlasovacího
lístku do úřední obálky dát pozor na to,
aby omylem nevložil do úřední obálky
(např. z důvodu slepení) více hlasovacích
lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.
Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední
obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský
průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Hlasování na voličský průkaz
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je
povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoli volebním okrsku.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky. Okrsková volební
komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého
volebního okrsku. V případě zájmu volejte na
tel.: 271 071 773 nebo 724 707 170.
Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon č. 62/2003 Sb., a to v českém, anglickém, francouzském a německém
jazyce.
Místem konání voleb jsou:
Volební okrsek
Volební místnost (adresa)
č. 20001		
ZŠ, Stoliňská 823
č. 20002		
ZŠ, Stoliňská 823
č. 20003		
ZŠ, Spojenců 1408
č. 20004		
ZŠ, Spojenců 1408
č. 20005		
Místní veřejná knihovna,
		Náchodská 754
č. 20006		
ZŠ, Ratibořická 1700
č. 20007		
ZŠ, Ratibořická 1700
č. 20008		
ZŠ, Ratibořická 1700
č. 20009		
MŠ a ZŠ, Bártlova 83
č. 20010		
Domeček, Votuzská 322
		(1. patro)
č. 20011		
Domeček, Votuzská 322
		(přízemí)
č. 20012		
ZŠ, Chodovická 2250
Počet volebních okrsků v Horních Počernicích
je 12.
Alexandra Janáčková
Zdroj: MV ČR

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ÚKLID KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ PO ZIMĚ

Odbory

Od poloviny března pracovníci Odboru místního hospodářství provádějí úklidy a čištění
55,2 km místních komunikací a 51,6 km chodníků ve správě MČ Praha 20.
Práce probíhají postupně podle harmonogramu a budou dokončeny do konce května.

PŘIJĎTE SI PRO KOMPOST ZDARMA
Každou středu od 1. 4. do 15. 11.
od 8.00 – 12.00 hod.
Sobotní výdej v hlavní sezoně: od 1. 5.
do 15. 6. a od 1. 9. do 15. 10. od 8.00
do 12.00 hod.
Občané Horních Počernic mají nárok
na 0,5 m3 kompostu na číslo popisné
za rok zdarma.
Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru místního hospodářství

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZACHRÁNIL DVA STROMY
Z CHVALSKÉ TVRZE
Jedenáctileté javory vysazené během rekonstrukce Chvalského zámku měly být
pokáceny kvůli rekonstrukci Stodoly a výstavbě jejího zázemí.
Pracovníkům Odboru místního hospodářství
se podařilo oba stromy zachránit. Během předání staveniště Stodoly stavební firmě navrhli
pracovníci OMH loni na podzim, aby se stromy
místo kácení zkusily přesadit.
Stavba poskytla techniku a pracovníci OMH
stromy do parku na křižovatce ulic Lipí a Ratibořická přesadili. Přes zimu je pravidelně kontrolovali a při poslední návštěvě z kraje dubna
objevili první pupeny a krátce na to začaly oba
stromy kvést.
Na jaře bude znovu proveden výchovný řez
koruny, ochranný nátěr kmene a je zahájena
pravidelná zálivka do zálivkového límce. Teď
už nezbývá než javorům držet palce a stejně
tak i všem městským stromům, aby se o ně
starali takoví lidé jako v Horních Počernicích.
Stromy tu přesazením zachránili už několikrát.
Petra Prokůpková
a Odbor místního hospodářství
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Odbory

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
MČ Praha 20 má ve své správě 16 dětských
hřišť. Jejich údržbu zajišťuje Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20. Bezpečnosti vybavení a čistotě hřišť věnujeme
maximální pozornost.
Jak provádíme údržbu
Pravidelně každý týden je prováděn úklid a fyzická kontrola hřišť, 1x měsíčně provádí technik místního hospodářství odbornou kontrolu, 1x ročně je každé hřiště kontrolováno
nezávislou certifikovanou osobou a vystaven
„Protokol o ročním auditu“.

Největší pozornost z hlediska nebezpečných
závad je věnována uchycení závěsných prvků, kde provozem dochází k probroušení ok
závěsných řetězů. Dále je třeba dbát na pravidelný úklid, doplnění a kypření dopadových
ploch. Velmi důležité je pro nás i sledování stavu dřevěných konstrukcí, které vlivem povětrnostních podmínek potřebují občasnou výměnu. U pískovišť pravidelně každým rokem
měníme písek a zajišťujeme jejich oplocení.
Provozní řád
Na každém hřišti je návštěvníkům k dispozici
„Provozní řád“, kde najdou pokyny pro provoz

hřiště i kontakty na provozovatele. Hlášení
o mimořádných závadách pracovníci Odboru
místního hospodářství ihned řeší. V blízkosti
větších dětských hřišť a sportovišť v ulici Ratibořické a Lhotské jsou rovněž instalovány
přenosné WC. Snažíme se pro bezpečnost
dětských hřišť a jejich zázemí udělat vše, co je
nutné k tomu, aby se tu děti i jejich rodiče cítili
příjemně.
Jaroslav Píša, vedoucí
Odboru místního hospodářství
ÚMČ Praha 20

PRAHA OSLAVÍ TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
Praha oslaví od 10. do 16. června 2019 první
ročník Týdne pěstounství. Zveme pěstounské
rodiny, ale i širokou veřejnost na akce po celé
Praze. Těšit se můžete na semináře, diskuse

s odborníky včetně samotných pěstounů,
výstavy, promítání dokumentárních filmů
s tematikou náhradní rodinné péče či volnočasový program pro rodiny s dětmi. V rámci

vybraných aktivit představí zástupci úřadů
a doprovázejících organizací návštěvníkům
informace o tom, jak je možné stát se pěstounem. Ale i jaké jsou na pěstouny kladeny nároky a jaká je následná nabídka podpůrných
služeb pro rodinu, která se rozhodne dítě přijmout. Týden pěstounství je ale také příležitostí k poděkování všem pěstounům starajícím se
o děti, které nemohou být se svými rodiči.
Všechny akce během Týdne pěstounství Praha
jsou zdarma. Podrobný program akce na tydenpestounstvi.praha.eu.
V Horních Počernicích se akce Týden pěstounství uskuteční dne 11. 6. 2019. V příštím čísle
Hornopočernického zpravodaje se dozvíte
více podrobností.
Daniela Bendlová,
Odbor sociálních věcí a školství
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Konrádová Květuše
Procházka Radovan
Synecká Jarmila
Malec Vladislav
Macurek Emil
Kubrychtová Věra
Radová Jana
Fremunt Stanislav
Opatrná Zdenka
Paulík Lubomír
Řezníčková Jarmila
Langerová Ladislava

Šober Ivan
Mudra Oldřich
Böhm Vladimír
Dolečková Věra
Peterka Václav
Hlaváčková Jaroslava
Řehořová Marie
Němcová Zdeňka
Králová Eva
Studená Josefa
Podlahová Helena
Haušildová Květa

Aronová Helena
Topinka Jiří
Krejsa Václav
Škalda Jiří
Brachtlová Marie
Koudelová Alena
Němec Vladimír
Jandová Alena
Strakošová Irina
Riegertová Stanislava
Šoberová Květa
Jelínková Jarmila

Tvrdíková Blanka
Romová Jana
Šrytrová Alena
Vojáček Karel
Novák Květoslav
Paldusová Olga
Procházková Stanislava
Tůmová Ludmila
Sarvaš Josef
Donátová Květuše
Urbanová Marie
Mlčák Jiří

Trojánková Jaroslava
Lhotová Jana
Exnerová Suzana
Strnadová Renata
Schrammová Marie
Hlaváček Jan
Fořtová Oluška
Janů Eva
Klub seniorů HP,
MO STP, MO SPCCH

INFORMACE PRO JUBILANTY

KVĚTEN 2019

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

INFORMACE PRO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
středa 15. května KLUBOVNA
beseda „Móda prvé republiky“ PhDr. Mirolava Buriánová, kurátorka
sbírky novodobé módy a textilu.
Národní muzeum, začátek ve 14.00 hod.
pondělí 20. května VYCHÁZKA
Zahradní město - kolem Botiče k soutoku s Vltavou, sraz ve stanici
metra Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová
středa 29. května KLUBOVNA
beseda o Kanadě, přednášející
Mgr. Strynclová Gabriela,
začátek ve 14.00 hod.
čtvrtek 30. května VYCHÁZKA
Zahrady pražského hradu, sraz ve stanici
metra Č. Most ve 13.00 hod.,
vede L. Frouzová a L. Kopsová
pondělí 3. června VYCHÁZKA
Příbram – Svatá Hora, sraz ve stanici
metra Č. Most v 8.45 hod.,
vede L. Frouzová
Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna s programem je otevřena
každou středu od 14 hodin vedou Helena a Pavel.
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 2. - 31. 4. 2019 do 30. 6. 2019.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na www.pocernice.cz

ZLATÁ SVATBA
V obřadní síni Chvalského zámku oslavili dne 26. 1. 2019 zlatou svatbu manželé
Jarmila a Josef Medunovi.
Bydlí společně v Horních Počernicích
již přes 50 let, vychovali 3 děti, mají
7 vnoučat a 2 pravnoučata. Přejeme jim
do dalších společných let hodně štěstí.

STÁTNÍ OBČANSTVÍ
Dne 17. 1. 2019 se stal státním občanem
České republiky pan Oleksandr Podhorný.
Pan Podhorný pochází z Ukrajiny.
Do České republiky přišel před 21 lety
a od roku 2015 žije s manželkou
v Horních Počernicích.
Martina Krátká, matrikářka

V tichém zármutku oznamujeme, že nás opustila naše maminka a babička, paní Rudolfa Štěpánková, rozená Hašplová. Zemřela 6. dubna 2019 ve
věku 89 let. Rodina děkuje za tichou vzpomínku.
Dne 6. května 2019 by se dožil 80 let pan Emil Král. Vzpomíná manželka
Olga s dětmi.
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Společenská rubrika

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

„UDÁNÍ“ HANY MORAVCOVÉ
V minulém čísle HPZ zastupitelka paní Hana
Moravcová obvinila úřad naší městské části,
že „udal“ její veřejnou sbírku na Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se o obvinění natolik
absurdní, ale zároveň zlovolné, že ač neradi,
musíme reagovat. Předně si shrňme fakta.
Nadační fond ŠANCE, jehož nadační kapitál
činí plných 1000 Kč, uspořádal veřejnou sbírku v souvislosti s požárem bytu v Chodovické
ulici. Oficiální sbírku přitom pořádala i naše
městská část a způsob sebeprezentace paní
Moravcové některým připomínal spíše PR
než efektivní pomoc. Mnozí občané si sbírky
dokonce pletli. To ale teď ponechme zcela
stranou.
Problém je, že při organizaci sbírky se paní
Moravcová neobtěžovala ani s nejzákladnějšími úředními náležitostmi, jakými jsou
oznámení na MHMP a potíže byly i kolem
bankovního účtu. Sbírka připadala některým občanům z různých důvodů podezřelá
a minimálně jeden soused, pan Oskar Bílek,
se dopisem obrátil na Odbor daní, poplatků
a cen MHMP s informací o ilegálnosti sbírky.
Příslušný odbor následně panu Bílkovi skutečně sdělil, že Nadační fond ŠANCE porušuje
zákon o veřejných sbírkách a zahájí s uvedeným nadačním fondem řízení. Tato informace
byla následně panem Bílkem odeslána v kopii na náš úřad a především jím osobně sdělena na jednání zastupitelstva
dne 4. 3. 2019.
Teprve tehdy se náš úřad na magistrátu dotá-

zal na stav sbírky a MHMP nám úředně sdělil,
že Nadační fond ŠANCE koná veřejnou sbírku
v rozporu se zákonem. Náš úřad měl povinnost si takovouto informaci ověřit a posléze
o ní případně informovat. NF ŠANCE vyžadoval například, aby propagační materiály
ke sbírce visely na webu úřadu, čemuž jsme
zpočátku vyhověli. Úřad ale nemůže oficiálně propagovat akci, o níž mu nadřízený úřad
písemně sdělí, že je nelegální. Nezákonností
sbírky byli navíc ohroženi všichni dárci, neboť
zákon počítá s řadou sankcí včetně odvedení
výtěžku do rozpočtu hl. m. Prahy. Je naprosto nepředstavitelné, aby na území Počernic
probíhala ilegální sbírka hrozící sankcemi,
na jejíž nezákonnost byla obec upozorněna
magistrátem a obec přitom dál sbírku propagovala a občanům nic nesdělila. Jakmile by
přišly sankce, dárci by oprávněně kritizovali
náš úřad. Vyčítali by nám, že jsme o protizákonnosti celé akce věděli, a přesto mlčeli
jako hrob. Dovolili jsme si proto jedno suché
oznámení obsahující pouze úřední sdělení
z magistrátu.
Je přitom třeba zdůraznit, že pan Bílek přímo
na jednání zastupitelstva dne 4. 3. 2019 předal dopis z magistrátu vedení Horních Počernic. Sdělil rovněž zastupitelům, že to byl on,
kdo se na magistrát z důvodu podezřelých
nesrovnalostí sbírky obrátil. Paní Moravcová
tedy velmi dobře věděla (prosím, podívejte
se na záznam z jednání), že náš úřad neměl
se šetřením její sbírky vůbec nic společného.
Přesto zlovolně, lživě a na hranici pomluvy

obvinila právě nás, že jsme
fond „udali“, což se samozřejmě dotklo jak úředníků,
tak nic netušících radních.
Kategoricky prohlašujeme,
že nikdo z úřadu o nezákonné činnosti paní Moravcové
magistrát
neinformoval.
Čtenář jistě pochopí, že takové pomluvy nemůžeme přejít mlčením.
Korunu všemu nasadila paní zastupitelka
svou poznámkou v textu, že jsme ji měli předem „upozornit na nesrovnalosti“. Za prvé
jsme o nich nevěděli, za druhé náš úřad není
advokátem jejího fondu a za třetí je poněkud
směšné, když bývalá starostka nezná sama
bez upozornění ani elementární požadavky
zákona.
Kdyby paní Moravcová prostě jen dodržovala
zákon a neobcházela pravidla, nemusela by
maskovat svoje vážná pochybení napadáním
lidí, kteří za její problémy nikterak nemohou,
a kteří naopak pracovali ze všech sil i ve svém
volnu na řešení krizové situace po požáru.
Přeji vám všem pohodové květnové dny.
Daria Češpivová,
místostarostka

KRÁTKÉ KOALIČNÍ OHLÉDNUTÍ
Vážení spoluobčané,
opět bych se s vámi rád podělil o informace
a mé dojmy z naší „nové radnice“. Je za námi
v rámci naší koalice přibližně půlrok a rád
bych se tedy ohlédl a shrnul to, co se povedlo, a co se zatím v rámci činnosti nového
vedení stalo. Především bych chtěl uvažovat
a psát v pozitivním duchu, kritizovat mi zatím
nepřísluší a také preferuji dívat se na věci z jejich lepší stránky. Určitě mi nejde o to chlubit
se. Je jasné, že ne všechno se povedlo a že
se toho mohlo podařit i více. Znovu jsem si
prošel zápisy rady a zastupitelstva, web, Zpravodaj a facebook MČ, e‑mailovou komunikaci a další dostupné materiály a tento výpis by
měl spíše potvrdit to, že se koalice činí a že
snad nezůstalo jen u slibů.
Tedy čím jsme se například zabývali: úspěšné
nové zpracování rozpočtu i v situaci destabilizovaného Ekonomického odboru; včasné
podchycení problémů s mosty na území H.
Počernic; hledání možností jak dál s kompostárnou na cizím pozemku, podobně i se
sběrným dvorem; oživování a naplňování
současného komunitního centra; řešení ztraceného potoka u D11 a dalších souvislostí
u rybníků; intenzivnější zaměření a dohled
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nad zacházením se zelení městské části; získání nových sponzorů pro kulturní a společenské akce či HP Zpravodaj; identifikace
a náprava mnoha drobných nešvarů v ulicích
a ve veřejných prostorech za pomoci občanů; v souladu s předvolebními sliby snaha
o zastavení masivní výstavby ve východním
katastru; všechny klíčové investice běží a tělocvična bude!; obnovení „zámeckých posezení“; nová ordinace pro internistu, který se
specializuje na léčbu bolesti - na Chvalech;
sběr hraček a jejich předání dětem v mostecké nemocnici; nové příjmy díky mnohem
lepšímu úročení peněz na účtech MČ; skvěle,
rychle a efektivně nastavená pomoc pro občany z bytů zasažených požárem v ul. Chodovické, včetně odpovídající finanční pomoci; zřízení Rady seniorů; nemalé úspory v IT;
spolupráce na přípravě nové akce „garážový
výprodej“; možnost pravidelného chatování
a osobního setkání s paní starostkou nebo
setkání s radními; zřízení služby Senior auto,
kterou do konce letošního roku poskytujeme
pro naše seniory jako pilotní projekt zdarma;
možnost využití sdílených elektrokol HomePort; a v neposlední řadě se stále týden co
týden pereme za regionální dopravní okruh.

