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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

asi málokterý svátek prošel v historii naší 
země tak zvláštním vývojem jako Den 
vzniku samostatného československého 
státu. Za první republiky se 28. říjen sla-
vil až s nábožnou úctou, pak ho nacisté 

zrušili a jeho oslavy zakázali, komunisté svátek dokonce na čas pře-
jmenovali na Den znárodnění. Přes všechny historické peripetie však 
28. říjen pro většinu z nás zůstává v paměti pevně uchován jako stálá 
vzpomínka na svobodné dvacetiletí v dlouhých časech nesvobody.

K masarykovskému ideálu se nejvíce přiblížil president Václav Havel, 
jehož narození si v říjnu také připomínáme. Velké osobnosti vždy vy-
volávají emoce: Masaryk i Havel měli své příznivce a obdivovatele, zá-
roveň se také setkávali s velkým odporem. Jasná je však koincidence  
v tom, jak prosazovali a uskutečňovali své ideály s rizikem ztráty živo-
ta nebo kariéry. Do základů naší státnosti vložili to nejcennější – svo-

bodu a demokracii, kterou hájili, a především sami byli přesvědčivými 
demokraty. Jejich zásluhou byla váha naší země na mezinárodní scé-
ně výrazně vyšší, než má malá země ve středu Evropy. Havel i Masaryk 
mají svá čestná místa také u mě v kanceláři, aby každý z příchozích 
poznal, jaký je náš směr.

Těší mě, že ani v Horních Počernicích mnozí z vás na Václava Havla 
nezapomněli a že naše divadlo zařadilo jeho Žebráckou operu do 
programu 1. listopadu, v den 40. výročí uvedení této divadelní hry  
v hospodě U Čelikovských. Je to pocta Václavu Havlovi a všem stateč-
ným lidem, kteří dokázali čelit nedemokratickým režimům.

Přeji vám krásné podzimní dny,
Hana Moravcová,  

vaše starostka

SLOVO STAROSTKY

Vážení Hornopočerničtí,

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Po dokončení 1. etapy rekonstrukce komu-
nikace Božanovská byla 18.9. 2015 zahájena 
rekonstrukce 2. části v  úseku od ulice Vyso-
kovská po křižovatku s ulicí Náchodská. V dal-
ším úseku, který bude zahájen 9. 10. 2015 od 
ulice Vysokovská po ulici Domkovskou, se 
bude provádět frézování vozovky.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ČEŠOVSKÁ
Začala rekonstrukce povrchu komunikace 
v Češovské ulici.

PODJEZD POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ V ULICI 
BYSTRÁ
Navštívila jsem náměstka ředitele TSK  
Ing. K. Rezka, s kterým jsme projednávali re-
alizaci podjezdu pod železniční tratí. Stejným 
tématem jsme se zabývali s náměstkem mi-
nistra dopravy Ing. Rudoleckým. Pro Horní 
Počernice je tato stavba z  hlediska zlepšení 
dopravy na komunikaci Náchodské velmi 
důležitá a požadujeme, aby byla zahrnuta do 
stavby Optimalizace železniční tratě Vysoča-
ny – Lysá nad Labem.

SNĚM STAROSTŮ
Na sněmu starostů městských částí 1-57 jsme 
projednávali dotační vztahy pro městské čás-
ti na rok 2016, připomínky k  pražským sta-
vebním předpisům a podněty na doplnění 
jednacího řádu. Usnesení tohoto sněmu bylo 
zasláno paní primátorce A. Krnáčové.

SLEDUJTE WWW.POCERNICE.CZ

Hana Moravcová

Ú
vo

d
Vážení Hornopočerničtí,
již počtvrté byla práce na kalendáři MČ Pra-
ha 20 plně v rukou Chvalského zámku a jsme 
velmi rádi, že kalendář na rok 2016 patří 
k nejzdařilejším vůbec. Kalendář „Horní Po-
černice - příroda a sport“ je v prodeji již od 
počátku října na obvyklých místech dle 
seznamu níže. 
Kromě překrásných lyrických fotografií 
hornopočernické přírody, zvířat a zákoutí  
i akčních záběrů ze sportovních akcí, jejichž 
autory jsou mnozí z vás – občané Horních Po-
černic a přilehlých obcí - zahrnuje kalendář 

i nezanedbatelnou informační 
hodnotu. V obsahu jsou vyzna-
čeny hlavní akce, pořádané 
MČ, příspěvkovými a nezis-
kovými organizacemi a spol-
ky v roce 2016. 
Děkujeme společnostem, kte-
ré svým finančním přispěním podpořily vy-
dání kalendáře. Za práci na kalendáři děkuji 
týmu Chvalského zámku, zvláště pak Rozce 
Beránkové za organizaci a produkci a Zuza-
ně Dejmkové za grafické zpracování. Děkuji 
všem fotografům, kteří se na kalendáři podí-

leli svými fotografiemi – vaše dílo skutečně 
stojí za to!
Doufáme, že kalendář na rok 2016 pro vás 
bude příjemným průvodcem po celý příští 
rok.

Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku

KALENDÁŘ NA ROK 2016 V PRODEJI !
HORNÍ POČERNICE - PŘÍRODA A SPORT

příroda a sport

HORNÍ 
POČERNICE
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Jan podešva - Chvalský rybník 
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Zahájení 46. ročníku 
festivalu Divadlo  

v přírodě 
Divadlo HP
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Jan brachtl - pampeliška

Johana

Hana Jáchym Petra Helena Ludvík Bernard
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Rodinné centrum — místo pro setkávání, 
vzdělávání, práci, zábavu a pomoc napříč generacemi. 

Více na www.rcmum.cz
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anna Herianová - odhodlání
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Zahájení zápisů do 
kroužků - DDM HP

Týden otevřených 
dveří/zápisy  

RC MUM

Volnočasové zájmové aktivity pro děti, mládež i dospělé. 
Více na www.ddm-hp.cz
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Martina kekrtová - konec léta

Denisa/Denis

Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma
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Josef řezáč - Zima na „křoviňáku“

Břetislav
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Jaroslav beneš - veteráni na Chvalech

Jiří

Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch
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lubomír lanský - budoucí hvězdy nHl
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„Rajčatům se letos 

nedaří“, 

premiéra DS  

Právě začínáme,  

Divadlo HP
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Jiří stibor - krajina plná napětí

Lumír

Petr Svatopluk Matěj Liliana Dorota Alexandr
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Dětské maškarní 
bály a Večerní 
Tančírna pro 

dospělé - RC MUM 
(KC Domeček)

Počernická světýlka 
spolky HP

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský zámek (infocentrum), Divadlo Horní Počernice, KC Horní Počernice - Domeček, Pekařství  
Moravec, trafiky M. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici, trafika M. Pupalové v Běluňské ulici („U tří věžáků“), trafika R. Pučelíka v Božanov-
ské ulici u stanice MHD, trafika M. Vrzala na Náchodské ulici č. 141, papírnictví na Náchodské ulici (u pošty), papírnictví v Chodovické ulici  
(u školky), tiskárna Printea na Náchodské ulici č. 868 (budova bývalého sklenářství), Salon Marton ve Chvalkovické ulici, prodejna  
Citi-tabák v supermarketu Albert

Pozvánka na setkání s radními u kulatého stolu 12. 10. od 17:00  
bude v obřadní síni Chvalského zámku  
zaměřený na volnočasové aktivity, kde budou představeny i výsledky tvorby pocitové mapy Horních  
Počernic, na které  mimo jiné byla zaznamenána i místa, kde občané sportují a kde by chtěli trávit volný čas.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 

Veřejné fórum – 10 problémů v  rámci  
projektu Zdravá MČ Horní Počernice
Rada schválila plnění opatření k  ověřeným 
problémům z  VF 2014 a ověření problémů 
vzešlých z   Veřejného fóra  formou sociolo-
gického průzkumu realizovaného firmou 
MindBridge Consulting a.s. dle cenové na-
bídky v hodnotě 29 800 bez DPH.

Oznámení o zahájení řízení o udělení 
souhlasu k provozování zařízení ke sbě-
ru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst.  
1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  
a o změně některých dalších  zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů
Rada souhlasila k udělení souhlasu k provo-
zování zařízení ke sběru nebo výkupu dle  
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech pro provo-
zovnu PČOV Čertousy, U Úlů 2456, Praha  
9 - Horní Počernice.

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou 
se stanovuje zóna s omezením provozu 
motorových silničních vozidel na území 
hlavního města Prahy
Rada udělila souhlas s návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou 
se stanoví zóna s omezením provozu moto-
rových silničních vozidel na území hlavního 
města Prahy.

Návrh na schválení poptávkového řízení 
na dodání telekomunikačních služeb pev-
ných linek a internetu pro MČ Praha 20
Rada schválila dodávku telekomunikačních 
služeb, pevných linek, faxů a internetu pro 
MČ Praha 20 formou poptávky.

Připomínky k návrhu změny Z 2832/00 
územního plánu hl. m. Prahy
Rada nesouhlasila s návrhem změny  
Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy.

Vyjádření MČ Praha 20 jako územně sa-
mosprávného celku k návrhu obecně zá-
vazné vyhlášky O stanovení pravidel pro 
pohyb psů na veřejném prostranství na 
území hlavního města Prahy
Městská část navrhla do připomínkového ří-
zení seznam míst, na kterých je volný pohyb 
psů na území MČ Horní Počernice povolen  
a území s úplným zákazem pohybu psů.

Vyjádření k návrhu Pražských stavebních 
předpisů - verze 08/2015
Rada schválila připomínky k návrhu nařízení 

Rady hlavního města Prahy, kterým se stano-
vují obecné požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze („Pražských stavebních předpi-
sů“), jehož text byl odsouhlasen Radou HMP 
dne 11. srpna 2015 (usnesení RHMP č. 1839).

Poskytnutí návratné finanční výpomoci ve 
výši 500.000,- Kč TJ Sokol Horní Počernice 
k provedení nezbytných údržbových prací 
na tělocvičně Chvalkovická
Rada nesouhlasila s poskytnutím dotace ani 
návratné finanční výpomoci ve výši 500.000,- 
Kč k provedení nezbytných údržbových prací 
na tělocvičně Chvalkovická.

Zpětvzetí žádosti o vydání územního roz-
hodnutí o umístění stavby „Novostavba 
sportovní haly se zázemím, ulice Jívanská 
a Javornická, Praha 9“
Rada schválila zpětvzetí  žádosti o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby „No-
vostavba sportovní haly se zázemím, ulice 
Jívanská a Javornická, Praha 9“ podané na 
stavební úřad dne 5. 11. 2012.

Smlouva č. 15249023 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí
Rada schválila uzavření smlouvy č. 15249023 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na akci „Snížení 
energetické náročnosti budovy DDM Horní 
Počernice“.