Jsem si jist, že moji koaliční kolegové by mě doplnili
o další body, avšak i tento
základní výčet mi ukazuje,
že oživení a nová krev na
radnici v čele s paní starostkou mělo smysl. Já osobně
jsem rád (a věřím, že i mnozí
další) za starostku na svém
místě, a to včetně jejího týmu a všech dotčených kolegů úředníků.
Na závěr opakuji, nejde o sebechválu. Jde
o soupis menších či větších událostí, za které
lze mým kolegům poděkovat a doufám, že
zbytek prvního roku bude minimálně podobně bohatý na výzvy i nové nápady. Především
však věřím v jejich realizaci podle nejlepšího
svědomí zvolených představitelů. A ve výsledku bych byl rád, abychom s naší prací pro
obec mohli být spokojeni nejen my, ale především i vy.
Pavel Skalický, radní

BÍLÝ VRCH? OBEC ZÍSKALA NAPROSTÉ MAXIMUM

V rámci této snahy jsme se stavebníkem, společností Konhefr Počernice, s. r. o., uzavřeli
minulý měsíc dodatek ke smlouvě o spolupráci, který obci zajišťuje dar ve výši téměř
30 mil. Kč! Bez tohoto dodatku by smlouva
totiž byla neplatná a obec by nedostala ani
korunu. Takto je zajištěna např. výstavba
hřiště pro děti, hřiště pro mládež za 1,5 mil.
Kč, výstavba budovy pro mateřskou školku,
zařízení sociální péče a případně i zařízení
zdravotnické. Stejně tak obec dostane darem
spoustu potřebné infrastruktury. Podobné projekty by si Počernice prostě nemohly
v blízké budoucnosti dovolit. Při našich rozpočtových možnostech je např. stavba školky
jednoduše nemožná.
Zásadní je, že stavebník tuto smlouvu o spolupráci ani její dodatek vůbec nepotřeboval.
Mohl by zcela bez problému stavět i bez něj,
protože má zajištěny všechny potřebné náležitosti včetně EIA, všech stanovisek i souhlasu minulé rady a zastupitelstva s plánovací smlouvou (jejíž bezdůvodné vypovězení
a následná úhrada škody by obec zásadně
finančně poškodily). Jen díky vyjednávání ze
strany obce, a uznejme i nemalé dávce dob-

ré vůle stavebníka, se podařilo dodatkem
smlouvu zajistit.
Rada tedy rychlým jednáním zabezpečila dodatek a desítky málem propadlých milionů
pro obec a s čím přijde Ing. Čáp? S ultimátem,
že jestli dodatek podepíšeme a věc neodložíme, vyvolá v koalici spor. Pokud bychom
panu Čápovi vyhověli, smlouva o spolupráci
by byla teď neplatná a stavebník by napříště již dodatek nepodepsal, protože ho stojí
30 mil. Kč, přičemž jej nepotřebuje on ale
obec. Pokud bychom s panem Čápem souhlasili, v těchto dnech by zasedalo mimořádné zastupitelstvo, kde bychom byli jako radní
obviněni, že jsme vlastní nečinností a hloupostí připravili Počernice o mateřskou školku.
A byla by to pravda. V dnešní době bychom
pravděpodobně čelili i trestnímu oznámení.
Volili jsme tak mezi zcestnými požadavky
pana Čápa a občas nepopulární odpovědností vůči obci a jejím obyvatelům. Rada pochopitelně jednohlasně zvolila to druhé.
Možná se ptáte, proč Počernice JINAK tento
spor vůbec vyvolaly? Důvodem je bezuzdný populismus. Pan Čáp zkrátka rád vykládá
místním v Čertousích, jak za ně bojuje a jak
lze ještě výstavbu měnit. Realita je taková, že
v době projednávání záměru, v letech 20142016, nezaslal Vilém Čáp radě žádné připomínky ani podněty, stížnosti či požadavky
občanů Čertous. Obě smlouvy měl přitom
k dispozici půl roku před jejich schválením na
ZMČ 12/2016. Nijak nejednal ani se stavebníkem p. Konhefrem. Za celou dobu nám Počernice JINAK nesdělily ani jeden jediný konkrétní návrh, co ve věci Bílého Vrchu dělat teď,
když je vše dávno hotové. Protesty se panu

zastupiteli hodí do krámu
až nyní, protože opakovaně
odmítl zasednout v radě MČ
(kde by mohl svůj program
hájit) a nemá tudíž žádnou
právní odpovědnost. Práce
v radě by možná Ing. Čápovi
kolidovala s jeho místečkem
na pražském magistrátu.
To však kolegům z Počernice JINAK nebrání
v tom, aby nás, kteří neseme kůži na trh, neustále napadali.
Sousedům v Čertousích bych proto závěrem
ráda řekla, že vás nebudu jako jiní balamutit a lhát vám o tom, že výstavbu rodinných
domů lze ještě jakkoliv zastavit. Ujišťuji vás,
že v době projednávání záměru jsem naopak
osobně dávala připomínky k EIA, sama ověřovala a konzultovala záměr výstavby s nezávislými konzultanty a trvala na splnění všech
podmínek daných Radou MČ Praha 20. Myslím, že i investor může potvrdit, že projednávání byla mnohdy složitá a nepříjemná. Rada
městské části bude zkrátka vždycky na straně
místních, ale bude tak činit důsledně a v souladu se zákony, nikoliv slibováním vzdušných
zámků.
Karla Polydorová,
radní

OMEZENÍ SLUŽBY SDÍLENÝCH ELEKTROKOL V HORNÍCH POČERNICÍCH
Po necelém měsíci fungování sdílených elektrokol na území Horních Počernic nás vyrozuměla společnost Homeport, která sdílená
elektrokola provozuje, že je bohužel nucena
svou službu v Horních Počernicích omezit.
Na kolech bude možné do Horních Počernic
dojet a kola zde vrátit, nebude již ale možné
si zde kola půjčit. Důvodem je vysoká míra
vandalismu – níže zveřejňujeme sdělení společnosti Homeport s popisem skutků, které
k tomuto rozhodnutí vedly. Nezbývá nám než
věřit, že pachatel či pachatelé budou dopadeni a společnost své rozhodnutí v budoucnu opět přehodnotí, aby se služba sdílených
elektrokol do Horních Počernic v plném rozsahu vrátila.
SDĚLENÍ ZÁSTUPCE PROVOZOVATELE
ELEKTROKOL, SPOLEČNOSTI HOMEPORT:

Bohužel Vám musím touto cestou oznámit,
že jsme byli nuceni přistoupit k odsunu-

tí elektrokol Freebike z Vaší městské části.
Ač nás to velice mrzí, docházelo v Počernicích
k vandalismu, a to v takové míře, že jsme se
rozhodli kola přesunout jinam. Během necelých tří týdnů evidujeme 4 totální poškození kol. Situaci řešíme s policií, ale vzhledem
k tomu, že chybí kamerový systém, viníků se
nejspíš nedopátráme. Jednalo se o lokality
u počernického nádraží a nebo u virtuální
stanice SK Xaverov. Kola byla ve dvou případech odcizena a ve dvou zvandalizována.
Například tento víkend vandal odtáhnul kolo
z Xaverova do nedaleké vodní nádrže a kolo
utopil. Následně došlo málem k úrazu našeho technika, který kolo lovil. Nevíme, zda se
jedná o jednoho člověka, který kola cíleně likviduje nebo jich je více. Uvidíme, jestli něco
přinese vyšetřování PČR. Každopádně ale
prozatím kola z Počernic stáhneme.
Bude však ponechána průjezdová zóna i vir-

tuální stanice, takže lidé
z centra budou moci stále
do Počernic jezdit. Nebude zde ale stálá flotila, jako
tomu bylo doposud.
Po čase bychom je zkusili
nasadit znovu, ale to až přidáme do systému více kol.
Zbyněk Mucha, radní
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Zastupitelé

V minulém čísle HPZ zastupitel Vilém Čáp kritizoval postup obce ve věci výstavby v Čertousích. Vzhledem k velmi zavádějícím argumentům pana Čápa bych ráda reagovala.
Předně záměr výstavby Bílého Vrchu schválilo už předminulé vedení městské části, a to
v září 2014 (tedy rok před přijetím „Deklarace podmínek rozvoje“, což pan Čáp jistě jen
nechtěně opomíná). Současné vedení tak již
hlavně zabezpečuje plnění podmínek co nejvýhodnějších pro Počernice.

NÁCHODSKÁ ULICE A DALŠÍ KOMUNIKACE PO ZIMĚ
Bohužel nám zimní měsíce zanechaly památku v podobně výmolů a výtluků na našich
hlavních komunikacích. U některých může
být riziko poškození nárazníku, pneumatiky,
ráfku nebo dokonce celého motoru. Prošli
jsme tedy s kolegou Petrem Růžičkou Náchodskou ulici a nafotili poškozená místa
a prostřednictvím on‑line hlášení nehod jsme
to ohlásili na Technické správě komunikací
Praha. Již během pěti dní bylo opraveno první
hlášené místo (křižovatka Náchodská – Božanovská). Ostatní místa byla opravována poté.
Pokud máte další tipy na poškozená místa,
můžete je jednoduše nahlásit na odkazu:
https://www.tsk‑praha.cz/wps/portal/root/

hlaseni‑poruch‑a-zavad.
Týká se pouze komunikací
ve správě TSK Praha, tedy
Náchodské ulice, Ve Žlíbku,
Božanovské, Bystré, ul. Bártlova a ulice U Úlů. Ostatní
spadají do péče městské
části. Ty budu chtít řešit
v rámci Komise dopravy.
Krásné jarní dny,
Eva Tůmová, vaše zastupitelka
Šance pro Počernice
eva_tumova@pocernice.cz

PROČ ŠANCE PRO POČERNICE NEHLASOVALA PRO ROZPOČET MČ NA ROK 2019
Pokud se zajímáte o hospodaření v obci, víte,
že v uplynulých letech 2010–2018 zastupitelstvo hospodařilo navzdory nemalým investicím s přebytkem. Rozpočet byl přehledný
a každý odbor věděl, jaký obnos má na rok
k dispozici. Podle toho také s přidělenou
částkou hospodařil.
V roce 2017–2018 začínalo vedení obce
hospodařit s částkou 114 milionů korun na
účtech, tedy podobně jako letos. Ačkoli před
rokem nikdo na zasedání zastupitelstva nehnul brvou, letos se rozpoutala bouře, že na
účtech nejsou žádné peníze. Tuto informaci
jsme se mohli dočíst v Hornopočernickém
zpravodaji i na oficiálních stránkách HP. Skutečnou pravdu si lze ověřit, když zhlédneme
videozáznam ze zastupitelstva 4. 3. 2019
Zajímavé na tom je, že prvním činem nového zastupitelstva v této „finanční krizi“ bylo
zvýšení platů o 2,1 milionu korun a druhým

„rozloučení“ s tajemníkem MÚ, který odmítal
praktiky ovlivňování práce úředníků státní
správy, za nemalé odstupné.
Na letošní rozpočet jsme čekali dlouho. Nejprve se ztratily podklady, které vypracovalo
minulé vedení obce a z nichž by současné
vedení mohlo čerpat, kdyby ovšem chtělo.
Bývalá starostka Hana Moravcová je nabízela
v tištěné i elektronické podobě.
Současné vedení zvolilo raději cestu zastavení významných investic (např. MUM) a bez
dlouholetých zkušeností a se značně personálně oslabeným Ekonomickým odborem
vytvořilo rozpočet velmi netransparentní, nepřehledný, s investicemi o 32 milionů nižšími,
což svědčí o bezradnosti a alibismu.
Chápeme, že pokud někdo nemá zkušenosti,
může dělat chyby. V zájmu obce by však bylo
normální převzít nabízené informace a pokračovat v dlouho připravovaných projek-

tech. V takto zpracovaném rozpočtu je velký
prostor pro nepřehledné toky peněz. S ohledem na trestněprávní odpovědnost zastupitelů při nakládání s veřejnými prostředky
nechceme, ani nemůžeme takto zpracovaný
rozpočet podpořit.
Hana Moravcová,
zastupitelka
Šance pro Počernice

NADAČNÍ FOND ŠANCE DĚKUJE ZA POMOC
Vážení a milí spoluobčané,
rád bych vám jménem Nadačního fondu
ŠANCE poděkoval za pomoc, kterou jste po-

skytli bezprostředně po ničivém požáru v panelovém domě v Chodovické ulici, kdy jsme
vyhlásili mimořádnou finanční a materiální

pomoc. Podařilo se nám na
zvláštní účet vybrat celkem
částku 58 360 Kč a získat
značné množství materiální pomoci. Velmi mile nás
překvapil tak velký ohlas
pomoci. Všechny zaslané finanční prostředky předáme
rovným dílem poškozeným.
Vaší pomoci si velmi vážíme.
Nová grantová výzva
Nadační fond ŠANCE ke dni 1. května 2019
vyhlašuje další výzvu k podání žádostí o příspěvky. Výzvy jsou zaměřené na děti, mládež
a seniory nebo občany Horních Počernic, kteří se dostali do tíživé sociální situace. Žádost
můžete podat elektronicky přes e‑mail: info@
nfsance.cz, formulář je k dispozici na stránkách: www.nfsance.cz.
Přeji vám krásné slunné jarní dny,
Petr Růžička, váš zastupitel
Šance pro Počernice
Petr_Ruzicka@pocernice.cz
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bytového fondu – výstavba nových bytů
ve vhodných lokalitách a získání dostatku finančních prostředků pro tuto činnost.
S rostoucím počtem bytů ve svěřené správě
městské části by přímo úměrně rostly i rozpočtové příjmy naší městské části, navíc bychom i díky tomu mohli lépe pomáhat skutečně potřebným osobám v nouzi. Vnímám
to tak, že i zde jsme na začátku dlouhé cesty.
Osobně budu vyvíjet aktivity s cílem vytipovat vhodné pozemky a ideu pomalu posouvat ke konkrétnímu řešení – jakékoli nápady
a doporučení jen a jen uvítám.
Zásobník investičních záměrů
Na dubnovém jednání komise majetku jsme
rovněž souhlasili s předloženým návrhem
Zásobníku investičních záměrů městské
části. Vzhledem k tomu, že velké pražské
zastupitelstvo schválilo poskytnutí účelové
investiční dotace pro naši městskou část na
rekonstrukci Stodoly v areálu Chvalské tvrze
a také ponechání nevyčerpaných účelových
prostředků poskytnutých městským částem
v předchozích letech k využití v roce 2019,
může naše městská část zařadit do rozpočtu
i záměry, na něž dosud nebyly v našem rozpočtu prostředky. Mezi 27 záměry v celkové
hodnotě 26,14 mil. Kč nalezneme např. sanaci skály ve Slatiňanské ulici, novostavbu
denního stacionáře pro seniory, projektovou
přípravu rekonstrukce bývalé budovy výmě-

níku v Komárovské ulici na
nízkoprahový klub, zateplení střechy domu Mezilesí
2056-2057, 2. etapu rekonstrukce komunikace Božanovská nebo projektovou
dokumentaci pro společné
územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu
nového bytového domu (o cca 6 bytech) vedle připravovaného sportovního hřiště v ulici
V Lukách. Do předloženého zásobníku jsme
navrhli zařadit také investiční akci s názvem
„Rekonstrukce kuchyně FZŠ Chodovická“
v objemu 8,5 mil. Kč s tím, že by se realizovala
nejpozději v roce 2020. Dokument Zásobník
investičních akcí (ve znění projednaném na
dubnovém jednání komise majetku) naleznete na webových stránkách úřadu městské
části v sekci Samospráva (Rada – Komise –
Komise majetku) v zápise z jednání komise
dne 10. dubna. Pokud vám v seznamu nějaký
investiční záměr chybí, napište mi.
Krásné jarní dny spojené s oslavami Dne vítězství nám všem ze srdce přeje
Vilém Čáp,
zastupitel Počernice JINAK

SEDM PODNĚTŮ NA RADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
Závěrem března projednala rada městské
části 7 našich podnětů. Ve věci zpracování
gastronávrhu na rekonstrukci kuchyně FZŠ
Chodovická jsme se dozvěděli o posutí termínu (z 1. března) na 30. června z toho důvodu, že rozpočet městské části byl schválen až 4. března 2019. Pozitivní posun jsme
zaznamenali ve věci řešení dopravní situace
u základních škol Chodovická, Ratibořická,
Stoliňská a Spojenců – ke zlidnění dopravy v ranních hodinách budou zpracovány
dopravní studie (a to v termínu do 30. června 2019).
K problematice výměny zpomalovacího
prvku poblíž křižovatky ulic Božanovská,
Mezilesí a Šplechnerova nám bylo předáno
písemné posouzení umístění tohoto zpomalovacího prvku vypracované TSK hl. m. Prahy
ze dne 14. února. V dokumentu je uvedeno,
že 12. února 2019 zde proběhlo místní šetření. Z něj mj. vyplynulo, že při přejezdech
vozidel přes zpomalovací polštáře nelze ve
většině případů subjektivně říci, že by vytvářela příliš zvýšenou hladinu hluku. Možností,
která by mohla částečně eliminovat hluk zpomalovacích prahů, je odstranění stávajících
zpomalovacích polštářů a následná výstavba zvýšené plochy křižovatky Božanovská,
Šplechnerova a Mezilesí. Tato varianta je však
finančně i časově náročnější. Dle vyjádření
TSK si může MČ na pražském magistrátu po-

žádat o zařazení lokality do programu BESIP
a vybudování zvýšené křižovatkové plochy
docílit v budoucnu. Ke dni uzávěrky tohoto
čísla HPZ jsme s kolegou Čápem zaslali další
podnět radě městské části s tím, aby tento
požadavek na pražský magistrát vznesla.
Termín pro zpracování novel jednacích řádů
byl z důvodu nemoci osoby, která měla tyto
dokumenty připravit, posunut na 14. dubna.
Očekáváme je tedy v brzké době a slibujeme
si od nich větší otevřenost rozhodovacích
procesů samosprávy. Ve věci žádosti občanů Čertous o umístění zpomalovacích prahů
v ulici Kludských bylo uloženo Odboru životního prostředí a dopravy, aby v termínu do
30. června prověřil možnosti řešení dopravní
situace v dané lokalitě, s tím, že závěry šetření budou opětovně předloženy na jednání
rady a členům zastupitelstva městské části k informaci. Stejný závěr se týká i řešení
dopravní situace v oblasti Chval, konkrétně
v ulicích Slatiňanská a Šplechnerova. V této
věci se obrátím s žádostí o schůzku na Odbor
služby dopravní policie Krajského ředitelství
policie hlavního města Prahy, o svém dalším
postupu vás budu informovat.
S kolegou Čápem jsme se zajímali také
o kontrolu a opravy herních prvků (nejen
na dětských hřištích) a úklid veřejných prostranství – zde jsme byli ubezpečeni, že
pravidelná prohlídka a s ní spojená údržba

dětských hřišť v Horních
Počernicích byla již provedena zaměstnanci Odboru
místního hospodářství. Na
zvýšení zintenzivnění kontrol a oprav herních prvků
ale trváme i nadále.
Ukončili jsme koaliční
spolupráci
Ve čtvrtek 14. dubna došlo ze strany Počernice JINAK k vypovězení koaliční smlouvy uzavřené s Hnutím občanů Počernic s podporou
Pirátů, Společně pro Počernice a ANO 2011.
Důvodem k jejímu vypovězení bylo, že i přes
naše opakovaná upozornění byla našimi koaličními partnery koaliční smlouva porušována a ani vyvolané dohodovací řízení v této
věci nepřineslo žádný posun. Bližší informace
naleznete na: www.pocernicejinak.cz. O dalším pokračování koaliční spolupráce ve stejném formátu neuvažujeme. Aktivně pracovat
pro Horní Počernice ale budeme i nadále.
Vladimír Hošek,
zastupitel Počernice JINAK
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BYTOVÝ FOND MĚSTSKÉ ČÁSTI A JEHO ROZVOJ
Na březnovém a dubnovém jednání komise
majetku jsme s kolegy vedle jiných témat hovořili také o bytech ve svěřené správě městské části. Takových bytů existuje cca 300.
Většina je pronajímána nájemními smlouvami. A s železnou pravidelností, vždy, když se
některý z bytů uvolní, následují na jednání
rady městské části široké diskuse o tom, jak
s volným bytem naložit.
Zaznívají různé názory – pronajmout učitelům našich základních škol, využít jako byt
pro potřebné nebo pronajmout tomu, kdo
zaplatí nejvyšší jednorázový první nájem…
Nápadů spousta a bytů málo. S vizí nalézt
koncepční řešení jak s našimi byty hospodařit
jsme začali na březnové komisi majetku – požádali jsme úředníky o zpracování přehledu,
jak s byty nakládají na ostatních městských
částech. K diskusi jsme přizvali i radní městské části a na dubnovém jednání jsme téma
asi hodinu diskutovali.
Za nejzásadnější poznatek zmíněný v diskusi vnímám potřebu nastavit taková pravidla,
která přežijí i příští komunální volby (budou
dlouhodobá a nebudou se často měnit). Proto jsme se na komisi shodli, že začneme ve
spolupráci s Odborem hospodářské správy
a investic pracovat na dotazníku k problematice bytového fondu a jeho rozvoje, jenž by
byl určen (nejprve) pro zastupitele městské
části.
Neméně důležitou problematikou je rozvoj

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.