Návrh na schválení loga MČ Praha 20
Rada schválila nové logo a jeho používání  
k propagaci MČ Praha 20

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 
2198/123 v k. ú. Horní Počernice spolku 
Neposeda, z. s.
Rada schválila výpůjčku části pozemku spol-
ku Neposeda za účelem provozování komu-
nitního terénního programu KŘIŽOVATKA  
a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
HoPo.

Podání žádostí o poskytnutí prostředků  
z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na spolufi-
nancování projektů EU
Rada schválila podání žádostí o poskytnutí 
finančních prostředků z rezervy rozpočtu  
hl. m. Prahy na spolufinancování projektů EU 
na projekty:

- Snížení energetické náročnosti  
  MŠ Chodovická 1900
- Rekonstrukce objektu veřejné vybavenosti  
   Náchodská 754 v Horních Počernicích
- Zateplení a výměna oken MŠ Ratibořická  
   2299, 2. etapa
- Snížení energetické náročnosti budovy  
   DDM Horní Počernice

Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
Rada schválila uzavření smluv o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu  
Životní prostředí na akci 
„Zateplení a výměna oken MŠ Ratibořická 
2299, 2. etapa“
„Snížení energetické náročnosti MŠ Chodo-
vická 1900“
„Rekonstrukce objektu veřejné vybavenosti 
Náchodská 754 v Horních Počernicích“ 

Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20
Zastupitelstvo MČ Praha 20 na svém posled-
ním jednání schválilo návrh Deklarace pod-
mínek rozvoje MČ Praha 20.

Plné znění naleznete na: 
www.pocernice.cz/samosprava

Úřad MČ Praha 20

NOVÉ LOGO
Vážení čtenáři, 
dovolte nám, abychom vám představili nové logo naší městské části  
Horní Počernice. Logo budeme používat k  prezentaci na sportovních,  
či kulturních akcích. Věříme, že se vám bude líbit!

Městská část Praha 20,  
IČO: 00240192, sídlo Jívanská 647/10, Praha 

-  Horní Počernice.

z v e ř e j ň i l a
z á m ě r  p r o d e j e  m a j e t k u

prodat hřbitovní zařízení:  
• pod poř. číslem hrobky 692  

za minimální cenu 9.500,00 Kč
na hřbitově Chvaly v Praze Horních  

Počernicích (hlavní vchod z ul. Bystré)  

prodat hřbitovní zařízení:  
• pod poř. číslem hrobu 107  

za minimální cenu 4.500,00 Kč
na hřbitově Chvaly v Praze Horních  

Počernicích (hlavní vchod z ul. K Odpočinku 
a z ul. k Berance)  

Bližší informace a úplné zveřejnění záměru je 
vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 20  

a na http://www.pocernice.cz/zamer-pro-
deje-moviteho-majetku-hrbitovni-zarizeni-

-od-31-07-2015-17-09-2015/

Vyvěšeno 30. 9. 2015.  
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Během léta se vám podařilo udělat akce 
za téměř 16 milionů korun, na některých 
z nich se však pracovalo i během září. Kte-
ré jsou již dnes dodělané?
Podařilo se zateplit a opravit střechu  
MŠ U Rybníčku. Zateplená je i tělocvična ZŠ 
Ratibořická, nové podhledy s  osvětlením 
jednoho patra má FZŠ Chodovická, na ZŠ 
Stoliňské a DPS jsou nainstalovány sněhové 
zábrany. Dále se v letním divadle opravovaly 
drenáže a tím se tak odvodnila plocha jevi-
ště. V  bytovém domě Jívanská-Dobšická se 
podařilo rekonstruovat plynovou kotelnu  
a udělat rozvody ústředního topení a nako-
nec se podařilo zrekonstruovat komunikace 
Běluňská a Sekeřická.

Proč se některé z  nich, například rekon-
strukce školky U Rybníčku a Chodovická 
protáhla až do září? Nedalo se začít dříve, 
aby děti šly v září již do hotového?
V případě zateplení Domu dětí a mládeže, MŠ 
Chodovická a  MŠ Ratibořická 2299  nám 
byla až 26. 5. 2015 poskytnuta informace  
o schválení žádostí o dotace z  Operační-
ho programu Životní prostředí (na strán-
kách  www.opzp.cz  byla uveřejněna tabulka 
se seznamem schválených žádostí).
Příslušné veřejné zakázky byly zadávány 
v  otevřeném zadávacím řízení. Vzhledem 
k délce zadávacího řízení   (včetně nutnosti 
předložit ke schválení RMČ, vypsání zadá-
vacího řízení a výsledek zadávacího řízení, 
vzhledem ke lhůtám pro podání nabídek  
a podání případných námitek) v  žádném 
případě nebylo možné stavební práce za-
hájit na začátku prázdnin. Smluvně bylo za-
hájení prací stanoveno na 1. 8. 2015, což byl 
nejkratší možný termín pro zahájení stavby 
s  ohledem na termíny zadávacího řízení. 
Termíny pro předání (dokončení) stavby vy-
cházely z  reálného odhadu technologické 
náročnosti provádění stavebních prací. Ter-
míny byly stanoveny po dohodě s  uživate-
li s  podmínkou dodržení poledního klidu  
u objektů MŠ tak,  aby mohly být provozová-
ny i během stavebních prací. U objektu DDM 
byl stanoven uzlový bod pro výměnu oken  
a rekonstrukci střechy do 3. 9. 2015, který ne-
byl splněn, a budou uplatněny u zhotovitele 
sankce dle uzavřené SOD.  

V případě MŠ U rybníčků byla smlouva o dílo 
na zateplení uzavřena už v  lednu, ale vzhle-
dem k rozsahu prací – nová střecha nad sta-
rou budovou a zateplení obou budov včetně 
střech - nebylo možno realizovat veškeré 
práce v průběhu prázdnin (realizace od 1. 6. 