EKOOLYMPIÁDA: ŽÁCI Z POČERNIC UMÍ
Zdravé Horní Počernice a Ekotým ZŠ Ratibořická pod vedením paní učitelky Jeřábkové
organizovaly už šestý ročník Ekoolympiády
a ani letos se účastníci nenudili. Kromě kvízu plného ekologicky zaměřených a někdy
záludných otázek potrápili své mozkové
závity na praktických úkolech - jako třeba
poznávačce hmyzu, ptáků, květin a všeho
živého z naší přírody.
Letošní ročník byl opět plně obsazen, soutěžního dopoledne se zúčastnily pětičlenné týmy

žáků 3. a 7. tříd všech základních škol: Chodovické, Ratibořické, Spojenců a Stoliňské. Žáci
trénovali spolupráci v týmu, testovali nabyté
znalosti v pěti soutěžních disciplínách a při
tom všem se vzájemně seznámili. A že žádná
ze škol není v ekologické výchově nováčkem,
dokazují i výsledky soutěže, absolutní většina
týmů totiž dosáhla 90 a více procent úspěšnosti. Plný počet bodů měli vítězové kategorie
3. tříd ze ZŠ Spojenců, mezi 7. třídami zvítězila
ZŠ Stoliňská se ztrátou pouhých 3 bodů z maxima. Jejich výkony organizátoři také ocenili

dárkovými taškami, všichni účastníci si kromě
diplomu z rukou starostky Aleny Štrobové odnesli i malou drobnost.
Děkujeme všem organizátorům i účastníkům
za skvělou akci a těšíme se další rok zase na
viděnou.
Petra Prokůpková,
koordinátorka akce

Pozvánka

MÁME NA TO MILION!
Nezapomeňte: Investice na přání běží i letos.
Přihlaste svůj projekt do 31. května, můžete ho s námi i předem konzultovat.
Více na: www.pocernice.cz nebo se ptejte koordinátora: koordinator@pocernice.cz
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BÍLÝ VRCH Z POHLEDU PRÁVA
Rada MČ Praha 20 uzavřela nedávno v souvislosti s výstavbou Bílý Vrch „Dodatek ke
smlouvě o spolupráci“ se společností Konhefr Počernice, s. r. o. Spolu s tím se objevila některá zavádějící tvrzení. Patří k nim
třeba to, že plánovací smlouva k projektu
už neplatí a dodatek ke smlouvě o spolupráci tudíž nebylo nutné uzavírat. Opak je
pravdou. Plánovací smlouva je stále platná, a pokud by radní neuzavřeli zmíněný
dodatek, připravili by městskou část o téměř 30 milionů Kč. K tématu se vyjádřila
i právnička ÚMČ Praha 20 JUDr. Barbora
Lukšová Frantová.

Paní doktorko, co je to vlastně smlouva
o spolupráci?
V tomto konkrétním případě je to smlouva,
kde si MČ Praha 20 a „partner“ (společnost
Konhefr Počernice, s. r. o.) sjednaly podmínky spolupráce při realizaci Projektu Bílý Vrch
i nad rámec tohoto projektu tak, aby právě
jeho realizace rozvoji městské části napomohla. Městské části tato smlouva zajišťuje
především příspěvek partnera na rozvoj infrastruktury a občanského vybavení v podobě přesně specifikovaných staveb. Spočívají
např. ve vybudování dětského hřiště, hřiště
pro mládež, multifunkční budovy občanského vybavení, to vše v hodnotě 28.990.500 Kč.
Dále např. v rekonstrukci stávajícího vodovodu ve vlastnictví městské části, komunikace,
chodníky, zálivy pro zastávky autobusů na komunikaci K Zelenči, bezpečnou cyklistickou
dopravu atd., Tyto stavby jsou ve smlouvě
označeny jako tzv. dodatečné stavby, budované současně s projektem a jejich hodnota
není ve výše uvedené částce zahrnuta. Rovněž je ve smlouvě zakotven závazek partnera
bezúplatně převést na městskou část pozemky potřebné pro pokračování komunikace
K Zelenči do ulice Bártlova. Pochopitelně je
ve smlouvě ošetřena situace, pokud by partner infrastrukturu a občanskou vybavenost
nevybudoval, nebo byl s jejím budováním
v prodlení. Městská část je poté oprávněna
požadovat po partnerovi smluvní pokutu
odpovídající vždy sjednané hodnotě nevybudované části staveb či denní sazbě smluvní
pokuty v případě prodlení.
Byla by smlouva o spolupráci platná i bez
podepsání dodatku?
Bez uzavření dodatku k této smlouvě o spolupráci by bylo možno na smlouvu pohlížet
jako na zaniklou, neboť ve smlouvě je za-

komponována rozvazovací podmínka, která v případě, že by nedošlo do 31. 12. 2018
k vydání pravomocného územního rozhodnutí, což v tomto případě nedošlo, způsobí
zánik smlouvy o spolupráci. V dané smlouvě
však byla nastavena i konstrukce ohledně
tzv. vyšší moci, která umožňuje automatické
prodloužení jakéhokoliv termínu pro splnění určité povinnosti. Jedním z důvodů vyšší
moci byly i skutečnosti, které lze souhrnně označit jako způsobující průtahy řízení
a mimo tzv. kontrolu smluvních stran. Nebylo by však příliš právně jisté, aby se trvání
smlouvy o spolupráci dovozovalo od délky
průtahů v řízení a pokud by měly obě smluvní strany vůli a zájem uzavřít dodatek, kterým
by postavily na jisto, že smlouva o spolupráci
trvá a shodly se na konkrétním prodloužení
termínů, bylo vhodnější zvolit formu písemného dodatku a trvání smlouvy prodloužit
dohodou smluvních stan. Uzavření dodatku
tak dalo oběma smluvním stranám právní
jistotu, že jsou smlouvou o spolupráci nadále
vázáni a z ní oprávněni.
Potřebuje stavebník smlouvu o spolupráci, aby mohl realizovat záměr Bílý Vrch?
Nikoliv. Pro řízení před stavebním úřadem
a následnou realizaci projektu stavebník
výše uvedenou smlouvu o spolupráci nepotřebuje. Smlouva o spolupráci je výsledkem
vzájemně nalezené dohody o rozsahu dobrovolného plnění ze strany investora a zjednodušeně řečeno je tzv. druhým – návazným
krokem - na uzavřenou Plánovací smlouvu.
Co by hrozilo městské části v případě neplatnosti smlouvy o spolupráci?
Nelze hovořit o neplatnosti smlouvy o spolupráci, ale o jejím zániku. Pochopitelně jde
především o faktické nenaplnění závazků
ze strany partnera a tedy nevybudování ve
smlouvě dohodnuté infrastruktury a občanské vybavenosti. Partnerovi by naproti tomu
nehrozilo nic, neboť tuto smlouvu pro jakékoliv řízení nepotřebuje.
Plánovací smlouva byla schválena zastupitelstvem městské části dne 20. 12. 2016,
je tato smlouva stále platná? Lze jí nějak
vypovědět?
Uvedená smlouva, nazvaná jako Plánovací
smlouva, je samozřejmě stále platná, neboť
ke dni 31. 12. 2018 bylo vedeno územní řízení, které bylo zahájeno řádně a včas před
31. 12. 2018 a v řízení se pokračuje. V případě
této smlouvy nedošlo k naplnění rozvazovací
podmínky. Z mého pohledu nejsou splněny
zákonné ani smluvní předpoklady k ukončení smlouvy, pochopitelně vyjma dohody
smluvních stran na jejím ukončení. Případné
jednostranné ukončení smlouvy (bez toho
aniž by investor porušil svou smluvní povinnost) by bylo nepochybně jednak druhou
smluvní stranou sporováno právě s odkazem
na nenaplnění předpokládaných důvodů pro
její ukončení a za druhé by bylo spojeno s po-

žadavkem investora na úhradu majetkové
újmy včetně ušlého zisku, které by z takového
případného protiprávního jednostranného
ukončení smlouvy vyplynuly.
Plánovací smlouva tak, jak je formulována,
je totiž mimo jiné vyjádřením souhlasu budoucího účastníka správního řízení před stavebním úřadem s realizací Projektu Bílý Vrch
a podmínek, za nichž městská část takový
souhlas vydává. Protože se jedná o smlouvu,
není možné ji jen tak jednostranně a bezdůvodně ukončit a tím odvolat udělený souhlas.
Smlouvu vypovědět nelze. Odstoupit by od
ní bylo ze strany městské části možné pouze v případě, že by investor porušil některou
svou smluvní povinnost a i přes výzvu k nápravě by nápravu nezjednal.

A Z POHLEDU INVESTORA

K vyjádření k projektu Bílý Vrch jsme oslovili i Jana Konhefra, jednatele společnosti
Konhefr, stavby a interiéry, který výstavbu
na Bílém Vrchu realizuje.

Co přinese projekt Bílý Vrch naší městské
části?
Kromě 150 nových rodinných domů přinese
Horním Počernicím vybavení potřebnou infrastrukturou. Jde například o hřiště pro děti,
sportovní hřiště, obchod nebo mateřskou školku. Tento objekt ale nemusí být pouze školkou.
Může být multifunkční budovou, komunitním
centrem, zkrátka prostorem, jaký budou Horní
Počernice v budoucnu potřebovat. Plocha je
připravená a lze ji přizpůsobit aktuálním potřebám. Rád bych upozornil, že namísto výše zmíněných rodinných domů mohly v lokalitě stát
bytové domy pro cca 1500 obyvatel. Územní
plán to umožňuje. Já sám jsem ale takový rozsah výstavby realizovat nechtěl. Vnímám Horní
Počernice jako příjemnou okrajovou část Prahy, kam patří právě rodinné domky. Rád bych
v rámci této výstavby podpořil i trendy nového
životního stylu, které souvisejí s fotovoltaikou,
energetickým úložištěm baterií, systémem nízkoenergetických nebo pasivních domů. Je to
projekt, na kterém spolupracuji v rámci výzkumu s ČVUT a velmi mi na něm záleží.
Věci, o kterých mluvíte a jsou uvedeny ve
Smlouvě o spolupráci mezi vámi a MČ Praha 20, po vás zákon nevyžaduje. Proč jste se
k nim přesto zavázal?
Neumím si představit, že v místech, kde stavím,
bude patřičná infrastruktura chybět. Pokládám
za svou povinnost vyjít obyvatelům městské
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části v každém ohledu vstříc. Musíme myslet na
to, že ti lidé potřebují zázemí, prostory pro děti,
lékařskou péči. Z toho důvodu jsem smlouvu
o spolupráci podepsal. U všech projektů, které
jsem v Horních Počernicích dokončil, jsem pokládal za velmi důležité vytvořit i potřebnou infrastrukturu. Zákon developerům skutečně nic
podobného neukládá, ale já to přesto vnímám
jako velmi zásadní věc. Je to záležitost dobrovolná a pro mě zcela automatická. Už proto, že
v Horních Počernicích je můj domov.
V minulém čísle HPZ zastupitel Vilém Čáp
vyjadřuje obavy, že by vaše společnost nemusela být schopna svým slibům dostát. Co
na to říkáte?
Je to lichá a zavádějící poznámka pana Čápa,
která směřuje pouze k tomu, aby projekt Bílý
Vrch i mou osobu zdiskreditovala. Pochopte,
že já v Horních Počernicích už 12 let bydlím,
sídlí tu všechny moje firmy a především, jak už
jsem uvedl, mám tu domov. Cokoli jsem i předchozím vedením radnice slíbil, vždy jsem splnil.
Totéž platí pro Bílý Vrch.

Když se váš stavební záměr teprve projednával, tedy v letech 2014 – 2016 a bylo jej možné měnit, kontaktoval vás někdy zastupitel
Vilém Čáp s tím, aby s vámi jednal nebo vám
jakkoli tlumočil přání obyvatel Čertous?
V té době jsem panu Čápovi sám volal, abych
s ním mohl o projektu hovořit. Odpověděl mi,
že nemá čas, ale už nikdy se neozval. V té době
byl ještě představitelem ČSSD a já jsem chtěl
možné připomínky k projektu probrat se všemi
zástupci politických stran v našem zastupitelstvu. Byl jediný, kdo o takovou komunikaci neměl zájem. Dnes mě mrzí, že si ani nezjistil, jaký
je skutečný stav kolem Plánovací smlouvy i současného uzavření Dodatku ke smlouvě o spolupráci v rámci výstavby Bílý Vrch a veřejně uvádí
nepravdivá tvrzení.

i rozumím, protože je v zastupitelstvu čerstvě,
ale pan Čáp v komunální politice působí osm
let. O výstavbu na Bílém Vrchu se přesto nikdy
nezajímal. Navíc v minulém volebním období působil jako asistent předsedy Výboru pro
územní rozvoj MHMP, měl tedy veškeré dostupné informace z první ruky. Mohl proto za mnou
přijít s různými nápady, podněty a návrhy na
změny. Nikdy to ale neudělal. V kontextu k jeho
aktuálním článkům a vyjádřením mě proto tento postoj o to více mrzí. Za sebe mohu opět jen
zdůraznit, že veškerým závazkům, které pro mě
ze smlouvy o spolupráci s městskou částí vyplývají, dostojím.
Radní MČ Praha

Jednal s vámi někdo ze zastupitelů uskupení
Počernice jinak ve věci smlouvy o spolupráci
a vyjednání podmínek pro občany Čertous?
Nikdy se mnou v této věci nehovořili a neměli
ani snahu mi jakékoli připomínky občanů, které zastupují, sdělit. V případě pana Hoška tomu

VETERÁN PÁRTY 2019
Obdivovat krásu starých strojů si v areálu Chvalské tvrze nenechalo ujít přes pět set návštěvníků. A měli také co obdivovat. Na devátém
ročníku Veterán Párty bylo 73 automobilů, 14
motocyklů, a jeden stabilní motor BENZ. Nejstaršímu vozidlu bylo dokonce 123 let a byl
jím Ford Quadricycle. Během dopoledne vozy
vyjely na spanilou jízdu, a tak je mohli obdivovat i lidé v ulicích Počernic. V poledne nám
předvedly svůj taneční um děti z DDM. Po nich
již následovala módní přehlídka dobových kostýmů, jichž jsme na mole mohli spatřit rovných

33 a ani letos na módním mole nechyběly ani
děti z Divizny.
Výherci soutěže o nejhezčí automobil:
• automobily do r. 1945 - pan Kohoutek Petr,
Praga Piccolo, r. v. 1928
• automobily do r. 1960 - pan Somr Rudolf,
Škoda Felicia, r. v. 1960
• automobily do r. 1970 - pan Král Jiří,
Citroen, r. v. 1967
• motocykly – pan Loch Vladimír, BMW, r. v. 1938

Dovolte mi poděkovat všem členům Klubu historických vozidel, jejich rodinným příslušníkům
a kamarádům, kteří pomohli akci zajistit. Stejně
tak děkuji Divizně a všem uvedeným sponzorům, hlavnímu sponzorovi MČ Praha 20, jmenovitě starostce a místostarostce.
Za organizátory Jan Brunner
Fotogalerii z akce naleznete na:
ezpravodaj.pocernice.cz
HLAVNÍ SPONZOR:

SPONZOŘI:

Pekařství
Moravec s. r. o.
rodinná firma z Horních Počernic
Naší předností je čerstvé pečivo
vyráběné z kvalitních
tuzemských surovin
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PRODÁVEJTE MEZI VRATY
Již v sobotu 25. 5. 2019 proběhne v ulicích
Horních Počernic Prodej mezi vraty. O co
se jedná a koho se týká? Více nám tuto akci
přiblíží nositelka myšlenky Jana Víchová –
zvaná „Garážová“.
Garage‑sale neboli prodej mezi vraty není
v českých končinách zakořeněn, nicméně
v zahraničí léta skvěle funguje. Jedná se
o prodejně‑společenskou akci, kdy se můžete
zbavit věcí, které již nepotřebujete, získat tak
finance na další nákupy a zároveň dobrý pocit, že jste strávili příjemný den se svými známými a sousedy. Účastníci akce se dělí na dvě
skupiny – nakupující a prodávající.
Ti, co prodávají, vytřídí své věci, vystaví je
někde na svém pozemku (za brankou, na
dvorku) tak, aby k nim mohli ostatní, opatří
je cenovkami (nebo nemusí a o ceně zboží se
může smlouvat) a čekají, až je navštíví druhá
skupina – nakupující, aby je přebytků domácnosti zbavila. Součástí těchto nákupních
návštěv bývá velmi často také domácí občerstvení, takže nikdy nedojde pouze k samotnému nákupu, ale k poklábosení se sousedy,
kafíčku apod. Nakupující mají radost, že levně
nakoupili nebo i dostali věci, které potřebují a prodávající mají radost, že se jich zbavili.
A přitom všichni společně strávili prima den.
O to tady jde.

Jak to tedy funguje? Jak se lidé mohou
zúčastnit?
Tato akce je určená pro všechny. Je to jakási příležitost pro obyvatele Horních Počernic
bezplatně a na svém pozemku prodat nepotřebné věci a zároveň ulovit nějaký poklad
od souseda. Můžete pozvat své kamarády
a známé a projít se po prodávajících domech
a nebo udělat prodejní rej na svém dvorku.
Jak budou ostatní vědět, že zrovna já prodávám?
Ti, co by chtěli prodávat, se musí do 20. 5. 2019
přihlásit na e‑mailu: prodejmezivratyhp@
gmail.com. Napíší zde jméno, lokalitu a co
zhruba nabízejí. Přihlášení je třeba, protože
každé přihlášené místo bude vyznačeno na
mapce, která bude k dispozici od 22. 5. 2019
na stránkách: https://www.domumraje.cz/
prodej‑mezi‑vraty/ a na FB události Prodej
mezi vraty Horní Počernice. Bude tím zaručeno, že o každém prodávajícím budete vědět
a můžete ho navštívit. Na těchto odkazech si
můžete i stáhnout šipky a ukazatele, abyste
své „prodejní místo“ ještě více zvýraznili.
Co když nemám dům, ale bydlím v bytě?
Pokud bydlíte v bytovce, můžete se domluvit mezi sebou s přáteli sousedy a prodávat
hromadně před jedním domem a užít si tak
společný den.

Fungují garážové výprodeje?
Myslím, že jejich popularita v ČR roste a třeba
já je v různých městech navštěvuji již několik
let. Nejvíce jsem se ale inspirovala na Garage
Sales v Černošicích, kde se pořádá již několikátý ročník a jejich obliba je každým rokem
větší. Já jsem osobně měla zájem tuto akci
umožnit obyvatelům Horních Počernic již
dříve, ale podporu jsem našla až ve spolku
Mumraj, který mi pomáhá mou myšlenku
podpořit a máme dokonce i podporu obce.
Doufám, že se bude všem obyvatelům líbit
a stane se z ní každoroční záležitost.
Lenka Bartáková, redaktorka
Pozvánka

PRODEJ
MEZI VRATY
Horní Počernice
sobota 25. 5. 1000–1500

účast zdarma

Věci, které vám už neslouží, mohou udělat radost někomu dalšímu.

CHCI PRODÁVAT
- Přihlašte své místo do
20. 5. u Jany: 725 500 424,

prodejmezivratyhp@gmail.com

- Vyberte věci, které chcete
prodat nebo darovat,
umyjte je a vyperte.
- Užijte si den a popovídejte
si se sousedy.

CHCI NAKUPOVAT
- Mapu prodejních míst
najdete od 22. 5. na
domumraje.cz/prodejmezi-vraty
- Nakupujte, navštěvujte
své sousedy a užijte si
hezký sousedský den.

Kontakt a více informací:
Jana Víchová:
725 500 424
prodejmezivratyhp@gmail.com
domumraje.cz/prodej-mezi-vraty

Pořádá Klub přátel Mumraje
s podporou Městské části Praha 20
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SEZNAM LÉKAŘŮ
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jarmila Blažková
Náchodská 380/184, tel.: 281 920 246
ordinační doba:
Pondělí 07.30 – 11.00
11:30 – 13:30 poradna
Úterý
12:00 – 13:00 pro zvané
13:00 – 16:00
16:00 – 18:00 poradna
Středa 07:30 – 10:00
10:30 – 13:30 poradna
Čtvrtek 07:30 – 10:00
10:30 – 13:30 poradna
Pátek
07:30 – 11:00
11:30 – 13:30 poradna
MUDr. Jaroslava Chaloupková
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 820,
mobil 602 266 487
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 13:00
Úterý
08:00 – 10:00
10:00 – 13:00 kojenecká poradna
15:00 – 18:00
Středa 08:00 – 11:00
11:00 – 13:00 kojenecká poradna
Čtvrtek 13:00 – 15:00
Pátek
08:00 – 13:00
Od 1. 1. 2009 Objednávkový systém i při akut‑
ním onemocnění a kontrolách. Objednání pře‑
dem zaručí, že zde nebudete zbytečně čekat.
Život ohrožujících stavů se to netýká, budou
ošetřeny přednostně a kdykoliv.
MUDr. Drahomíra Červená
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 800
ordinační doba:
Pondělí 07:00 – 10:00
10:00 – 12:00 poradna
15:00 – 18:00 pro zvané
Úterý
07:00 – 12:00
Středa 07:00 – 12:00
7:00 – 10:00 poradna
13:00 – 15:00 pro zvané
Čtvrtek 07:00 – 13:00
Pátek
07:00 – 12:00

Gynekologie
MUDr. Jiří Bastl
Chodovická 484/10, tel.: 281 924 057
ordinační doba:
Pondělí 07:00 – 15:00
Úterý
07:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Středa 07:00 – 14:00
Čtvrtek 07:00 – 15:00
Pátek
Není
MUDr. Šárka Pánová, Prim. MUDr. Martin
Pán, MUDr. Veronika Mindžáková,
MUDr. Markéta Nováková
Jívanská 634/4, tel.: 281 863 293, 602 179 991,
e‑mail: gynekologie.pocernice@seznam.cz,
www.gynekologiepocernice.cz
Sestry: Tereza Rašová, Jindřiška Lakosová,
Silvie Novotná
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ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 15:00 MUDr. Mindžáková
Úterý
08:00 – 12:30 Prim. MUDr. Pán
15:00 – 19:00 MUDr. Utracká Erika
Středa 08:00 – 14:00 MUDr. Pánová
Čtvrtek 08:00 – 14:00 MUDr. Pánová		
15:30 – 19:30 MUDr. Nováková
Pátek
08:00 – 12:30 MUDr. Pánová
Čas vyšetření je možno domluvit v ordinačních
hodinách.
MUDr. Jan Jíra
Odbornost: gynekologie, dětská gynekologie
Lhotská 2072/3, tel.: 281 925 822, 606 631 652,
www.gynrea.cz, e‑mail:
gynrea‑ordinace@seznam.cz
ordinační doba:
Pondělí 13:00 – 18:00
Úterý
07:30 – 13:00
Středa 07:30 – 13:00
Čtvrtek 13:00 – 18:00
Pátek
07:30 – 12:00

Čtvrtek 13:00 – 18:00
Pátek
08:00 – 12:00

Ortopedie
MUDr. Michal Trnovský
Lhotská 2071/1, tel.: 281 928 894,
e‑mail: michal@trnovsky.cz
ordinační doba:
Úterý
08:00 – 12:00
12:30 – 15:30 objednaní
Čtvrtek 08:00 – 15:00
Pátek
08:00 – 12:00

Neurologie
MUDr. Hana Trnovská
Lhotská 2071/1, tel.: 603 739 683
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Středa 08:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Pátek
09:00 – 11:00 pouze zvaní

Interna

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Eva Astlová
Spojenců 1054/10, tel.: 281 924 825,
732 308 881 pouze v ordinačních hodinách
e‑mail: astlova.ordinace@seznam.cz,
www.interna‑astlova.cz

MUDr. Irena Chudomelová
Lhotská 2071/1, tel.: 281 920 785
ordinační doba:
Pondělí 12:00 – 17:00
17:00 – 18:00 (pro zvané)
Úterý
07:30 – 12:00
12:00 – 13:00 (pro zvané)
Středa 07:30 – 12:00
12:00 – 13:00 (pro zvané)
Čtvrtek 07:30 – 12:00
12:00 – 13:00 (pro zvané)
Pátek
07:30 – 12:00
12:00 – 13:00 (pro zvané)

Odběry: po, út, st, pá – 07:45 – 10:00
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
Úterý
08:00 – 12:30, 13:00 – 15:00
Středa 08:00 – 12:30, 13:00 – 14:00
Čtvrtek 13:00 – 16:00, 8:00 – 12:00 jiná
adresa: Běloveská 656, Praha 9
Pátek
klinický den, lékař není přítomen

Urologie, sexuologie
MUDr. Zdeňka Hanzlíková
Obchodní 2694/2, tel.: 606 210 626
ordinační doba urologie:
Úterý
09:00 – 14:00 pouze objednaní
Středa 08:00 – 12:00 pouze pozvaní
– na výkony
Čtvrtek 07:00 – 09:00 odběry pouze zvaní
09:00 – 13:00 pouze objednaní
Pátek
08:00 – 10:00 pouze objednaní
ordinační doba sexuologie:
Úterý
14:00 – 16:00 pouze objednaní
Čtvrtek 13:00 – 15:00 pouze objednaní
Pátek
10:00 – 14:00 pouze objednaní

ORL (ušní, nosní, krční)
MUDr. Marcela Růzhová
Václavická 366/12, tel.: 281 925 494,
e‑mail: mruzhova@volny.cz
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý
08:00 – 12:00
Středa 08:00 – 12:00

MUDr. Hana Juklová
Mezilesí 609/87, tel.: 270 006 017
ordinační doba:
Pondělí 07:30 – 11:00
11:00 – 13:00 (pro zvané)
Úterý
07:30 – 11:00
11:00 – 13:00 (pro zvané)
Středa 13:00 – 18:00
Čtvrtek 07:30 – 11:00
11:00 – 13:00 (pro zvané)
Pátek
07:30 – 11:00
11:00 – 12:30 (pro zvané)
MUDr. Jana Švandová,
MUDr. Ondřej Švanda
Lhotská 2072/3, tel.: 281 922 815,
e‑mail:ordinace.svandova@gmail.com,
www.ordinace‑svandova.cz
ordinační doba:
Pondělí 13:00 – 17:00
17:00 – 18:00 (pro zvané)
Úterý
7:30 – 12:30
13:00 – 14:15 (pro zvané)
Středa 7:30 – 12:30
13:00 – 14:15 (pro zvané)
Čtvrtek 7:30 – 12:30
13:00 – 14:15 (pro zvané)
Pátek
07:30 – 11:30
12:00 – 14:15 (pro zvané)

MUDr. Ivana Vobecká
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 850
ordinační doba:
Pondělí 07:00 – 12:30
13:00 – 14:00 (pro zvané)
Úterý
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00 (pro zvané)
Středa 07:00 – 12:30
13:00 – 14:00 (pro zvané)
Čtvrtek 07:00 – 12:30
13:00 - 14:00 (pro zvané)
Pátek
07:00 – 11:30
13:00 – 14:00 (pro zvané)
MUDr. Taťána Železná
Chodovická 466, tel.: 281 922 573
ordinační doba:
Pondělí 12:00 – 15:00 (bez objednání)
15:00 – 18:00 (na objednání)
Úterý
07:00 – 10:00 (bez objednání)
10:00 – 13:00 (na objednání)
Středa 07:00 – 10:00 (bez objednání)
10:00 – 13:00 (na objednání)
Čtvrtek 07:00 – 09:00 (bez objednání)
09:00 – 13:00 (na objednání)
Pátek
07:00 – 10:00 (bez objednání)
10:00 – 13:00 (na objednání)
MUDr. Jana Bruothová
Náchodská 867/26, mobil: 732 554 188,
e‑mail: ordinace@tiliamed.cz
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 10:00 akutní stavy
bez objednání
10:00 – 13:00 objednaní
Úterý
08:00 – 10:00 akutní stavy
bez objednání
10:00 – 13:30 objednaní
Středa 08:00 – 10:00 akutní stavy
bez objednání
10:00 – 13:00 objednaní
Čtvrtek 09:30 – 13:30 pro zvané
13:30 – 15:00 akutní stavy
bez objednání
15:00 – 18:00 objednaní
Pátek
07:00 – 9:00 akutní stavy
bez objednání
09:00 – 13:00 objednaní

Stomatologie pro dospělé
MUDr. Raffay Ivan
Lhotská 2072/3, tel.: 281 923 737
ordinační doba:
Pondělí 07:30 – 15:00
Úterý
07:30 – 14:00
Středa 11:00 – 18:30
Čtvrtek 07:30 – 13:00
Pátek
07:30 – 12:00
MUDr. Zdeňka Geráková
Lhotská 2072/3, tel.: 281 922 865
ordinační doba:
Pondělí 07:30 – 18:00
Úterý
07:30 – 14:00
Středa 07:30 – 14:00
Čtvrtek 11:30 – 18:00
Pátek
07:30 – 12:00

MUDr. Libor Vajzr,
MUDr. Marcela Vajzrová
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 507
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 15:30
Úterý
08:00 – 15:30
Středa 08:00 – 15:30
Čtvrtek 08:00 – 15:30
Pátek
08:00 – 13:00
MUDr. Tzvetanov Mladen,
Dr. Petya Dandarova
Náchodská 816/10,
tel.: 281 921 537, 603 268 958,
e‑mail: mindentist.ordinace@centrum.cz
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 17:00
Úterý
08:00 – 17:00
Středa 08:00 – 17:00
Čtvrtek 08:00 – 17:00
Pátek
08:00 – 12:00

Dětská stomatologie
MUDr. Věra Rausová
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 508
ordinační doba:
Pondělí 08:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
Úterý
08:00 – 12:00, 12:30 – 14:00
Středa 08:00 – 12:30, 13:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Pátek
08:00 – 13:00

Endokrinologická ambulance
MUDr. Nataša Kaňová, MUDr. Gudevová
Lhotská 2071/1, tel.: 777 904 830, e‑mail: endo‑
praha@gmail.com, www.endopraha.cz
ordinační doba:
Pondělí 08:30 – 16:30 – MUDr. Gudevová
Úterý
07:30 – 15:30 – MUDr. Kaňová
Středa 07:30 – 12:00
12:30 – 15:30 – MUDr. Kaňová
Čtvrtek 07:30 – 14:00 – MUDr. Kaňová
Pátek
08:30 – 16:30 – MUDr. Gudevová

Psychiatrická a psychoterapeutická
ordinace
MUDr. Ivana Ondráčková
Obchodní 2, budova Oční kliniky 1.patro,
mob.: 733 312 172, 728 706 373,
email: iva.ondrackova@email.cz,
www.lecbaduse.cz
ordinační doba – vše na objednání:
Pondělí 08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
MUDr. Ondráčková
Úterý
10:00 – 12:00, 12:30 – 19:00
MUDr. Ondráčková
PhDr. Najbrtová
Středa 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 		
MUDr. Ondráčková
Čtvrtek 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 		
MUDr. Ondráčková
Pátek
08:00 – 16:00
MUDr. Ondráčková
PhDr. Najbrtová

Ostatní zdravotnická zařízení
Oční klinika Horní Počernice
Obchodní 2694/2, tel.: 281 865 664, mob.:
602 105 355, email: info@ocniklinikahp.cz,
www.ocniklinikahp.cz
ordinační doba:
Pondělí 8:00 – 17:30
Úterý
8:00 – 17:30
Středa 8:00 – 17:30
Čtvrtek 8:00 – 17:30
Pátek
8:00 – 15:00
Léčebně rehabilitační středisko Chvaly
Stoliňská 920/41, www.chvaly.cz
• Lůžková rehabilitační péče
• Lůžkové oddělení LRS I.
tel.: 281 040 771, 281 040 772
• Lůžkové oddělení LRS II. Bethesda
tel.: 281 040 112
• Rehabilitace pro lůžkovou část
tel.: 281 040 728
• Ambulantní rehabilitační péče
tel.: 281 040 742,
• Domácí zdravotní péče
tel.: 281 040 730, sestry domácí péče
a sociální pracovnice: 281 040 744,
mobil: 605 457 152
Synlab czech, s. r. o.
– odběrové pracoviště
Lhotská 2072/3, mobil: 724 291 334,
www.synlab.cz
Pondělí 6:30 – 12:00, 12:30 – 13:30
Úterý
6:30 – 12:00, 12:30 – 13:30
Středa 6:30 – 12:00, 12:30 – 13:30
Čtvrtek 6:30 – 12:00, 12:30 – 13:30
Pátek
6:30 – 12:00, 12:30 – 13:30
THERAPY POINT, s. r. o. – rehabilitace
a fyzioterapie
K Berance 2780/12, mobil: 732 312 445
Pondělí 8:00 – 20:00
Úterý
8:00 – 20:00
Středa 8:00 – 20:00
Čtvrtek 8:00 – 20:00
Pátek
8:00 – 15:00
ALGEZIOLOG
MUDr. Šimon Kozák,
Doc. MUDr. Jiří Kozák PhD.
ambulanci léčby bolesti plánujeme
do provozu od června 2019
web: www.lecbabolesti.cz,
email: info@lecbabolesti.cz budou spuštěny
se zahájením provozu
- od zahájení provozu se lze objednat
osobně na: Náchodská 867/26, Praha 9
- kontaktní tel. číslo a rezervační systém
(web) bude spuštěn a zprovozněn rovněž
od června 2019

20– 21

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 pouze vždy dvě hodiny před každým představením. Vstupenky je možné koupit nebo zarezervovat kdykoliv na webu divadla www.divadlopocernice.cz. Telefon do pokladny: 281 860 174. Nejpozději tři dny
před začátkem představení končí platnost veškerých rezervací. Délka všech představení je uváděná včetně přestávky.
Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena. Pořady označené
hvězdičkou jsou pronájmy.

Milí diváci,
máme tu květen
a tím pádem také
událost, na kterou
se v divadle těšíme
celý rok. Mám na
mysli festival ochotnických divadel Divadlo v přírodě, který se tradičně koná
v Přírodním divadle Dády Stoklasy. Letošní
49. ročník bude zahájen 10. května a v následujících sedmi týdnech odehrají domácí
i hostující soubory celkem 55 představení (13
titulů).

Tento měsíc bych vás ráda pozvala na zahajovací představení Labakan a princ. Pohádku,
kterou možná někteří z vás znají z televize.
Do divadelní podoby ji přenesla autorka a režisérka Eva Bartoňová, která ji nazkoušela se
členy divadelního souboru Právě začínáme.
Labakana uvádíme 10. – 12. 5.
Druhý festivalový víkend bude patřit divadelnímu souboru Zeptejte se kocoura, který připravil autorskou inscenaci Máj podle slavné
básně K. H. Máchy. Dramatizaci klasické předlohy přímo na tělo souboru napsal dramaturg
Divadla pod Palmovkou pan Ladislav Stýblo.
Jak se mladí herci s tímto nelehkým úkolem
vypořádali, budete moci posoudit hned

po čtyři květnové večery, a sice 16. – 19. 5.
Třetí festivalovou inscenací je pohádka Strašný příběh strašidel, kterou pod taktovkou
Jany Sůvové a Kláry Šimicové nazkoušely nejmenší děti z dětského souboru Počerníčci.
„Strašidla“ budete moci spatřit 24. – 26. 5. Poslední květnový pátek budou mít premiéru
opět Počerníčci, tentokrát však pod vedením
režisérek Zdeny Víznerové a Oliny Šmejkalové. Připravili si pohádku Princezna z moře,
kterou odehrají 31. 5.–2. 6.
Atmosféra přírodního divadla je neopakovatelná, přijďte si ji užít s námi, budeme se těšit.

KVĚTEN

Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
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

pátek 17. května v 17.00 hod.

pondělí 6. května v 19.30 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY

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
pátek 10. května v 21.00 hod.

ZÁHÁJENÍ 49. FESTIVALU
DIVADLO V PŘÍRODĚ
V Přírodním divadle Dády
Stoklasy.

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

neděle 12. května v 20.00 hod.
Pavel Kohout

LÍZINKA

DS Právě začínáme

*HUDEBNÍ ODPOLEDNE

Festival studentských
KONCERT
orchestrů pořádaný
ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
sobota 18. května v 15.00 hod.

*HUDEBNÍ ODPOLEDNE

pondělí 13. května v 19.30 hod.

*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

DIVADLO

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

CENA ZA ŠTĚSTÍ

KINO

drama / ČR / do 12 let nevhodné
Režie: Olga Dabrowksá
Hrají: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová,
Tomáš Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav
Plesl a další
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde
ho hledat a co mu obětovat? Film ukazuje
příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde
ztratili a pokoušejí se ji znovu najít.
Vstupné: 80 Kč
pondělí 27. května v 19.30 hod.

VŠECHNO BUDE
středa 15. května v 18.00 hod.

BAREVNÝ SVĚT KVĚTIN
A MOTÝLŮ
V
Slavnostní zahájení výstavy
fotografií Petra Procházky.
Vernisáž je přístupná veřejnosti.
Vstup volný.

Hornopočernický zpravodaj – květen 2019

ERNISÁŽ

FILM

režie: Olmo Omerzu
Road movie oceněná 6 Českými lvy.
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou cestu
za svobodou. Mára ukradne auto a svými
průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni
jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají
si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy
nezažijí.

středa 29. května v 19.30 hod.
Petr Kolečko

KLEOPATRA

Sedmá divadelní
Režie: Ondřej Pavelka
Hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný
Vstupné: 390, 370, 350 Kč (studentská sleva
20 %)

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 paní Monika Absolonová.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

ČERVEN
úterý 4. června v 18.00 hod.

*KONCERT ABSOLVENTŮ

středa 5. června v 19.30 hod.

LÉTO S GENTLEMANEM

romantická komedie / ČR / přístupný
Režie: Jiří Adamec
KINO
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
a novým dobrodružstvím…
Vstupné: 80 Kč

úterý 11. června v 19.30 hod.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?

Komedie / Fr/ do 12 let nevhodné
Režie: Philippe de Chauveron
KINO
Hrají: Christian Clavier,
Elodie Fontan, Frédérique Bel,
Ary Abittan a další
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi.
Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David,
Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit
Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod.
Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby
jim mladí neodjeli někam na druhý konec
světa. Pokračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně rozesměje.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 6. června v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry

DVA NAHATÝ
CHLAPI

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
pondělí 10. června v 19.30 hod.

*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Smích nedělá život lehčí,

TALK SHOW

středa 12. června v 18.00 hod.