2015 do 30. 9. 2015). Jedná se o zateplení bez 
výměny oken, tudíž je lze provést za provozu 
školky za podmínky dodržení odpoledního 
klidu v průběhu měsíce září, což je ošetřeno 
zápisem ve stavebním deníku a plněno.
U  rekonstrukce elektroinstalace MŠ Rati-
bořická 2299    byly důvodem zdržení po-
žadavky PRE na přemístění elektroměru  
a dále nutnost koordinace prací se zhotovi-
telem zateplení budovy (předáno 7. 9. 2015). 
Původní termín pro oba objekty byl do konce 
měsíce srpna.  Termín pro předání prostřed-
ního pavilonu (tam, kde je ZUŠ) byl stanoven 
na 15. 8. 2015,   byl splněn a školka zahájila 
provoz od září.

Mezi občany stále vře otázka extrémního 
nárůstu dopravy související s plánovanou 
výstavbou haly o rozloze 40  000 m2 v  lo-
gistickém centru P3. Jaký je momentálně 
stav?
• V současné době je platné stavební povole-
ní pro pět  skladových hal  pod názvem „VGP 
PARK, Praha 20 - Horní Počernice, IV.etapa“. 
Z toho objekt Datového centra byl již v roce 
2014 realizován.
• Dne 4. 8. 2015 bylo na ÚMČ Praha 20 do-
ručeno Zahájení zjišťovacího řízení podle 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ze dne 30. 7. 2015.
• Vzhledem k  významu tohoto materiálu  
a k nutnosti projednání v komisích RMČ, po-
žádala  Rada MČ  dne 11. 8. 2015 o prodlou-
žení lhůty k  vyjádření k  oznámení tohoto 
záměru.  Dne 24. 8. 2015 jsme obdrželi nega-
tivní vyjádření magistrátu k prodloužení této 
lhůty z důvodu, že zákon neobsahuje žádné 
ustanovení, které by prodloužení této lhůty 
umožňovalo. Současně bylo konstatováno, 
že vyjádření městské části považuje magis-
trát za důležité, naši žádost bere na vědomí  
a žádá o zaslání našeho vyjádření v  co nej-
bližším možném termínu.
• Na jednání RMČ dne 25. 8. 2015 byl příto-
men i zástupce P3 park Ing. Míček. Po diskusi 
a odchodu zástupce investora byla při pro-
jednávání tohoto materiálu předložena sta-
noviska jednotlivých komisí: 
Komise KVÚR: zmatečnost dokumentace, 
neřešení odkanalizování záměru, degradace 
krajinného rázu, negativní ovlivnění pod-
zemních vod, negativní ovlivnění přírodní 
památky Chvalský lom, kolize s rezervou pro 
vybudování vodojemu, záměr je možný po-
dle územního plánu pouze jako výjimečně 
přípustný, studie dopravy počítá s dosud ne-
existujícími dopravními stavbami.

Komise dopravy: doporučuje záměr nepod-
porovat z hlediska zvýšení intenzity dopravy

Komise životního prostředí: komise záměr 
nedoporučuje z důvodu dalšího enormního 
dopravního a hlukového zatížení městské 
části. Po dořešení možnosti realizace nájez-
du z  ul. Bystrá na R10 a dořešení dopravy 
zaměstnanců znovu tento záměr předložit 
komisím.

Rada vydala usnesení, že nesouhlasí s  tím-
to záměrem a požaduje projednání záměru 
dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí tzv. velká EIA a v tomto 
usnesení také uvedla závěry z  jednotlivých 
komisí (podrobné zápisy jsou na www.pocer-
nice.cz).
• 26. 8. 2015 bylo setkání lídrů zvolených 
stran, které svolala starostka MČ, aby byli in-
formováni o průběhu situace ohledně zámě-
ru výstavby haly
• 2. 9. 2015 se pracovního setkání zastupitelů 
účastnil zástupce investora  P3 a CzechInves-
tu, aby zodpověděli jejich otázky
• Zástupci investora P3 a také CzechInvestu 
se zúčastnili veřejného jednání Zastupitel-
stva MČ dne 7. 9. 2015. Na tomto jednání pro-
bíhala rozsáhlá diskuse, záměr nebyl zařazen 
na program jednání a nebylo k němu přijato 
žádné usnesení zastupitelstva.
• Zástupci investora P3 požádali o schůzku 
členy Rady MČ.  Schůzka proběhla v zaseda-
cí místnosti ÚMČ za účasti některých členů 
RMČ, zástupce firmy P3 , Czech Invest, OS 
Život ve městě a zástupců firmy Amazon, 
kteří poděkovali za možnost představit se, 
když byli v České republice na otevření jejich 
centra v Dobrovízi. Radní znovu zopakovali 
Usnesení ze dne 25. 8. 2015 a špatnou do-
pravní situaci v  Horních Počernicích, kterou 
by záměr investora ještě více zhoršil. Bylo 
konstatováno, že ke zlepšení dopravy může 
napomoci vybudování MÚK Beranka, sjezd 
na R10 z  ulice Bystrá, propojení průmys-
lové zóny na k.ú. Černý Most, vybudování 
železničního podjezdu ul. Bystrá, zklidnění 
Náchodské ulice a realizace protihlukových 
opatření na D11 a pražském okruhu bez 
ohledu na jejich zkapacitnění.

Po této rekapitulaci mohu pouze konstato-
vat, že ke dni 20. září 2015 mi nejsou známy 
žádné nové informace.