*ZÁVĚREČNÝ KONCERT

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

KONCERT

pondělí 20. června v 19.30 hod.

*PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI
PARTY

Vystoupení žáků saxofonové
třídy ZUŠ Ratibořická.
KONCERT
Vstupné: zdarma
(nutná vstupenka)
úterý 25. června v 19.30 hod.

ŽENY V BĚHU

KINO
Komedie / ČR / přístupný
Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková,
Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin Hofmann
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti.
Věra prožila s manželem báječný život a je
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný
problém. Žádná z nich sice dosud neuběhla
ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání
nehrnou. Mají úplně jiné starosti.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 27. června v 19.30 hod.

středa 19. června v 19.30 hod.

MANŽELSKÉ ETUDY:
NOVÁ GENERACE

pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám,
ale také lákadlům a záludnostem života
v současném Česku. Přichází stěhování za
město, druhé dítě, hypotéka, krize. Dokáže
rodina společně překonat největší překážku?
Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana
Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata strhujícím způsobem. Navazuje
tak na dílo své matky Heleny, která tento populární formát proslavila.
Vstupné: 80 Kč

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.
KINO

Dokumentární / ČR / přístupný
Režie: Hana Třeštíková
Mirka a Kuba se seznámili na technoparty,
narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých

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

22– 23

Divadlo

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

MÁJ
MÁJ
MÁJ
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STRAŠNÝ PŘÍBĚH
STRAŠIDEL
STRAŠNÝ PŘÍBĚH
STRAŠIDEL

26.5. Neděle STRAŠNÝ PŘÍBĚH STRAŠIDEL
Prem
iéra

31.5. Pátek
1.6.

Sobota

PRINCEZNA Z MOŘE

2.6.

Neděle

PRINCEZNA Z MOŘE

PRINCEZNA Z MOŘE
PRINCEZNA Z MOŘE

Přírodní divadlo Dády Stoklasy najdete na adrese:

zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408,
Praha - Horní Počernice
Odpolední představení:
jednotné vstupné 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč
(2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti)

Večerní představení:
každý jeden divák platí 70 Kč

Permanentka:
umožňuje vstup na všechna veřejná představení
za 300 Kč.
Platí pro jednu osobu jakéhokoliv věku.
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od 17.00

Prem
iéra

7.6.

Pátek

8.6.

Sobota

ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA

9.6.

Neděle

ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA
Prem
iéra

13.6. Čtvrtek

od 21.00
ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA
ŠÍLENĚ SMUTNÁ
PRINCEZNA

BUĎME V POKOJI

14.6. Pátek

BUĎME V POKOJI

15.6. Sobota

BUĎME V POKOJI

16.6. Neděle ALENČINY ROŠÁDY

BUĎME V POKOJI

21.6. Pátek
22.6. Sobota
23.6. Neděle

Nymburk
PŘEDNOSTA STANICE
Kolín
SLUNCE NA DOSAH
ZLOČIN NA LIPNICI
aneb DRACULA JE ZPĚT!
SLUNCE NA DOSAH
SLUNCE NA DOSAH
Hraje se
jen v 9 večer!

28.6. Pátek

NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY

29.6. Sobota

NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY

30.6. Neděle

NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY

Bez vás by to nešlo. Děkujeme
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Divadlo

Louňovice

pátek 10. května v 21.00 hod.
sobota 11. května v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 12. května v 17.00 hod.
Eva Bartoňová

LABAKAN A PRINC

DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Hrají: Pavel Rybář, Eliška Králová, Tomáš
Procházka, Barbora Zitová, Roman Chlup,
David Urban, Jana Procházková, Nikola
Sýkorová, Markéta Vaněčková, Viktor Jablonský, Mario Procházka, Václav Procházka

„Byl pozdní večer, první máj…“ Notoricky
známé verše, při kterých nejedna romantická
duše jihne. Jak tomu ale bylo v době, kdy K. H.
Mácha svůj Máj napsal? Byla tato báseň přijímána se stejným nadšením, s jakým ji čteme dnes? K. H. Mácha přichází za císařským
cenzorem, aby ho přesvědčil, že Máj je báseň
nezávadná a stojí za vydání. Cenzor jej tedy
vyzývá, aby mu báseň přečetl. A tak se před
námi, kromě příběhu v Máji ukrytém, odkrývá i příběh Máje jako díla, které ve své době
rozhodně nemělo na růžích ustláno.
Vše, co na jevišti uslyšíte, je postaveno na reálných základech, při tvorbě inscenace jsme
vycházeli z dochovaných pramenů a svědectví o Máchově životě.

Vorlíčková, Petra Brenkusová, Maruška
Růžičková, Terezka Vančurová, Bára Šípková, Šárka Moravová, Tonda Čada, Vláďa
Douša, Nelinka Večeřová, Lili Richterová, Verunka Ryšavá, Terezka Ordáňová,
Bětuška Brenkusová, Amálka Sečanská,
Barunka Fraňková, Kuba Jarolím, Anežka
Svobodová, Perla Dvořáková, Honzík Večeřa, Adam Franěk
Veselá pohádka o Martinovi, studentu věd
čarodějnických a jeho popletené tetě. Spolu
najdou snad poslední existující strašidelný
dům, který se pokusí – a spolu sním i všechna strašidla v něm – zachránit a odčarovat.
Nebude to jednoduché, ale snad se jim to
podaří.

neděle 19. května v 17.00 hod.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ

DS Jirny
Režie: Stanislav Lehký
Hrají: Martina Bilová, Martin Zuran, Miloš Šrůtek, Pavel Bidlo, Michal Kříž, Rosťa
Hanc, Jan Konrád, Eva Bretschneiderová
Klasická pohádka vypráví o třech kouzelných
přátelích a jejich napínavém boji se zlým černokněžníkem. Nakonec dobro zvítězí nad
zlem a na děti čeká i pěkná písnička.
pátek 31. května v 21.00 hod.
sobota 1. června v 17.00 a v 21.00 hod.
neděle 2. června v 17.00 hod.
Eva Schwarzová

PRINCEZNA Z MOŘE
Dobrodružný a vtipný příběh o nespokojeném krejčím, kterému osud nabídne jedinečnou příležitost. Cenou je ale ztráta čistého
svědomí a život ve lži. Naštěstí všechno dobře dopadne a i náš hrdina zmoudří.
čtvrtek 16. května v 21.00 hod.
pátek 17. května v 21.00 hod.
sobota 18. května v 21.00 hod.
neděle 19. května v 21.00 hod.
K. H. Mácha, L. Stýblo

MÁJ

DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Stanislav Spitzer, Michal Král, Jaroslav Spitzer, Daniela Procházková, Alžběta
Holcová, Anežka Moudrá, Václav Procházka, Kamil Blažek, Jan Hohenberger, Petr
Beneš

Hornopočernický zpravodaj – květen 2019

pátek 24. května v 21.00 hod.
sobota 25. května v 17.00 a v 21.00 hod.
neděle 26. května v 17.00 hod.
Petr Urban

STRAŠNÝ PŘÍBĚH STRAŠIDEL

DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová a Eliška Králová
Hrají: Zita Králová, Šimon Šimice, Sára
Mosleh, Jindra Koucký, Eliška Železná,
Markéta Vlčková, Kája Nezbedová, Klaudinka Brenkusová, Jůlinka Doušová,
Jenda Josef, Anežka Nechutová, Nikolka

DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Hrají: Kryštof Závodský, Kamila Fotrová,
Anna Moravcová, Anna Elizabeth Páralová, Laura Fotrová, Lukáš Tichý, Adam Bartík, Petra Tichá, Jana Páralová, Adéla Šormová, Jan Kopecký, Eliška Lésková, Ella
Burocková, Kristýna Těšíková
V mořské říši vládne hodný a spravedlivý král,
který má dvě dcery. Starší Serena zatouží po
moci a uteče na zemi. Král s mořskou čarodějnicí Roxanou ji v návalu lítosti a vzteku
proklejí. Ze Sereny se stává bezcitná a zlá
lesní paní, která neváhá ubližovat lesním bytostem, ale i své vlastní mladší sestře Arianě
a její dceři Jitřence. Serena nebere ohledy
na nic a na nikoho při své cestě za získáním
nesmrtelnosti. Naštěstí v lese žijí hodné lesní
víly, které společně s rybářem Filipem Jitřence pomohou.

POČERNICKÉ KUŘE
Další ročník Počernického kuřete se uskutečnil v neděli 14. dubna v Jeřické ulici.
Celé odpoledne panovalo zamračené
počasí, to ale neodradilo mnoho dětí,
aby si nepřišly užít hry a soutěže, které
si pro ně organizátoři připravili. Odborný dohled nad plněním úkolů mělo kuře
z charitativní organizace Pomozte dětem
(www.pomoztedetem.cz).
Na děti čekalo pletení pomlázek, lanová láv-

ka, dostihy na chůdách, malování perníčků,
velikonoční tvoření, skládání hlavolamů, hod
podkovou, zatloukání hřebíků, zpívání a recitace velikonočních koled a říkadel a další tradiční jarní radovánky.
Velký dík patří všem, co přišli a tím přispěli na
účet organizace Pomozte dětem a samozřejmě všem, co se podíleli na organizaci tohoto
dne: Středisko Oheň Horní Počernice, Rodinné a komunitní centrum Mumraj, ZŠ Bártlo-

va, ZŠ Stoliňská, Chvalský zámek, Dům dětí
a mládeže Horní Počernice, Molechet, SHM
Počernice, Divadlo Horní Počernice a přátelé.
Díky vám všem se podařilo vybrat krásných
9 519 Kč. Děkujeme!
Fotogalerii z akce naleznete na:
ezpravodaj.pocernice.cz
Lenka Bartáková, redaktorka
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CHVALSKÝ ZÁMEK

Vážení a milí
návštěvníci,
v minulých dnech
jsme otevřeli novou
výstavu Umění loutky aneb od Kašpárků až po Spejbla
s Hurvínkem, která
je vskutku skvostná: kolik nádherné
ruční práce a tolik
lidské píle a lásky
skrývají v sobě loutky staré více jak sto let!
Zámecký tým pod vedením autorské dvojice - výtvarnice a vysokoškolské pedagožky
Marie Jiráskové a dokumentaristy Pavla Jiráska „postavil“ unikátní výstavu, která dokáže
upoutat pozornost odborné veřejnosti i malých dětí.
Věříme, že v květnu už bude hezky a že vás
zaujmou i naše akce na zámeckém nádvoří.
Druhou květnovou sobotu se bude konat
tradiční Festival historického tance a poslední májový pátek se můžete těšit na jedinečný koncert počernické ZUŠ. Obě akce vám
přinášíme zdarma v měsíci, kdy si přičítáme
další rok od otevření zámku.
Ani špetka dobrodružství nebude chybět – ti,
kdo Detektivní víkend už vyzkoušeli, se určitě těší na další. Tentokrát Detektivní víkend
proběhne v prodlouženém termínu již od
pátku. Chystáme pro vás nový příběh a nové
zápletky. Podaří se vám i tentokrát přijít záhadě na kloub? Nezbývá než to vyzkoušet!
Nezapomeňte, že v polovině května je uzávěrka fotografické soutěže. Už jsme zvědaví,
jaké snímky se letos v soutěži objeví.
Těšíme se na setkání v máji.
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,
VE DNECH 20. – 21. 5.
JE ZÁMEK
Z PROVOZNÍCH
DŮVODŮ UZAVŘEN.
DĚKUJEME
ZA POCHOPENÍ.
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 20. 4.–25. 8. 2019, denně od 9.00 do
18.00 hod., ve dnech 20. – 21. 5. je zámek
z provozních důvodů uzavřen

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. Výstava koresponduje s červnovým
čtrnáctým ročníkem Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru a slibuje bohatý doprovodný program:
17. – 19. 5. Prodloužený Detektivní víkend
16. 6. Svatojánský bál

22. – 23. 6. Detektivní víkend
13. – 16. 7. Prodloužený Detektivní víkend
16. – 17. 8. LETNÍ KINO pro děti na zámeckém
nádvoří
17. 8. Pohádková sobota s Popelkou
– komentované prohlídky
18. 8. Pohádková neděle se Šípkovou
Růženkou – komentované prohlídky

VÝSTAVA V PRODEJNÍ GALERII
A KOČAROVNĚ
od 4. 5.–2. 6. 2019, denně od 9.00 do
18.00 hod., ve dnech 20. – 21. 5. je zámek
z provozních důvodů uzavřen

KRAJINA KRESLENÁ
A MALOVANÁ

Prodejní galerie i Kočárovna představí kresby
a malby mladoboleslavského rodáka Dalibora Koloce. Malebná česká krajina je společným tématem malířových obrazů. Pohled do
jeho krajin přináší klid a dodává energii zároveň. Srdečně vás zveme na slavností vernisáž
výstavy v úterý 7. května od 18 hodin, na níž
se s autorem můžete potkat osobně.

AKCE PRO VŠECHNY

FESTIVAL HISTORICKÉHO
TANCE

Srdečně zveme na 16. ročník festivalu historického tance, který proběhne v sobotu
11. května od 13 do 17 hod. na zámeckém
nádvoří. Akci pořádá Dům dětí a mládeže
z Prahy 7. Čekají vás působivá taneční vystoupení, rytíři v plechu i bez něj, historická
hudba a skupiny historického tance z celé
republiky. Máte možnost pokochat se historickým tancem od gotiky až po 30. léta 20.
století. Vstup na nádvoří zdarma.

nior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč. V ceně je
i prohlídka výstavy UMĚNÍ LOUTKY aneb od
Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem. Užijte
si společně s rodinou pátrání na Chvalském
zámku i unikátní výstavu!
Nestihnete‑li květnový detektivní víkend,
stejný příběh vás bude čekat i 22. – 23. 6.
a 13. – 16. 7.
Pá 31. 5. od 17.00 hod.

ZUŠ OPEN – KONCERT
ZUŠ HORNÍ POČERNICE
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ

V pátek 31. května vás srdečně zveme na
jedinečný koncert Základní umělecké školy
Horní Počernice, který proběhne v rámci 3.
ročníku celostátního uměleckého projektu
ZUŠ OPEN. Na zámeckém nádvoří vystoupí
dětský pěvecký sbor Paleček sbormistryně
Šárky Mistrové a jeho hosté – Damián Koucký a saxofonové kvarteto The Different Ones
Quartet. Sbor Paleček obsadil na konci loň-

ského roku první místo v nejprestižnější soutěži dětských pěveckých sborů Porta musicae
v kategorii mladších pěveckých sborů a od
odborné mezinárodní poroty byl navíc oceněn jako nejlepší sbor celé soutěže. Máme se
tedy na co těšit! Vstup na koncert zdarma.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
16. 6.

SVATOJÁNSKÝ BÁL
PRINCEZEN A RYTÍŘŮ
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
22. – 23. 6.

DETEKTIVNÍ VÍKEND
ANEB PÁTREJ NA
VLASTNÍ PĚST!

Pá 17. 5. až Ne 19. 5. od 9.00
do 18.00 hod.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ
VÍKEND NA ZÁMKU ANEB
PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

S novou výstavou přinášíme i nový detektivní příběh. Milé děti, přijďte k nám kdykoli
od pátku 17. až do neděle 19. května v čase
mezi 9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči
nebo prarodiči) zkuste rozluštit další zámeckou záhadu. V recepci obdržíte zapečetěnou
obálku s detektivním případem i indiciemi
a dál už bude na vás, zda se vám podaří složitý příběh rozluštit a získat odměnu. Stopy
vedou výstavou UMĚNÍ LOUTKY, zámeckými
salónky i sklepením. Akce je vhodná pro děti
do 10 let a rodiče a prarodiče bez omezení
věku. Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč, se-
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Zámek

So 11. 5. od 13.00 do 17.00 hod., nádvoří

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

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

Více na www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za měsíc březen
Milé děti,
i v měsíci březnu jste na zámku obdivovaly úžasné stavby z oblíbených lego kostek. Ve sklepení jsme
navíc měli zaparkováno velké množství lego autíček a stavebních strojů, až zraky přecházely. A právě
do sklepení směřovala i moje březnová otázka. Ptala jsem se vás, které ze všech těch vozidel je nejvíce
zářivé. Dokázaly jste si zase poradit. Pečlivě jste prohlížely auto vedle auta, a pak jste na to přišly. Zlaté
Porsche GOLD nešlo jen tak lehce přehlédnout! Správně se dívala i Laura Švábová, kterou jsem vylosovala jako výherkyni měsíce. Milá Lauro, blahopřeji, mám pro Tebe připravenou odměnu. A vás ostatní
všechny zvu na novou a krásnou výstavu plnou loutek a chystám pro vás nové otázky!
Zdraví vás víla Ohnivka
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Historie dávná i nedávná – 124
Dne 30. dubna ustavená porota po vyhodnocení vyhlásila výsledek architektonické
soutěže na ideové řešení rekonstrukce Chvalského zámku. Do soutěže bylo podáno 11
návrhů, podmínky splnilo deset. Uděleny
byly dvě druhé ceny s ohodnocením po 60
tisících Kč a cena třetí. Vítězné návrhy budou
využity při zpracování projektu rekonstrukce
zámku a dalších úprav areálu.

šesti do patnácti let měsíční 80 Kč, čtvrtletní 215 Kč, žáci a studenti starší patnácti let
měsíční 160 Kč a čtvrtletní 430 Kč. Důchodci
a osoby důchodového věku do 70 let s trvalým pobytem na území Prahy mohou použít
nepřestupní jízdenku na 15 minut za 3 Kč,
nebo přestupní za 5 Kč. Zakoupit si mohou
předplatní jízdenku měsíční za 130 Kč nebo
čtvrtletní za 350 Kč.

lační materiál, železářské zboží, sklo, porcelán
i výrobky z umělé hmoty.

Občané městské části se v roce 1996 účastnili obou termínů voleb do Parlamentu ČR.
Ve dnech 31. 5. a 1. 6. to byly volby do Poslanecké sněmovny a zúčastnilo se jich 73,36 %
ze zapsaných voličů. Ze čtrnácti zapsaných
stran nejvíce hlasů u nás získala ODS 38,18 %,
na druhém místě ČSSD 21,64 % a na třetím
místě KSČM 11,31 % hlasů.

Bezplatně se přepravují děti do šesti let a občané České republiky starší 70 let nebo držitelé zdravotních průkazů včetně jejich průvodců a také poslanci, senátoři a účastníci
I.a II. odboje.

V oblasti zdravotnictví byla do provozu uvedena poliklinika „Parník" na Černém Mostě,
do které od 1. března 1996 byla od nás přemístěna lékařská služba první pomoci pro
dospělé.

S platností od 1. června byl zahájen provoz
nové autobusové linky č. 353 od konečné
stanice metra Českomoravská přes Horní
Počernice do sousední obce Zeleneč a nová
linka č. 304 z téže stanice metra přes Horní
Počernice a Jirny do Úval a zpět.

Dnem 16. listopadu 1996 byl zastaven provoz
nemocnice v Měšicích a pro pacienty od nás
byl příjem připraven v nemocnicích ve Vysočanech a na Bulovce. V této souvislosti zrušila
městská část hrazenou autobusovou linku
do Měšic.

Magistrát hlavního města Prahy rozhodl
o přejmenování navrhovaných názvů nově
budovaných stanic metra trasy B tak, že název konečné stanice Počernická bude Černý
Most a jí předcházející stanice místo názvu
Černý Most ponese název Rajská zahrada.

Rozvíjející se spolupráce s městskou policií
byla tohoto roku snížena na minimum, když
v důsledku nedostatečného počtu strážníků
byla jejich služebna u nás zrušena při organizačním řešení okrskové služebny v ulici Generála Janouška na Černém Mostě.

Po letech čekání započal od května 1996
plánovitý rozvoj telefonizace území Horních
Počernic včetně přepojování na novou telefonní ústřednu. Práce ve východní oblasti
území byly ukončeny ve třetím čtvrtletí a oblast Chval do konce roku 1996. Oblast Svépravic a středu městské části má být dokončena
do pololetí 1997. Provozovatelem sítě bylo
současně slíbeno, že budou zapojeni všichni žadatelé jejichž žádost byla podána do
30. dubna 1996.

0 to, že dne 12. července 1996 zavlála vlajka
naší městské části na Huascaranu se zasloužili členové horolezeckého oddílu TJ Sokol Horní Počernice - pánové Ing. Pěnkava
a V. Čadek. Oba jako první Češi zdolali i dalšího peruánského velikána Artesouraje s výškou 6 035 m.

První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
se konalo ve dnech 15. a 16. 11. a druhé kolo
22.a 23. 11. Naše městská část byla součástí volebního obvodu č. 24 spolu s Prahou 9
a Prahou 14 a dalšími obcemi bývalého obvodu Prahy 9. V prvním kole bylo vybíráno z celkem dvanácti navrhovaných senátorů. Volby
se zúčastnilo 47,60 % ze zapsaných voličů
a nejvíce hlasů získal Josef Pavlata, kandidát
za ODS a druhý byl doc. Ing. Zdeněk Trojan,
CSc. za ČSSD.
Ve druhém kole, kde se voleb zúčastnilo
36,67 % ze zapsaných voličů, získal Josef
Pavlata 58,98 % hlasů a stal se senátorem.
Od 1. června 1996 byl v pražské městské hromadné dopravě uveden do provozu nový
systém integrované dopravy. Území hlavního města pokrývá šest vytvořených pásem
s omezenou časovou platností jízdenky. Do
doby platnosti jízdenky, která začíná okamžikem jejího označení, se započítává i doba
přerušení jízdy při přestupu. Jízdné pro dospělou osobu starší 15 let pro dvě pásma
s časovou platností 60 minut a přestupovou
možností byla stanovena na 10 Kč. Uvedená
časová platnost se o sobotách a nedělích
a v období od 20 hod. do 5. hodiny ranní
prodlužuje na 90 minut. Nepřestupní jízdenka v rozsahu dvou pásem a na čas 15 minut
platnosti stojí 6 Kč. Přestupní jízdenky pro tři
pásma na 90 minut stojí 15 Kč, na čtyři pásma
na 120 minut 20 Kč, na pět pásem na 150 minut 25 Kč a na 6 pásem na 180 minut 30 Kč.
Děti od šesti do patnácti let za shodných
podmínek jako dospělí platí za dvě pásma
5 Kč, za tři pásma 8 Kč, za čtyři pásma 10 Kč,
za pět pásem 13 Kč a za šest pásem 15 Kč. Za
jízdu bez přestupu na dobu 15 minut 3 Kč.
Předplatní jízdenky platí pro všechna pásma
a předplatní kupony byly: měsíční 320 Kč,
čtvrtletní 860 Kč a roční 2 700 Kč. Pro děti od

Na úseku prodejen s potravinami došlo
k zhoršení dostupnosti zejména pro starší
občany v oblasti původní obce Svépravice,
v důsledku ukončení provozu obou dvou
zprivatizovaných potravinářských samoobsluh. Dvě vzniklé maličké prodejny v Šanovské a Kalvodově ulici se zúženým sortimentem základních produktů, bez dostatečných
skladovacích prostor a vybavení, přes obětavost jejich provozovatelů posloužit i v mimoprodejní dobu, nejsou odpovídající náhradou
a nemohou konkurovat cenám velkoprodejen.
Na druhé straně se v městské části rozšiřuje
nabídka nepotravinářského zboží. Největší
z nově otevíraných prodejen bylo Elektro
‑centrum v objektu obchodního centra
Mainl, kde je nabízen kompletní sortiment
domácích elektrospotřebičů i elektroinsta-

Dne 31. října 1996 se uskutečnil ustavující
sněm Klubu podnikatelů v naši městské části. Do představenstva byli zvoleni: Ing. Josef
Zima - prezident, Dufa, s. r. o., Ing. Jitka Šabatková - viceprezidentka, fyzická osoba
a dalších pět členů. Za předsedu tříčlenné
dozorčí rady byl zvolen Ing. Jaromír Podroužek – Bard, s. r. o.
Do městské části se v průběhu roku přistěhovalo 321 občanů, odstěhovalo se 278, narodilo se 76 a zemřelo 87 občanů. Do celkového
počtu trvale bydlících občanů 13 136 tak na
konci roku přibylo 31 občanů.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Historie

Události 1996

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

pokračovat…

Milí naši čtenáři,

KNIŽNÍ NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ:

o máji se traduje,
že je to měsíc lásky.
Jak víme, láska má
mnoho podob.

Settewallová, C.: Doufejme v to nejlepší
(Kniha Zlín)
Když mu naposledy přeje
dobrou noc, netuší, že je to
naposledy. Nejspíš by do
svých slov vložila víc energie. Ani on ji nezastaví, když
ji vidí odcházet. Místo toho
upřeně sleduje obrazovku
počítače. Oba si myslí, že
se ráno uvidí. To se ale nestane. Neuvidí se
už nikdy. Carolina najednou zůstane úplně sama s malým synkem a musí se vyrovnat nejen s žalem a smrtí partnera, ale také
s vlastním životem, novými vztahy a jejich
nemilosrdnými očekáváními.

Krom té podstatné
bývá také nešťast‑
ná, prodejná, zišt‑
ná a vypočítavá,
a mohli bychom

V jedné písni od Hradišťanu se zpívá:
„A přece láska jako modrá skalice - ta
krásná dřina k uzoufání, nás zachránila,
dozrál vinohrad, pod tíhou hroznů čas se
sklání.

Knihovna

Zas konec léta, zas je blízko k vínu a čis‑
tý vítr zpívá o podzimu, tak jako tenkrát,
dávno kdysi.
Ať život sklání se, či nesklání, dny lásky
jsou jak sklepy ve stráni, sklepy v stráni
s dubovými lisy, jako dávno kdysi.“
Přeji sobě i vám, ať před tou dřinou neu‑
hýbáme.
Božena Beňová
a kolektiv knihovny

Merone, L.: Pokušení být šťastní
(Vyšehrad)
Sedmdesátiletý Cesare Annuziata, starý bručoun, sobec a cynik, po smrti své
ženy žije sám v bytě v jednom neapolském činžovním
domě. S lidmi dobře nevychází, se svými dětmi si moc
nerozumí, ale jedno mu nikdo neupře: nakažlivý smysl pro humor.
Hlavinková, L.: Apatykář (Motto)
Mladý lékárník František přichází roku 1908 do Štramberka. S sebou si nese jisté
temné tajemství, ukrývající
se někde v hlubinách jeho
poškozené paměti a zároveň se v malém městečku
dozví o záhadě, která sužuje
místní nejbohatší a nejváženější rodinu.
Charles, Martin: Ztracený příběh (Motto)
Věci, které pohřbíme hluboko, nás zraňují nejvíc. A někdy kvůli nim zcela ztratíme
cestu. Ale zatímco se slavná
a pohádkově bohatá hollywoodská herečka Katie
Quinnová právě ocitá v nejhlubší krizi, muž skrývající
se pod přízviskem Sunday se už delší dobu
straní lidské společnosti v prostředí florid-
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ských bažin a poddává se zatrpklosti. Jeho
jediný přítel otec Steady ho přiměje, aby se
o Katie staral, jel s ní do Francie a odhalil její
skutečný příběh, který zatím před celým světem skrývala. A stane se něco zvláštního. Je
možné, aby si dva zlomení lidé začali navzájem pomáhat a nalezli znovu odvahu a chuť
žít?
Liška, Vl.: Jan Palach – hrdina, nebo oběť
(nakl. X.Y.Z.)
Janovy smysly otupila šílená
bolest, prostupující celým
jeho tělem. Nevnímal křik
ani paniku kolem sebe. Někdo zavolal záchranku a on
jen stačil popálenými ústy
tiše vyslovit pár vět o tom,
aby si lidé přečetli dopis, který nechal u fontány před Národním muzeem. Potom se celý
svět rozplynul v mlze… Co předcházelo šokujícímu činu Jana Palacha, jaké byly jeho
důsledky? A proč se Palach nepovažoval za
sebevraha, ale za planoucí pochodeň demokracie?
Helga Pollak‑Kinsky: Můj terezínský
deník 1943 – 1944 (nakl. X.Y.Z.)
Když měla Helga Pollak
12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do
ghetta v Terezíně. Od ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi v říjnu
1944, žila v dívčím domově
L 410 v pokoji 28, kde se
svěřovala jen svému deníku. V kombinaci
se zápisky Otto Pollaka jsou v knize prolínány vzpomínky a dokumenty otce i dcery,
vzbuzující pocit pospolitosti, obav i naděje.
Příběh Helgy Pollak je ukázkou vzpomínek
a připomínkou osudu židovských dětí.

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

Milí přátelé,
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 taky 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.

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 NA KVĚTEN
• 9. května 2019 od 18.00 do 20.00 hod.

KŘESLO PRO HOSTA

Setkání a povídání s oblíbenou zpěvačkou, herečkou a moderátorkou Miriam Kantorkovou.
Po ukončení DAMU spoluzakládala Poetickou
kavárnu Viola (dnes Divadlo Viola), pohostinsky hrála v Divadle Na zábradlí a nakonec zakotvila v Divadle E. F. Buriana, kde působila až
do jeho oficiálního zrušení.
Během své kariéry si zahrála několik desítek filmových a televizních rolí, mezi její nejznámější
role patří účinkování ve filmu Romance pro křídlovku nebo ve snímku Kladivo na čarodějnice. Hrála v televizních seriálech Život na zámku

nebo Ordinace v růžové zahradě. Často můžeme slyšet její hlas v rozhlasu nebo dabingu.
• 30. května 2019 od 18.00 do 20.00 hod.
Přednáškový cyklus

MÁME MOŽNOST VOLBY

Jak moc si vážíme času, který tady máme?
A jakou originální stopu po sobě tady jednou
chceme zanechat?
Přednáší: Rostislav Jankovec

Pozvánka

Komunitní centrum

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 anebo pro organizátory dalších
zájmových činností.
Těšíme se na vás!
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdí‑
let na adrese: lazarova@knihovna-hp.cz.
Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP
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v sobotu 18. 5. 2019 na táborovou základnu - Lhotka u Mělníka. Pražské domy dětí a mládeže vás zvou na rodinný výlet plný zábavy – letos na téma Záchrana pohádkové říše.
Těšit se můžete na mnoho atraktivních stanovišť, díky kterým se ponoříte do pohádkového světa. Historický vlak vyráží v 8.26 hod. (Praha - Smíchov), případně v 8.55 hod. (Praha - Hlavní nádraží). Příjezd
do Prahy v 18.07 hod. (Praha - Hlavní nádraží) a v 18.35 hod. (Praha
- Smíchov).

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

DÍLNIČKY
ZIMNÍ HRÁTKY S HÁČKEM

14. 3. 2019 jsme ukončili soutěž v háčkování na téma hadi, ještěrky,
housenky a jiná zvířátka, která jste nosili do DDM. Bylo těžké vybrat ty
nejkrásnější. Všem za účast moc děkujeme.

Cena: 50 Kč
Dítě do 3 let zdarma
Kočárek 50 Kč (doporučujeme golfáky - kvůli skladnosti).
Jízdenky do vlaku si rezervujte na našich webových stránkách (https://www.ddm‑hp.cz/akce/160-lhotka‑zachrana‑pohadkove‑rise),
platbu, vyzvednutí jízdenek a odevzdání přihlášky proveďte osobně
u nás v DDM.

DEN DĚTÍ 1. 6. 2019

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Městskou částí Praha 20 pro vás
opět připravil Den dětí.
Přijďte si užít odpoledne plné zábavy na téma roboti od 13.00 do
16.00 hod. (ukončení soutěží na stanovištích).
Od 16.00 do 17.00 hod. Kouzelnická show Štěpána Šmída.
Akce se uskuteční na travnatém plácku u konečné zastávky autobusu
223 - Ratibořická. Těšit se můžete na vystoupení dětí z našich kroužků,
bungee trampolíny, horolezeckou stěnu, malování na obličej, hasiče,
dětskou stezku, motorové čtyřkolky, zajímavá stanoviště se soutěžemi o ceny (např. robotika, robo‑autodráha, střelba ze vzduchových
zbraní, lukostřelba aj.), skákací hrad, můžete se těšit na mobilní planetárium se zábavně‑vzdělávací animací z vesmíru a LEGO stavebnice.
Celý program je pro vás připraven zcela zdarma.
Na všechny námi pořádané akce se můžete přihlásit na našich
www stránkách.

AKCE
CYKLOVÝLETY

Pro velký ohlas z loňského roku jsme pro vaše děti připravili výlety
na kolech v okolí Prahy a dvoudenní singltrek. Všechny výlety budou
zajišťovat instruktoři z lyžáků a sportovního tábora.
Jednodenní soboty (27. 4. 2019 proběhla, 25. 5. 2019 a 15. 6. 2019)
v okolí Prahy.
Dvoudenní singltrek 4.–5. 5. 2019 v Novém Městě pod Smrkem.
Vyrážíme v 10.00 hod. od DDM.

NÁSTĚNKA
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

5. ROČNÍK STŘELECKÉHO TURNAJE

18. 5. 2019 od 9.00 hod. sobota ZŠ Chvaly. Přijďte si zasoutěžit ve
střelbě ze vzduchových zbraní na terč. Soutěžit se bude mezi jednotlivci i družstvy ve věkových kategoriích 9 - 12 a 13 - 18 let.
Cena: 30 Kč.

Od 3. 6. do 6. 6. 2019 pořádáme Týden otevřených dveří. Můžete se
přijít podívat do hodin vašich dětí, ale i do těch, které zatím nenavštěvujete. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní účastník kroužku.
Snáze si pak vyberete ten vhodný pro vaše děti nebo i pro sebe na
příští školní rok. Prosíme o respektování začátku a konce výuky.

SOBOTA 18. 5. 2018 LHOTKA
- ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ŘÍŠE

Do našeho příjemného kolektivu přijmeme nové lektory pro hudební, výtvarné, jazykové, přírodovědné, IT, taneční a sportovní kroužky
na rok 2019/2020.

Pojeďte s námi historickou parní lokomotivou a historickými vagóny
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Volný čas

KVALITU PROVĚŘIL ČAS!
Organizace Neposeda provozuje v Horních
Počernicích již sedmým rokem sociální službu Nízkoprahový klub a terénní program
HoPo. Jedná se o zařízení pro děti, mládež
a mladé dospělé (11 – 26 let), jimž pomáhá
v obtížných životních situacích, které dospívání přináší, snaží se mírnit dopady rizikového chování a pomáhat řešit jejich problémy.
To, že je služba „nízkoprahová“ znamená, že
se snaží být dostupnou – nevytvářet překážky
v jejím využívání. Uživatel ji může navštěvovat zdarma, anonymně a nepravidelně. Aby
mohla být registrovanou sociální službou,
musí splňovat přísné podmínky tzv. standardy kvality. Proto jsme si na začátku dubna pozvali odborníky z České asociace streetwork
(ČAS), aby nám provedli rozvojový audit. Ten
měl odhalit, zda svou práci děláme v souladu

se zákonem, dobrou praxí v oboru a zároveň
uvažujeme nad možnostmi zlepšení. Auditoři
se zajímali o metodiku, podle které postupujeme, sledovali, jak pracujeme v klubu i venku v terénu, dělali rozhovory s pracovníky
a uživateli služby, zkoumali způsoby evidence, péče o zaměstnance atd. Celkem hodnocení trvalo den a půl. Nebudu vás již déle napínat, auditem jsme nakonec prošli a to bez
připomínek na 88 procent. Znamená to, že
ještě máme rezervy a stále je kam se posouvat, což máme každopádně v plánu. Dobrou
zprávou pro počernickou mládež tedy je, že
mají v lokalitě kvalitní sociální službu, na kterou se mohou s důvěrou obrátit s čímkoliv, co
je trápí nebo zajímá.
Pokud se o nás chcete dozvědět víc, navštivte
naše stránky: neposeda.org/hopo nebo nás

vyhledejte na sociálních sítích.
Petr Košek, vedoucí NZDM HoPo

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME POČERNICE!
Dvě hodiny - 240 rukou - 1 tuna
V sobotu 13. dubna se naše skautské středisko Oheň Horní Počernice vydalo uklidit Xaverovský háj. V rámci střediskového dne, který
je pro všechny oddíly a rodiče dětí, jsme celé
dopoledne uklízeli Xaverovský háj od nepořádku, který se v něm nashromáždil.