Za rozhovor děkuje
Lenka Bartáková

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

S paní starostkou Hanou Moravcovou jsme si tentokrát povídali nejen o tom, co se během léta podařilo zrekonstruovat, ale i o důvo-
dech zdržení některých staveb, konceptu nové knihovny a zejména o plánované výstavbě haly v areálu P3.
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Jaký je váš názor na další rozvoj logistického parku P3?

Náměty na dotazy pro hornopočernické politické strany a hnutí zasílejte na adresu redakce. 
Otázka do č. 11/2015: Jak se vám (NE) daří rok po volbách plnit váš volební program?
Prosíme zástupce politických stran a hnutí, aby respektovali datum uzávěrky 16. 10. 2015.

NÁZORY: OTÁZKY POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM

POČERŇÁCI PRO  
POČERNICE A KSČM
Položená otázka je v podsta-
tě identická s tou, na kterou 
se odpovídalo v zářijovém 
vydání HPZ. Je sice pravda, 
že se netýká bytové výstav-
by ve východní části Horních 
Počernic, ale  jde o  další vý-
stavbu v parku P3-Amazon. 
Každá taková to výstavba, 
která by měla nepříjemně zasáhnout do života 
obyvatel Horních Počernic,  je vždy předmětem 
velkých vášní a diskuzí mezi obyvateli Horních 
Počernic a to bez rozdílu věku. A to je dob-
ře. Je to jasný signál,  že  obyvatelům Horních  
Počernic není budoucnost naší obce lhostejná. 
Velice kladně hodnotíme krok Rady MČ Praha 
20, že na svém jednání dne 25. 8. 2015 vyjádři-
la jednohlasný nesouhlas se záměrem P3 Park 
Horní Počernice IV. etapa, týkající se výstavby 
haly o rozloze 40  000 m2 s předpokládaným 
počtem 3 000 zaměstnanců. Naše stanovisko 
je jednoznačné, pokud nebude komplexně ře-
šena silniční a dálniční síť pro zlepšení dopravy  
v Horních Počernicích, další výstavba v parku P3 
je  naprosto nepřípustná a nežádoucí. Na tom 
všem je smutné to, že plány na dostavbu logis-
tického parku P3 jsou již dávno hotovy a v pod-
statě se může kdykoliv zahájit jeho dostavba.

Jaroslav Kočí

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ 
STRANA
Vznesená otázka je především 
velmi nepřesná - kdo přesně 
ví, co to je logistický park P3? 
Každý si může představit něco 
jiného, někde mezi železnicí a R10, tím pak 
vzniká až hysterické ovzduší v naší m.č., jak 
bylo patrné třeba i na posledním jednání za-
stupitelstva. Současná „komerční zóna“ vznikla 
zcela v souladu s územním plánem, platným 
již 16 let, využití území celkem logicky navazu-
je na již dávno existující podnikové základny 
severně od železnice, v nichž nacházela pra-
covní příležitosti řada počernických občanů. 
Žádná obec nežije ze vzduchu, ale z daňových 
výnosů. Představil si někdo, kolik peněz generu-
je území naší městské části ? Jinou otázkou je, 
jak se podíly na těchto výnosech do území vrací.  
Komerční zóna je z větší části již vybudovaná. 
Důležité je soustředit se na dokončení veřejné 
infrastrukury této části území. Stále není další 
přístup na R 10 (křížení s Bystrou), nestačí ka-
pacita ČOV, veřejné komunikace v této zóně 
jsou stále soukromé. To vše je třeba dotáh-
nout vhodnou spoluprací s investory (třeba  
i s pomocí Czechinvestu - nikdy se o naši m.č. 
nezajímal, až teď v souvislosti s Amazonem). 
K tomu všemu je třeba zachovat hlavně klidnou 
hlavu a vědět, co chceme.

MS ODS Horní Počernice

TOP09
STOPka pro AMAZON aneb 
Nezvyšujme již dnes neú-
nosnou dopravní zátěž. 
Nejednalo se jenom o náš 
volební slogan, ale i o naši 
odpovědnou politiku. Po 
8. zasedání Zastupitelstva 
jsem se utvrdil v  názoru, že 
velká hala Amazonu pro 
Počernice přínos nebude. 
Už jenom proto, že většina případných nových 
zaměstnanců bude zřejmě svážena autobusy 
z dalekých koutů regionu s vysokou nezaměst-
naností, protože v  Praze je nezaměstnanost 
pouhá 4,5 procenta. Bydlím celý svůj život na 
Náchodské ulici, kde jsme dlouhá léta vystavo-
váni extrémní dopravní zátěži. Proto mě rozhod-
ně neuklidnil projev pana ředitele Kučery z Cze-
chInvestu v duchu ,,stejně tu halu(y) mít budete, 
záleží na Vás jakou!“ Projektová dokumentace 
společnosti P3, kde je jednou uvedeno 960 TNA 
(těžká nákladní doprava), podruhé 480 TNA  
a potřetí 550 TNA navíc působí dosti nedůvěry-
hodně. Nabídka společnosti, že naše MČ může 
sepsat jakékoliv požadavky a oni je zkusí vyřešit, 
je v podstatě jen pokusem uchlácholit občany, 
protože požadavky a zájmy MČ vlastně s poža-
davky provozu haly skloubit nelze. TOP 09 nepo-
važuje takovou halu za jakkoliv prospěšnou pro 
občany Horních Počernic a pokusí se její stavbě 
zamezit. 