Neziskovky

Kromě běžných odpadků a pet lahví jsme
našli i pneumatiky, velké množství železa a
několik set metrů izolace od elektrických kabelů. Odpadem jsme zaplnili celý kontejner,
který vážil přes jednu tunu! Tímto děkujeme
všem našim dětem a jejich rodičům, kteří se
vydali s námi uklidit Počernice.
Po těžké práci jsme si začali užívat druhé části dne, což byl střediskový festival – kromě
oběda zde byly stánky oddílů, vlastnoruční
zákusky od skautek, střediskové kapely či
prodej předmětů vyráběných dětmi a vedoucími. Celý výdělek šel opět na stavbu naší klubovny. Ještě jednou děkujeme!
Za skautské středisko:
Mona Awwadová
Pozvánka

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY
25. 5. 2019 na Koupališti

Sraz v 7.00 hodin v klubovně.
Loví se na plavanou. Občerstvení a hodnotné
ceny pro všechny závodníky. Zveme i všechny
nové zájemce o rybaření.
Za Výbor M. O.: Martin Pachta
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Placená inzerce

Hledáme účetní (ž/m)
Co Vás čeká: spolu s dalšími kolegy zabezpečení
všech činností v oddělení financí (účetnictví a daně,
reporting, všeobecná administrativa, správa
pohledávek)
Požadavky: SŠ/VŠ, praxe, Excel, AJ, nástup ihned
Pracoviště: areál P3 Park Horní Počernice

Kontakt: prace@hsw.cz

HAVRANOVO VYPRÁVĚNÍ
Jsem havran. Lidé nás havrany moc nemusí. Prý je děsí naše krákání, prý se jim hnusí
naše strava, prý se hodíme leda na černé čarování. Několikrát si nás ale do svých služeb
povolal sám Nejvyšší, ten není tak pověrčivý. Poslouchejte moje vyprávění…
Žil jsem na severu Izraele, vládla nám dynastie
Omríovců. Byli úspěšní, obzvlášť podtočití byli
v zahraniční politice – tu na sever, tu na jih, tu
na západ, tu na východ. Až moc. A tahali sem
ty veleúspěšné způsoby – jako že se všechno
zvládne na sílu nebo naopak na úspěšné technologie – a to, vážení, i v náboženství! Tak sem
zatáhli i kult Baala – jakože boha deště a úrody,
kterého stačí ve vhodnou dobu trochu zaktivovat a je postaráno a všechno se zelená a rodí
a každý si může urvat, co dovede.
A proto na ně nevzpomínám rád – protože my
ptáci víme, že plné krmítko zdaleka není všechno – máme raději svobodu, od rána do večera
létat a pozorovat zemi a plnit drobné úkoly –
o něco do zobáku se nám Pán Bůh vždycky
postaral…
Jeden král z té úspěšné dynastie se jmenoval
Achab. A ten pokračoval v té našlápnuté orientaci na velké mocnosti – a nějakou dobu si
všichni mysleli, jak jim ten mezinárodní kšeft
dobře sype. Jenže Pán Bůh toho začal mít dost
a zavolal si nějakého Elijáše Tišbějského z Gileádu a zatnul jim tipec.
Poslal ho za Achabem se vzkazem: „Jakože živ
je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč
na mé slovo. – Jako že ten tvůj dešťodárce Superbaal ti bude na nic.“
Pak Elijáš odešel. Samosebou, Achab zuřil. Myslel si ale, že si s takovou kletbou poradí raz
dva – buď Elijáše zabije nebo ho najde a donutí
ho odvolat.
Pán Bůh s tím ale počítal a poslal včas Elijáše
pryč, k jednomu schovanému potoku. A v tuhle chvíli si povolal mě – každé ráno a večer jsem

nosil Elijášovi jídlo. Nejdřív jsem si říkal, jak to
vezme – přeci jenom nepatřím k úplně nejčistším tvorům. Spousta lidí by se pomoci ode mě
štítila, spousta by mě podezřívala, jestli jsem si
z ní nenakradl, spousta by řekla: „Raději pojít
hlady, než se paktovat s havranem.“ Ale Elijáš
ne, naopak.
Mezitím opravdu začalo pořádné sucho. Achab
Elijáše pořád hledal, ale u nás byl dobře schovaný. Jenže sucho bylo takové, že i ten náš potok
vyschnul. Bylo potřeba pohnout se dál. Osobně
si taky myslím, že kdyby to trvalo déle, ten Elijáš
by u nás mohl zakrnět, přeci jen, potřeboval lidi
a nějakou práci. Tak mu to Pán Bůh nabídl. Prý:
„Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď
se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby
tě opatřovala potravou.“
Do Sarepty u Sidónu? Docela jsem se divil,
vždyť to je pramen všeho zla! To jsou ti naši
povedení spojenci, co sem tahají toho Superbaala! Nicméně pokyn zněl jasně, tak se Elijáš
vydal do toho bohatého foinického města. Bydlela tam jedna vdova, měla kluka. Jenže i v té
superprosperující Sareptě to vypadalo, že brzo
zemře hlady…
Elijáš hned u vchodu do města na tu vdovu narazil, sbírala tam dříví. Požádal ji o vodu. To totiž
není jen tak. Když někoho požádáte o vodu,
žádáte o život. Tak to funguje dodnes – podáním vody člověka přijímáte jako hosta. Pak už
to není nepřítel!
Ta žena ji opravdu šla nabrat, Elijášovi se hrozně ulevilo – byl přece na nepřátelském území.
Tahle žena ho nevydá, Pán Bůh mu i skrze cizí
ženskou v nepřátelském městě poskytl azyl.
Ulevilo se i mně. Můj úkol skončil, o Elijáše je
postaráno. Přesto, nedalo mi to a pozoroval
jsem ho dál. A dobře jsem udělal, protože jsem
se stal svědkem hlubokého setkání.
Když šla žena pro vodu, Elijáš ji požádal i o jídlo.
A v tom se rozpovídala. Jak je jí zle. Že nic nemá.
Kolikrát jsem slyšel bědovat ženské, že nemají napečeno. Že by rády poskytly hostu něco

navíc a nejsou připravené. Tak tahle ženská už
byla připravená jen na jedno. Chtěla to zabalit: „Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám
nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky
a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví.
Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna.
Najíme se a zemřeme.“
Elijáš ji ale probral k životu. Začal pozdravem,
který se naučil od jiných Božích poslů: „Neboj
se.“ Pak ji poslal pokračovat v práci, ale nabídl jí jiný cíl: „Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi
z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb
a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe
a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh
Izraele: ‚Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi
déšť.‘“
Teda, to bylo odvážné! Nevím, jestli bylo odvážnější to té ženě říct nebo to, co se dělo potom.
Ona to vzala!
Jak si to dovolil? Možná věděl, že když se člověk
naučí dělit, rázem je všeho víc. Možná se naučil
spoléhat na pomoc od Pána Boha. Možná –
možná že jen doufal, že když ta žena objeví naději, pomůže jí to přečkat zlé časy.
Teda řeknu vám, nemám rád laciné happyendy, ale něco jsem se tenkrát naučil: Že pomoc
najdeš na nečekaných místech. Že ji můžeš
poskytnout i tomu, koho by sis jinak nevšiml
a když si myslíš, že nemáš co nabídnout.

Ducha, tedy jakéhosi nehmotného pomocníka
víry.
Tento svátek nám kromě jiného říká, abychom
do nebe hleděli a nezapomínali na něj.
Bez pohledu na nebe jsme jen pozemšťané, kteří tak trochu bloudí po této zemi beze smyslu.
Symbol křesťanství je kříž, který je hlubokým
symbolem spojnice nebe a země. Horizontála
a vertikála se zde stýkají, aby nám napověděli,
že ve svých životech máme vyrovnávat pozemské a nebeské, abychom se dostávali do středu
bytí.
My dnes málo umíme číst symboly a znamení,
zapomněli jsme tuto schopnost a ztrácíme jí
vlastní vinou. Když hledíme a obdivujeme obrazy světců, vidíme, že kolem hlavy mají svatozář,
jakési zářivé kolo. Je to symbol toho, že jejich
pohled a jejich životy jsou propojeny s čímsi
neviditelným a to je právě ono hledění dovnitř
nebe. Je to otevřený prostor, kterým se dá nahlédnout jinam.
Mnozí z vás jistě znají známý výrok filozofa

Kanta: „Dvě věci mě naplňují úžasem: hvězdné
nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“
My křesťané bychom dodali: Ano, to je Bůh,
rozumem nepoznatelný a nepochopitelný, ale
vírou přítomný uvnitř nás, je nad námi, ale zároveň je velmi přítomný v nás, v našem „lidském
vnitřním vesmíru“.
Dívejte se tedy více vzhůru, každý den, uvidíte
zajímavé věci. Jiný pohled a jinou perspektivu.
A možná, že pak váš pohled zachytí i cosi zvláštního, o čem se říká, že je to mezi nebem a zemí.
Některé z vás to zavede i do starých kostelů, kde
pohled vzhůru přináší tu tajemnou Boží přítomnost, prostupující modlitbami a symboly, které
začnou k člověku promlouvat.
Nebojme se, osud našeho světa není ponechán
v rukách žádných armád, ani vládců, ani žádné
slepé náhody nebo zákonitosti, ale je v rukou
Boha. Dívejme se: na nebe a do nebe.

Že kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
(František z Assisi)
Volné vyprávění podle Bible (1. Královská,
16. a 17. kapitola)
Alžběta Hanychová,
farářka Českobratrské církve evangelické

Eva Cudlínová, farářka Církve československé
husitské, Horní Počernice
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Církev

UMÍTE SE DÍVAT NA NEBE?
Umíte se dívat na nebe? Možná většině z vás
přijde tato otázka naivní a hloupá, protože
nebe je přece nad námi a vidíme ho stále, tak
proč bychom se na něj neuměli dívat.
Přesto si myslím, že naše schopnost hledět
kamsi vzhůru, nejen fyzicky, zrakem, ale i v přeneseném slova smyslu se pomalu vytrácí a to
hodně. Člověk hledí většinu svého dne nejvíce
před sebe, kolem sebe, bohužel čím dál více
zíráme na monitory a displeje našich počítačů
a telefonů, jsme ve střehu, abychom splnili vše,
co si po nás každodenní život žádá. Tady není
moc času a místa hledět kamsi vzhůru.
Tam pohlédneme většinou o svátečních chvílích v přírodě, na dovolené, ještě řádně vyfotíme, aby to viděli i ti druzí na sociálních sítích.
Neumíme hledět na nebe a do nebe už vůbec
ne.
V květnu slaví církev Nanebevstoupení Pana
Ježíše a Svatodušní svátky a to jsou svátky
s nebem spojené. Pán Ježíš po čtyřiceti dnech
vystupuje do nebes a dává učedníkům svatého

ŠKOLY A ŠKOLKY

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z CHODOVICKÉ

JARO V ZŠ SPOJENCŮ

Školní Akademie na Chodovické
V úterý 19. 3. proběhl 1. ročník znovuobnovené tradice školních Akademií. Akademie je
skvělá příležitost pro žáky ukázat své talenty
a hlavně je to událost, na kterou se vzpomíná
celý život. Dopoledne se odehrála vystoupení pro žáky naší školy a odpoledne pak pro
rodiče, prarodiče, kamarády a bývalé žáky.
Celkově na Akademii přišlo přes 450 lidí! Děkujeme za vaši návštěvu, podporu a pozitivní
ohlasy.

Letošní jaro bylo
v naší škole plné
akcí. Nadaní žáci
na výtvarnou výchovu
malovali
obráky do soutěže
„Voda pro všechny“.
Několik žáků z 2. a 3. ročníku se zúčastnilo
soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček.
Všichni žáci naší školy se aktivně podíleli při
sběru starého papíru. V průběžném březnovém hodnocení jsme získali 2. místo v průměru na žáka.
Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu, tak zněl název akce, kterou dne
20. března již po devatenácté pořádala ZŠ
s rozšířenou výukou jazyků, Bronzová 2027
na Praze 5. Letos byli mezi téměř sto padesáti účastníky z pátých tříd také čtyři žáci naší
školy.
Ve znalostech angličtiny se soutěžilo formou
kvízů, hádanek, zábavných testů a doplňovaček. Každý žák soutěžil sám za sebe a pouze
šest z nich postupovalo do druhého kola.

Žáci o Akademii napsali:
„Pořádat Akademii? Určitě ano! Každý může
ukázat, co umí a zároveň poznat nové talenty
mezi svými spolužáky. Vystoupení jsou pestrá, zábavná, máme příležitost naučit se vystupovat před lidmi, vypořádat se s trémou.
Všechny diváky ohromil Tomáš ze 6. B s písní Bohemian Raphsody od skupiny Queen.
Úžasné bylo divadlo 9. A a 7. A, taneční vystoupení dívek z 8. B, ukázka Taekwon‑do,
magické překvapení dívek 6. B. Tleskali jsme
Zitě, Emě a Julče za nádherný zpěv, sportovní
gymnastce Viky ze 7. B i malé mažoretce ze
3. C. Milé bylo vystoupení 3. B a 3. C, všechny
rozesmáli báječní herci 5. B a jejich Tři zlaté
vlasy, Terezka ze 7. C přečetla ukázku ze své
knihy. Kdoví, možná příští paní spisovatelka.
Tentokrát se všichni shodneme. Chtěli bychom, aby Akademie pokračovala i příští rok.“
Další události na Chodovické
Konec března a duben byl nabitý akcemi
a událostmi. Připomeňme alespoň některé.
Ve čtvrtek 21. 3. proběhl Ponožkový den na
podporu Dne Downova syndromu. Chromozomy způsobující toto postižení svým tvarem
připomínají ponožku, proto byly zvoleny za
symbol akcí podporujících tento den. Někteří
naši sportovci soutěžili v odlišných ponožkách i v OVOVáckém pětiboji, který proběhl
ve stejný den ve velké tělocvičně školy za
účasti dalších pražských škol. A sportovalo se

vydatně i v dalších týdnech. Děvčata i chlapci druhého stupně
bojovali o vítězství
v obvodním kole volejbalového turnaje.
Děvčata sice v pátek
29. 3. na zlato nedosáhla, zato chlapci byli
o týden později úspěšní a postoupili z prvního místa do krajského kola. V úterý 2. dubna
vyjeli běžci z 1. stupně na Aprílový běh s kuřetem, v pondělí 15. 4. a ve středu 17. 4. závodily týmy 1. i 2. stupně ve Velikonoční štafetě
a v úterý mezitím odjely děti 1. stupně bojovat do okresního kola o Štafetový pohár. Na
školním hřišti bylo 9. dubna zahájeno tři dny
trvající obvodní kolo fotbalového turnaje
McDonald ’s Cup, ve kterém naši mladší žáci
vybojovali stříbro. Ale uplynulé období nebylo jen o sportu. Na prvním stupni proběhla
v pátek 29. 3. tradiční recitační soutěž Poetické setkání a na ní navázala školní družina,
která uspořádala z pátku na sobotu pro děti
z prvního stupně už 9. ročník oblíbené „Noci
s Andersenem”. Paní vychovatelky a učitelky
za vydatné pomoci žáků 9. A a 5. B přichystaly pro děti pestrý večerní program. Nocování
ve třídách bylo pro děti jen jedním z mnoha
skvělých zážitků z této akce. Počátkem dubna
navštívilo školu Mobilní planetárium, ve kterém si žáci 3. až 5. tříd ověřovali své znalosti
o vesmíru a Zemi. Zdravému životnímu stylu
a zdravému stravování byl na 1. stupni věnován v pátek 5. dubna projektový den, v rámci kterého si děti mohly mimo jiné připravit
i zdravé pohoštění. Další projektový den
- Den Země proběhl na 1. stupni 23. dubna.
Byl věnován poznávání a ochraně přírody.
V rámci environmentální výchovy se žáci školy zúčastnili Ekologické olympiády a zapojili
se i do počernických oslav Dne Země v sobotu 27. dubna.
Učitelé a žáci FZŠ Chodovická

Všichni naši žáci si vedli velmi dobře, ale
zvláštní ocenění si zaslouží David Čumpelík,
který se v tak velké konkurenci umístil na
sedmém místě a postup mu unikl jen o vlásek.
Akce byla výborně zorganizovaná. Soutěž
byla zahájena krátkým kulturním programem, pro všechny bylo připraveno občerstvení a na závěr dostali všichni účastníci
pěkné odměny. Také pro učitele z ostatních
škol byl připraven doprovodný program.
Soutěž nás tak všechny mohla v mnohém inspirovat – žáky k pilnějšímu učení angličtiny
a učitele k využití nových nápadů, které zde
mohli načerpat.
Žáci ZŠ Spojenců
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POZVÁNKA

STŘÍPKY ZE ZŠ RATIBOŘICKÁ

Čtvrtek 21. 3. byl zvláštní tím, že se naše pohledy stáčely hlavně k zemi. Vzájemně jsme si
totiž prohlíželi úžasné různobarevné ponožky, které jsme si navlékli na nožky. Připomněli
jsme si tak světový Den Downova syndromu,
který je označován i jako Ponožkový den.
Tento světový den má svůj vlastní symbol,
a tím je pár odlišných ponožek. Právě ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu
tohoto celoživotního onemocnění – poruchu
chromozomu ve tvaru písmene X. Ponožkovník v přízemí nám ještě nyní připomíná, že je
fajn, když nejsme všichni stejní.
Hned dvě významné události se nám sešly
v pátek 22. 3. Nejprve se dopolední výukou
přehnala přímo povodeň. Byl tu Mezinárodní
den vody. Z kapek se tvořily kaluže – a ze slov
příběhy. Některé poučné, jiné pohádkové
nebo třeba detektivní. Zajímavé zpracování
zvolili například žáci 5. A a 5. B, kteří své příběhy vetkli do tvaru vodních kapek.
Druhou událostí byla Noc s Andersenem, kterou jsme letos slavili v předtermínu. Školou
se opět proháněli žáci, kteří plnili soutěžní
disciplíny. Na vše dohlížely pohádkové postavy z řad deváťáků a pedagogického sboru.
I když se u nás tato Noc koná již mnoho let,

je každý rok jiná a originální. Je také velmi
milé, když velcí deváťáci vzpomínají na to, jak
i oni byli malými žáčky, kteří s námi nocovali.
A opět vše dopadlo na jedničku s hvězdičkou!
Že máme šikovné žáky, to potvrdil i Michal
Janda, který nás velmi úspěšně reprezentoval v krajském kole Pražského poetického setkání. Chvíle s básničkami sice nejsou u žáků
zrovna oblíbené, ale ti, kteří se odhodlají
a přijdou na recitační soutěž, jsou mistry tohoto oboru. Vybírají si vždy velmi zajímavé
texty, ať už básnické či prozaické, a jejich
přednes je na vysoké úrovni. Pro nás, vyučující, je poetické odpoledne s našimi žáky balzámem na duši.
Učitelé ZŠ Ratibořická

Druhý lyžařský výcvik v Krkonoších

Dne 3. 3. 2019 začal žákům třídy 7. B dlouho očekávaný školní lyžařský výcvik, který
byl připraven na Benecku, v penzionu Alex.
I druhý letošní výcvik potvrdil, že naši žáci
jsou výborní lyžaři. Na zasněžených svazích
jsme pilovali techniku sjíždění. U chaty byl
kopec s vlekem, na který každý den vyrážela parta méně zkušených lyžařů. Začátečníci
se naučili zvedat, brzdit, vyjet na vrchol sjezdovky a také zdolat beneckou stráň pluhem,

následně i technikou
carvingového oblouku. Když jsme si zrovna neužívali na sněhu, trávili jsme čas
společenskými hrami
a odborným výkladem k tématu. Učili jsme se
spolupracovat, utvářet si nové vztahy, poznat
sami sebe v nových situacích, sami se o sebe
postarat. Dny strávené na horách byly krásné.
Užili jsme si spoustu sněhu, legrace a zábavy.
Děti ukázaly, jaká jsou báječná parta, která se
umí společně bavit, sportovat, dovádět, ale
i pomoci jeden druhému. Rád bych poděkoval všem rodičům u obou výcviků nejen za
pomoc při nakládání a vykládání zavazadel,
ale hlavně za to, že dětem umožnili financovat zimní pobyt i veškerou lyžařskou výbavu,
která, jak všichni dobře víme, stojí nemálo
peněz! Děkuji instruktorům a pedagogickému dozoru! Bez jejich pomoci a přičinění bychom nikam ani nevyjeli!
Za rok na lyže zas!
Petr Měšťan,
učitel ZŠ Ratibořická
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Školy

Jarní paprsky nám vlily novou energii do
žil a my jsme této energie využili a uspořádali hned několik zajímavých akcí.

NOC S ANDERSENEM
V noci z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. to na
Gymnáziu Chodovická opět žilo. I letos se
zde totiž konala již tradiční Noc s Andersenem. Hlavním cílem tohoto projektu je pro
nás především stmelení kolektivu našeho
nejmladšího dorostu – primánů. Právě Noc
s Andersenem skýtá skvělou příležitost, jak
spolužáky poznat i v trochu odlišných situacích, než jsou pouze krátké přestávky mezi
hodinami ve školních dnech.
Na organizaci letošního ročníku se velkým
dílem podílely hned tři třídy. Do příprav se
zapojili studenti ze sexty A, kvinty A i kvarty
B. Díky tomu se nám povedlo pro naše malé
nocležníky přichystat skutečně pestrý program.
Začali jsme divadelním představením, novým dramatickým nastudováním pohádky
Rozum a Štěstí, které se díky našim talentovaným hercům moc pěkně vydařilo a primánky naladilo na tu správnou pohádkovou
vlnu. Hned nato je totiž čekalo velké soutěžní
klání, kdy rozděleni do skupinek obcházeli
jednotlivá stanoviště, na kterých plnili rozmanité úkoly. Museli prokázat všeobecné
vědomosti, schopnost logického uvažování a týmové spolupráce, stejně jako znalost
pohádek a kreativitu! Ty nejúspěšnější jsme
samozřejmě ocenili zaslouženou odměnou.
Za zlatý hřeb programu by se asi dala považovat napínavá úniková hra – bojovka

- v temných školních chodbách, která byla
připravená natolik důmyslně, že mráz občas
běhal po zádech i samotným organizátorům.
Ale kdo se bojí, nesmí do školy!
Koho by tak nabitý večer nevyčerpal? Myslím,
že všichni účastníci byli rádi, když se mohli
zachumlat do spacáku a vychutnat si neobyčejné nocování přímo v prostorách školních
tříd.
Noc a Andersenem na Chodovické se odjakživa pyšní přímo magickou pohádkovou
atmosférou, kterou se nám podařilo vykouzlit i tentokrát. A tak jsme si to nakonec uži-

li všichni, i my organizátoři. Moc rádi jsme
na našem pohádkovém představení uvítali
i děti, které nocovaly v Místní veřejné knihovně. Vážíme si toho, že se naše škola do podobných projektů zapojuje. Koneckonců právě takovéto akce jsou na studijních letech asi
to úplně nejhezčí.
Eliška Volencová, sexta A

STŘÍPKY ZE SOŠ
Soutěžím, soutěžíš, soutěží…
Jsme hrdí na to, že máme ve škole velmi šikovné studenty. Své talenty mohou uplatnit
v mnoha různých soutěžích, které jako škola pořádáme, případně jichž se účastníme.
A uplynulý měsíc byl na soutěžení opravdu
bohatý.
Krajského kola Prezentiády, soutěže v prezentačních dovednostech, se zúčastnily dva
týmy, které se umístily ve školním kole na
prvním a druhém místě. Na stejné úrovni
proběhlo i 27. mistrovství ČR v grafických
předmětech. Nominaci do republikového
kola si „vypsal“ maturant Radek Kukuš druhým místem. Studentky třetího ročníku oboru právní administrativa nás důstojně reprezentovaly v projektu Czech Moot Court, kde
prokázaly v simulovaném soudním procesu
své znalosti z práva před profesionální porotou. Začátkem dubna pak proběhlo i školní
kolo matematické soutěže Klokan a také první ročník účetní olympiády.
Předvelikonoční pomáhání
Mnohokrát naši žáci dokázali, že jim není
jedno, jak se žije těm méně šťastným. Nejinak tomu bylo i před letošními Velikonocemi,
kdy studenti třetího ročníku uspořádali charitativní sbírku ve prospěch kamaráda, který
onemocněl lymfoblastickou leukémií. Napečené dobroty a knížky v bazárku si mohli
dopoledne zakoupit spolužáci a učitelé, od-
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poledne pak díky třídním schůzkám i rodiče.
Úžasný výnos sbírky snad obdarovanému
alespoň trošku rozjasní život.
Praktikantky z Rotenburgu
I letos jsme se v rámci zahraničních praxí stali přijímající organizací pro čtyři studentky
z německé partnerské školy BBS Rotenburg.
Ty svou třítýdenní stáž absolvují v SAP Services v oddělení lidských zdrojů. Svůj pobyt
u nás zahájily jazykovou přípravou s českými studentkami a my věříme, že se jim bude
v Praze líbit.
Preventivní Správná cesta
V rámci preventivního programu vyjela do krkonošských
Míseček na víkend s názvem
Správná cesta třída P2A. Dva
dny plné aktivit a her, ale také
vycházka zpola zasněženou
krajinou na Horní Mísečky měly
jediný úkol – posílit a upevnit
dobré vztahy ve třídě. Spokojené tváře všech zúčastněných
v neděli odpoledne napovídaly, že i tentokrát se víkend podařil.
Dvoudenní Berlín
Početná skupina žáků se pod
vedením svých vyučujících

němčiny vypravila na zájezd do Berlína. Během
dvou dnů si i díky krásnému počasí všichni zúčastnění prohlédli všechny důležité památky německého hlavního
města, ale také taková místa, na která se při
kratší návštěvě turisté obvykle nedostanou.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

KONCERTY
Festival studentských orchestrů
„Hudební odpoledne 2019“
Pá 17. 5. Divadlo Horní Počernice – 17.00 hod.
Smyčcové soubory a orchestry

Festival studentských orchestrů
„Hudební odpoledne 2019“
So 18. 5. Divadlo Horní Počernice – 15.00 hod.
Jazzové, taneční a dechové orchestry

BLAHOPŘEJEME K ÚSPĚCHŮM V SOUTĚŽÍCH
Ve dnech 22. a 23. března 2019 se konalo
krajské kolo celostátní soutěžní přehlídky ve
sborovém zpěvu. Pěvecký sbor Lístek sbormistryně Marie Sedlákové získal Stříbrné
pásmo v kategorii A2, pěvecký sbor Malíček
sbormistryně Šárky Mistrové získal Zlaté
pásmo v kategorii B1, komorní sbor Paleček
sbormistryně Šárky Mistrové získal Zlaté pásmo s postupem do ústředního kola v kategorii A2 a dále získal Diplom za dramaturgii a
muzikální projev, pěvecký sbor Paleček sbormistryně Šárky Mistrové získal Zlaté pásmo s
postupem do ústředního kola v kategorii B2
a dále získala Šárka Mistrová Diplom za příkladné vedení dětského sboru.

Dne 2. dubna 2019 se konalo krajské kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ČR v komorní hře
s převahou smyčcových nástrojů. Trio Ratibořická ve složení Petr Filipský - housle, Zora
Holešovská - housle, Šárka Filipská – klavír získalo 3. místo ve II. kategorii.
Ve dnech 12. až 14. dubna 2019 se konal 10.
ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou
flétnu „Teplické flautohry 2019". Ema Sluková
z flétnové třídy Jany Boškové získala 3. místo
ve III. kategorii.
Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se konala soutěž „Litvínovské dřevohraní". Žáci z hobojové

třídy Jany Bergmannové získali: Klára Šarochová 3. místo v V. kat., Aneta Ondrysková 2.
místo v V. kat., Dominik Dolejš 2. místo ve III.
kat. Žáci ze saxofonové třídy Pavla Fiedlera
získali: Kristian Strkula 1. místo ve III. kat., Damián Koucký 1. místo ve IV. kat. a saxofonové
kvarteto „The Different Ones Quartet" 1. místo v III. kat. a titul „Absolutní vítěz".
Blahopřejeme všem soutěžícím k úspěchům!!! Vyučujícím děkujeme za skvělou přípravu a korepetitorům za výborný doprovod.
Libor Zíka, ředitel školy

Pozvánka

Školy

Placená inzerce

ZUŠ Open – koncert na nádvoří
Chvalského zámku
Pá 30. 5. od 17.00 hod.
Pěvecký sbor Paleček sbormistryně
Šárky Mistrové, Damián Koucký – saxofon,
The Different Ones Quartet

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

www.mbkolo.cz
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SPORT

UMBRA SILESIA ZIMNÍ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2019
Na Xaverově proběhl 1. ročník fotbalové zimní ligy mladších žáků, turnaje se zúčastnilo 10
týmů, hrálo se systémem každý s každým. Xaverov měl v turnaji přihlášené dva týmy, oba
si vedly velmi dobře, první tým turnaj dokonce vyhrál a druhý tým obsadil velmi pěkné
5. místo. Hráči Xaverova získali i individuální
ceny, Matěj Čepela se stal nejlepším střelcem
a Matěj Myška nejlepším brankářem. Turnaj
měl i mediální podporu, v České televizi byly
odvysílány dvě reportáže v pořadech Sport

v regionech a v pořadu pro děti Zprávičky.
Jednotlivé týmy si pochvalovaly sportovní i
organizační stránku, a tak se těšíme na další
ročník.
Zároveň je potřeba touto cestou poděkovat
rodičům, firmám Umbra Silesia, Rovac, Eurowint, Fotbalservis a městské části, za jejich
podporu.
• Rádi bychom touto cestou chtěli oslovit
zájemce o trénování dětí v našem klubu a
upozornili na měsíc náborů v našem klubu,

který bude v květnu.
Zájemci můžou dorazit na trénink jednotlivých ročníků.
Odkaz na stránky
klubu:
www.scxaverov.cz
David Lukeš, trenér

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
V sobotu 6. dubna se náš oddíl zúčastnil
Poháru Veselí nad Lužnicí. Děvčata si po
dlouhé době zazávodila v kompletním
čtyřboji, mohla si tak otestovat svou připravenost před jarními přebornickými
soutěžemi.
V kategorii VS1A se nejlépe umístila Natálka
Řezníčková, a to na 14. místě se ziskem 66,3 b.
Pro splnění tohoto výkonnostního stupně je
potřeba dosáhnout 64 b.
V kategorii VS1B se nejlépe umístila Česneková Beáta, její bodový zisk však na splnění VS
nestačil.
3. místo v kategorii VS2A obsadila nejmladší
z účastnic v této kategorii - Elen Strculová se
ziskem 70,5 b. a krásné 5. místo obsadila Ela
Šrůtková 68,9 b. I v této kategorii je bodová
hranice pro splnění výkonnostního stupně
64 b, což oběma našim gymnastkám s velkou
rezervou dává velkou naději pro splnění VS.
V kategorii VS4B se nejlépe umístila Julie Brožová, a to na 10. místě.
VS5B nám opět udělalo radost medailové
umístění v podobě 3. místa Emílie Zervanové.
Poslední kategorií, ve které jsme měli zastou-
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pení, byla VS5C a opět to byla kategorie medailová, když zvítězila Eliška Linková a druhé
místo obsadila Kristýna Bartošová.
Děvčatům a trenérům gratulujeme a děku-

jeme za jejich trpělivou
práci.
Za oddíl SG: Zuzana
Burešová

POČERNICKÉ VOLEJBALISTKY
V sobotu 30. 3. se naše dva týmy zúčastnily
turnaje družstev v minivolejbale VELKÁ CENA
PRAHY. Vše probíhalo v multifunkční hale ve
Stodůlkách. Holky bojovaly velice zkušeně
a beze strachu. Z dvaceti pražských týmů
skončily na 2. a 7. místě.
Hned následující víkend v sobotu 6. 4. jedna
naše trojice zkušenějších děvčat ochutnala
boj do oblastního kola v Krajském přeboru
hl. m. Prahy. Na palubovce školních tělocvičen Na Šutce bojovalo o přebornické medaile
17 týmů v kategorii zeleného MINI volejbalu.
Naše holky skončily těsně pod možností postupu na 8. místě.
Všem hráčkám gratulujeme k úžasným výsledkům v obou turnajích. Od května již trénujeme na antuce, v obvyklých časech.
Celému týmu Počernického minivolejbalu
i jeho příznivcům, přejeme krásné jaro a slunečné hraní venku.
Za trenérky: Jája, Lucka, Ivet a Danča

18. KVĚTNA: OSLAVA 90 LET TENISU, POHÁR FED CUP
A SPORTOVNÍ OSOBNOSTI V HORNÍCH POČERNICÍCH
Další sportovní oddíly TJ Sokol představí své
výkony v exhibičních vystoupeních. Diváci se
pobaví doprovodným programem, znalostní
soutěží s výhrou a můžou si pořídit fotografii
s pohárem ženského světového tenisu Fed
Cup.
Navíc každé dítě, které se v místě konání akce
závazně přihlásí do tenisového klubu TJ SOKOL Horní Počernice, pobočný spolek, získá
slevu 1 000 Kč na zápis do klubu.
Registrace do turnajů do 15. května na:
info@tenishornipocernice.eu

Uveďte informaci o vaší úrovni - začátečník
(Fun turnaj) nebo pokročilý tenista.
Sledujte Facebook:
https://www.facebook.com/TKSokolHorniPocernice
Více informací na:
www.tenishornipocernice.eu
Za tenisový klub: Jiří Trávníček

Sport

Sobota 18. května bude na tenisových kurtech TJ SOKOL Horní Počernice v Otovické ulici plná sportu a zábavy. Přijďte s námi oslavit
výročí 90 let tenisového klubu a pobavit se!
Zváni jsou tenisti, sportovci a všichni, kteří
mají chuť si užít den plný sportu a zábavy.
Tenisté se mohou přihlásit do turnaje a zasoutěžit si o zajímavé výhry, šanci zahrát si
s dlouholetým daviscupovým reprezentantem Karlem Nováčkem a dalšími významnými sportovními osobnostmi. Pro tenisové
začátečníky bude zorganizován „Fun turnaj“.
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VÝBORNÉ VÝSLEDKY SOUROZENCŮ PTÁČKOVÝCH
Po výborném vstupu sourozenců Ptáčkových do nové sezóny i nadále pokračují ve
výborných výsledcích a výkonech.
Pepa si přivezl 2. místo ze závodu v BJJ z německého Kolína nad Rýnem, kde na výborně
obsazeném turnaji prošel pavoukem - přes
Němce, Portugalce a Řeka - až do finále. Tam
ovšem prohrál a získal stříbro. Je vidět, že
přechod mezi dospělé zvládl na výbornou.
Martina se zúčastnila mezinárodního kick-

boxerského turnaje též v Německu a nenašla
přemožitelku.
Týden po tomto vítězství se zúčastnila exhibičního zápasu v boxu. Výtěžek z této akce
byl věnován organizaci Život dětem. Pepa
i Martina se společně zúčastnili vojenského
soustředění nedaleko Brna. Zde kromě velké
fyzické zátěže pilovali zejména výcvik boje
zblízka.

Další důkladnou přípravu prodělali v belgickém Bruselu v nově zbudovaném výcvikovém komplexu Severoatlantické aliance
(NATO) pod vedením řeckých instruktorů Konstantinos a Christos Sinapis.
Zatímco Pepa si od závodění nyní odpočine,
Martina je v plné přípravě na mistrovství světa v disciplíně HAND TO HAND COMBAT, kterou si velice oblíbila a dává jí přednost před
ostatními bojovými sporty.
Důvodem je komplexnost této náročné a nebezpečné disciplíny a fakt, že boje nejsou
svázány téměř žádnými pravidly. Při všech
těchto aktivitách se oba věnují i dětem. Společně s nimi se zúčastnili městského překážkového běhu Urban Challenge v Praze. Zároveň zde návštěvníky seznámili se základy
bojových sportů.
Díky podpoře městské části Horní Počernice,
Hollandia Karlovy Vary, s. r. o., Cryolife, John
Reed Fitness, Thajský ráj, 24print.eu, zámek
Liblice, ATEX, Zdravé stravování, Bagalio.cz,
Terisped, Pizza HUT, EXPOdárky, je možné realizovat všechny zmíněné akce.
Děkujeme za vaši přízeň.
Josef Ptáček, trenér

Placená inzerce
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N O VÁ KO L E KC E

DO KO N A L É Š AT N Y
www.stopka.cz
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Showroom Praha
Klimentská 46, Praha 1

Placená inzerce

PAVLA BEJČKOVÁ
MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

NaTrampolinu.cz
Vše pro pohyb dětí i dospělých

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE
MASÁŽE DĚTÍ
MASÁŽE SPORTOVCŮ

UVOLŇOVACÍ TERAPIE KRČNÍ
HRUDNÍ PÁTEŘE
BEDERNÍ
UVOLŇOVÁNÍ FASCIÍ
MOBILIZACE
KYNEZIOLOGICKÉ TEJPOVÁNÍ
MĚKKÉ TECHNIKY
SNÉHAN
DORNOVA METODA
TERAPIE TĚLOVÉ SVÍCE
REIKY, SHAMBALLA

Kontakt : 777 308 437
e-mail : Pavla.Bejckova@seznam.cz
www.mpilates.cz
Zdoňovská 2992, Horní Počernice

www.natrampolinu.cz

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Bioaktivní
Karoten 90 + 30

Klíšťák
Ixoderm

(rodinné balení)
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Horní
Počernice

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9
info@ocnioptikahp.cz
281 865 665

Vysočany

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
vysocany@oohp.cz
284 818 267

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

Hornopočernický zpravodaj – květen 2019

340,-Kč

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

238,-Kč

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

výrobky

Pharma
Hyaluron

50%

sleva

Hyabak
0,15%

199,-Kč

Nová kosmetická řada Pharma Hyaluron. Hyabak 0,15% je hypotonický zvlhčující
Účinně působí proti vráskám, vyplňuje
roztok, který je určen pro oční použití.
pokožku zevnitř. Okamžitý vyhlazující
účinek je klinicky prokázán.

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

725 537 096

*ceny platí do vyprodání zásob

PROVOZNÍ DOBA : DLE DOHODY

Kvalitní a bezpečné holandské
- trampolíny, šlapací káry
- dětské domečky a hřiště
- fotbalové branky, basketbalové koše

Placená inzerce
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
KOUPÍM.
TEL: 286 891 400
ODHADY, POSUDKY POZEMKŮ,
DOMŮ, BYTŮ A PROJEKTY PROVEDE
ZNALEC ING. FRANTIŠEK SMETANA.
TEL: 602 970 835, 281 924 588
SÍDLO PRO S.R.O.,OSVČ V PRAZE.
TEL: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ
SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ – REVIZE
TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: 608 153 818

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK.B + KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL: 603 418 333, 281 920 134
! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU. VYKLIZENÍ SKLEPŮ,
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ A JINÉ.
STĚHOVÁNÍ A DOPRAVA.
ROZUMNÁ CENA.
TEL: 773 484 056

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

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

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

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

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

ÚKLID DOMÁCNOSTI
NABÍZÍM PRAVIDELNÝ NEBO
JEDNORÁZOVÝ
ÚKLID VAŠÍ DOMÁCNOSTI.
TEL: 601 368 944

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
O SOBOTU 6:30 – 13:00.
ZÁJEMCI MOHOU VOLAT
NA MOBIL 725 883 044.

KOUPÍM BYT ČI DŮM V HORNÍCH
POČERNICÍCH.
604 617 788
AUDITORSKÁ SPOLEČNOST
V ČELÁKOVICÍCH PŘIJME ASISTENTA
AUDITORA (VŠ) A ODBORNÉHO
ASISTENTA (SŠ).
INFO NA WWW.ATLASAUDIT.CZ
KUCHYŇSKÉ STUDIO NÁCHODSKÁ
PŘIJME BRIGÁDNÍKA NA 1 DEN
V TÝDNU. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
TEL.: 739 054 320

KOLA
LYŽE -

PRODEJ
SERVIS

PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR

NáchodskáNáchodská
708/79, Praha708/79
9 - Horní Počernice
Praha
9 - Horní
Počernice
Po–Pá
9–18, So
9–12
Po - Pá 9.00 - 18.00

tel.: 281 928 897,
www.cyklopocernice.cz
So 9.00
- 12.00

Tel. 281 928 897
VELKÉ
SLEV Y KOL
www.cyklopocernice.cz
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