Petr Růžička, 
člen TOP 09

HNUTÍ OBČANŮ  
POČERNIC 
Výstavbě   Amazonu v Hor-
ních Počernicích:   „NE“! Do-
mníváme se, že toto zaznělo 
dost jasně od občanů na 
zářijovém zastupitelstvu. 
Od společnosti, která zde 
chce výstavbu této haly pro-
sadit, jsme neslyšeli žádné 
konkrétní  reálné  návrhy a už 
vůbec ne záruky toho, že by 
tento partner nějak pomohl s řešením dopravní 
situace, která je v této chvílí v katastrofálním sta-
vu. Pokud návrhy padly, byly nereálné, splnitelné 
za řadu let a navíc zcela bez záruky. V této chvíli 
tedy nejen, že jsme obklopeni ze dvou stran dál-
nicemi, ale ještě jsme se bohužel obklopili me-
galomanským projektem VGP parku, který nám 
přináší a bude přinášet mnoho negativ a velmi 
málo pozitivního. A to by přinesla i stavba této 
obrovské haly. Naše snaha by měla spíše směřo-
vat k tomu, jak zachovat zdravé životní prostředí, 
jak zachovávat zeleň a nenechat se „udusit“ be-
tonem a obludnými stavbami. Pokud si položí-
me v této kauze otázku: Cui bono? (Komu to pro-
spívá?), tak je odpověď poměrně jednoduchá.   
Nám občanům - ne.

Eva Cudlínová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ  
DEMOKRATICKÁ 
Rozvoj logistických parků je 
z  převážné části zapříčiněn 
minulými samosprávami. Ne-
budu se vyjadřovat k  jakékoli 
konkrétní společnosti, rád se 
vyjádřím k rozvoji logistických 
parků v  Počernicích obec-
ně. Rozdíl mezi soukromou 
firmou a samosprávou je, že 
soukromá společnost chce maximalizovat svůj 
zisk. Samospráva má zajistit vysokou kvalitu ži-
vota pro své obyvatele. Proto by mělo vedení Po-
černic důsledně blokovat výstavbu nových logi-
stických center na našem území (je-li to možné). 
Strategie z minulých dob – postavit a pak (mož-
ná) řešit nárůst dopravních intenzit - je lichá. 
Když už výstavbě nelze zamezit, měla by městská 
část důsledně trvat na řešení dopravních inten-
zit, které výstavba přinese. Neméně podstatné 
je, aby se o projektech dozvídali občané v dosta-
tečném předstihu před zahájením územního ří-
zení. Se stávajícími logistickými firmami je vhod-
né navázat těsnější partnerství. Městská část by 
mohla zveřejňovat seznam volných pracovních 
míst, manažeři by mohli přednášet na horno-
počernických středních školách, firmy by mohly 
více přispívat na pomůcky pro žáky mateřských  
a základních škol, které Počernice zřizují. Nápa-
dů je celá řada, stačí jen chtít.

Jiří Poláček, 
1. místopředseda hornopočernické ČSSD

ŠANCE PRO POČERNICE
Rozvoj v P3 parku je v podsta-
tě u konce. Jsou vydaná sta-
vební povolení celkem pro 15 hal a dvě adminis-
trativní budovy. Po realizaci těchto záměrů bude 
park prakticky naplněn halami a další rozvoj 
bude možný jen v případě dalších změn územ-
ního plánu u okolních pozemků, nebo změnami 
stávajících staveb. Není tedy moc o čem rozho-
dovat, situace je bohužel daná. Může docházet 
ke změnám i v povoleních pro stavby, jako v pří-
padě haly pro Amazon, majitel pozemku má zá-
jem místo čtyř hal postavit jednu. Nejde o to, zda 
bude jedna nebo čtyři haly, jde o to, jaký provoz 
si budou haly nárokovat na nákladní a osobní 
dopravu. Sliby o dodržení počtu automobilů 
nákladní a osobní dopravy nelze nijak ohlídat. 
Kdo a jak bude denně ověřovat, že přijede 230  
a také odjede 230 těžkých nákladních aut (kami-
onů) za den, nebo i podstatně více z té a té firmy, 
která do projektu k povolení stavby uvede určité 
dopravní zatížení a nároky na dopravu? Když se 
řešila změna této lokality z orné půdy na sklado-
vou a výrobní zástavbu a zároveň se jednotlivé 
stavby umísťovaly, zřejmě se zapomnělo taky 
řešit obsloužení areálu mimo komunikační síť 
bytové zástavby Horních Počernic.

Zastupitelé  
Šance pro Počernice
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 7. 9. 2015 byla schválena Zastupitelstvem 
naší městské části Deklarace podmínek rozvo-
je MČ Praha 20. Pro naši městskou část je to 
významný dokument, který  je pro nás užiteč-
ným vodítkem, jak vystupovat jako účastník 
územních či jiných řízení, zároveň bude i dů-
ležitým vzkazem pro stavebníky, kteří budou 
vědět dopředu, co mohou od městské části 
očekávat. Deklaracie má sloužit k naplnění cílů 
a účelů právních předpisů a dalších souvisejí-
cích dokumentů a zákonů platných v České 
republice. Jedná se o zásady pro postup orgá-

nů samosprávy a jejich poradních orgánů při 
posuzování územně plánovací dokumentace 
a při posuzování konkrétních záměrů, jejichž 
dodržování by mělo vést k eliminaci negativ-
ních vlivů zástavby nových rozvojových ploch 
na stávající zástavbu.
Chtěla bych proto prostřednictvím našeho 
Zpravodaje poděkovat v prvé řadě vedoucí-
mu stavebního úřadu Ing. Richardu Měšťano-
vi, který  Deklaraci  z větší části připravil, a to  
s podstatnými a důležitými body, které do De-
klarace zahrnul, následně všem členům komise 

výstavby , kteří  se na úpravách 
znění deklarace  významně 
podíleli, a dalším komisím  
a odborům, které přispěly svý-
mi připomínkami ke konečné 
verzi této Deklarace. Zároveň  
i všem zastupitelům, kteří ten-
to návrh svým hlasem podpořili.

Karla Polydorová,
radní za Šanci pro Počernice

DEKLARACE ROZVOJE, VÝBĚR NOVÉ REDAKTORKY A PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

AD: DEKLARACE ROZVOJE, VÝBĚR NOVÉ REDAKTORKY A PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

První poprázdninové zastupitelstvo, které se 
uskutečnilo 7. září 2015, bylo v řadě věcí přelomo-
vé. Drtivá většina zastupitelů schválila Deklaraci 
podmínek územního rozvoje MČ Praha 20. Jde  
o zásadní, do jisté míry revoluční dokument, jenž 
se z velké části shoduje i s volebním programem 
ČSSD. Jeho účelem je zakotvit zásady pro postup 
orgánů samosprávy a jejích poradních orgánů 
při posuzování územně plánovací dokumentace  
a při posuzování konkrétních záměrů, jejichž 
dodržování by mělo vést k eliminaci negativních 
vlivů zástavby nových rozvojových ploch na stá-
vající zástavbu. Díky schválení materiálu bude 
městská část transparentně deklarovat, že ne-
chce vytvářet nové zastavitelné plochy na úkor 
volné krajiny, nebo že každý záměr musí počítat 
s dostatečnou technickou, dopravní a zelenou 
infrastrukturou. Zcela zásadní je i závazek, který 
samospráva dává svým občanům, a to projednat 
s veřejností rozsáhlejší záměry výstavby v rozvo-
jových plochách ještě před tím, než o nich bude 
rozhodnuto. Na území městské části nevlastním 
žádné pozemky, které bych chtěl zhodnotit, i pro-
to jsem materiál rád podpořil. Hlasování se zdrželi 
pouze zastupitelé ODS, což ponechávám bez ko-

mentáře. Na zastupitelstvu také proběhla několik 
hodin trvající debata se zástupci společnosti P3 
CZ IV., a.s.; generálním ředitelem CzechInvestu  
a autorkou projektu do řízení EIA. Názory přítom-
ných obyvatel i diskutujících zastupitelů vyzníva-
ly vesměs jednoznačně. 
Povede HPZ člověk loajální k vedení?
Úřad městské části vypsal výběrové řízení na  
pozici redaktora HPZ. V  minulých vyjádřeních 
soc. dem. jednoznačně podporovala, aby ve 
výběrové komisi na tuto pozici byla zastoupe-
na všechna politická uskupení v  zastupitelstvu  
(každé uskupení by mělo jeden hlas). Stejný ná-
zor zastává i Hnutí občanů Počernic v čele s Ale-
nou Štrobovou, ta má v  této věci samozřejmě 
plnou podporu ČSSD. Rada městské části tento 
názor nesdílí a chce redaktora vybrat sama. Po-
vede tento krok k zajištění nestranného, nezá-
vislého a především demokratického periodika? 
Věřme, že ano. 
Udržuje městská část v  zimě zadarmo cizí  
komunikace?
Ve středu 16. září jsme na komisi dopravy do-
stali k posouzení Plán zimní údržby 2015/2016. 
Materiál upravuje údržbu hornopočernických 

komunikací v zimních měsících. 
Dal jsem si tu práci a namátkou 
identifikoval několik komunika-
cí, které nejsou ve stoprocent-
ním vlastnictví městské části, ale 
městská část je v minulosti udr-
žovala a jejich údržbu plánuje  
i letos. Vlastníkem pozemků 
pod komunikacemi je například společnost Ca-
naba. Vedoucí odboru místního hospodářství, 
pan Jaroslav Píša, v minulosti tvrdil, že Počernice 
soukromým vlastníkům náklady na zimní údržbu 
„přefakturovávají“ (viz. zápis z  komise dopravy 
ze dne 6. září 2012, který je dostupný na webu 
městské části). Když jsem si jako zastupitel zažá-
dal o seznam „přefakturací“ například u společ-
nosti Canaba za roky 2010-2015, našel jsem jen 
2 faktury na zaplacení reklamy této společnosti 
v kalendáři městské části. Faktury za zimní údrž-
bu nikde. Doufám, že nedošlo k úniku veřejných 
prostředků. Proto očekávám racionální vysvětle-
ní nebo odvolání vedoucího Odboru místního 
hospodářství ÚMČ Praha 20 společně s vyvoze-
ním jasných důsledků.

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

Převod komunikací – Zárybnická a Ke Starým 
rybníkům – Česká nemovitostní a.s.
Dokončenou stavbu komunikace lze převzít do 
vlastnictví MHMP svěřené správy MČ Praha 20 
pouze na základě uzavření darovací smlouvy 
s  vlastníky pozemků pod stavbou a  darovací 
smlouvy na stavbu komunikace se stavebníkem 
(investorem). Podmínkou pro uzavření smluv 
je předchozí předání veškerých nově vybudo-
vaných inženýrských sítí příslušným správcům 
(provozovatelům) a zřízení věcných břemen  
(rozvody elektro vn, nn, plynovod, VO...). Pod-
kladem k uzavření darovací smlouvy s vlastníky 
pozemků pod stavbou komunikace musí být od-
dělovací geometrický plán v rozsahu skutečného 
provedení stavby tak,  jak tato byla kolaudována. 
U pozemků v ulici Zárybnická je z katastru evi-
dence nemovitostí zřejmé, že se stále část této 
komunikace  nachází na pozemcích ve vlastnic-
tví majitelů sousedních nemovitostí a minimálně 
stavba VO není v současné době předána  spol. 
Eltodo. Do doby splnění veškerých podmínek 
k převodu tak, jak jsou výše uvedeny,  nelze ko-
munikaci převzít a vynucení splnění těchto pod-
mínek je v situaci, kdy neexistuje žádný smluvní 

vztah (smlouva o provedení stavby, plánovací 
smlouva...) uzavřený mezi MČ Praha 20 a inves-
torem před zahájením výstavby v podstatě ne-
možné.
Převod komunikací Canaba
U této stavby rovněž nebyla uzavřena žádná 
smlouva mezi MČ Praha 20 a investorem před 
zahájením výstavby, nicméně na rozdíl od České 
nemovitostní a.s. spol. Canaba spolupracuje s MČ 
na dořešení tohoto problému. V současné době 
jsou ze strany Canaby splněny veškeré podmín-
ky pro převod s výjimkou předání  vodních děl  
v lokalitě ul. Markupova - Dandova,  kde není za-
tím úspěšně dořešeno zřízení věcného břemene 
služebnosti inž. sítě po pozemcích manželů Štur-
zových,  jelikož pozemek byl prodán dříve než 
bylo předáno vodní dílo.  Vodní díla v této lokalitě 
jsou do doby předání provozována společností 
PVK. Bohužel, při výstavbě v těchto lokalitách ne-
uzavřela MČ žádnou smlouvu, na základě které 
by byl investor povinen do doby splnění těchto 
podmínek, komunikace na své náklady udržo-
vat a zajistit funkčnost veřejného osvětlení. Tyto 
chybné kroky z minulosti se snažíme napravit již 
od roku 2011. Pokud jsou tam ale překážky, které 

brání převodu komunikace do naší správy, je cíl 
vyřešení opravdu velmi časově vzdálený.
Se společností Canaba došlo v roce 2013 k doho-
dě o kompenzaci vynaložených nákladů na zimní 
údržbu a to tím, že tato společnost darovala bez-
úplatně MČ  do jejího vlastnictví pozemek, kde 
by měl být realizován park Jizbická.
Městská část se musí chovat jako správný hospo-
dář. Co je ale v tomto případě správný hospodář? 
Získat za údržbu komunikací, které nejsou v naší 
správě, finanční prostředky nebo zajistit pro naše 
občany průjezdnost komunikací, odvoz odpadu, 
příjezd záchranné služby a funkčnost veřejného 
osvětlení?
Z mého pohledu je to druhá varianta a mohu ji 
kdykoliv obhájit. Nedošlo totiž k žádnému obo-
hacení soukromých investorů, jelikož se jedná  
o komunikace sloužící veřejnosti a nikoliv např. 
v uzavřeném areálu.
MČ nemůže tyto komunikace převzít pro  for-
mální nedostatky, ale dělá dnes to, co by dělala 
stejně – zajišťuje služby na veřejném prostranství 
pro naše občany žijící v této lokalitě, které finan-
cuje z  daní, jež tito lidé platí. Co se týká OMH  
a jeho vedoucího pana Píši, mohu pouze konsta-
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ANO NEBO NE?
V září jsem se na zastupitelstvu ptala radních, zda 
uvažují o tom, že do hodnotící komise na pozici re-
daktora Hornopočernického zpravodaje budou 
nominováni  zástupci  všech stran a hnutí, které  
v Zastupitelstvu MČ Praha 20 působí. Vážím si 
toho, jakou pozitivní proměnou prošel Zpravo-
daj pod vedením nové redakční rady. Právě pro-
to mi společný výběr nového redaktora přijde 
logický. Radniční periodikum má své zákonitos-
ti.  Je placené z veřejných prostředků. Je listem 
všech občanů, kteří v daném místě žijí. Už z toho 
důvodu by se na výběru redaktora měli podílet 
všichni, kterým občané svou důvěru ve volbách 
dali. Přímé odpovědi jsem se na zastupitelstvu 
nedočkala. Svůj dotaz jsem zopakovala písemně. 
Z odpovědi jsem pochopila, že radní můj názor 
nesdílejí. Redaktora vyberou sami, tedy zástup-
ci dvou stran. Myslím, že je to škoda. Určitě by 
bylo lepší, kdybychom dokázali spolupracovat, 
respektovat se navzájem, předávat si informace  
a v  zásadních rozhodnutích postupovat spo-
lečně. O tom, jak je tohle všechno složité, jsem 
se přesvědčila vzápětí. Na stejném zastupitel-
stvu proběhla diskuze mezi občany, zastupiteli, 
zástupci agentury Czech Invest a VGP Parku 
– firmy P3 CZ IV ve věci výstavby internetové-
ho obchodu Amazon. Radní na svém jednání 
25. 8. 2015 záměru řekli jasné „Ne“. Občané byli 

uchlácholeni i výrazným titulkem na straně 2 
Hornopočernického zpravodaje. Diskuze na 
zastupitelstvu žádný zvrat nepřinesla. Slibo-
vaná řešení v  oblasti dopravní infrastruktury 
se v  konfrontaci s  fakty prokázala jako nespl-
nitelné sliby. Nesouhlas vyjádřili v  diskuzních 
příspěvcích i občané. Ze strany koaličních za-
stupitelů zazněly rovněž věcné a fundované 
argumenty proti záměru výstavby. Zdálo se, že  
i paní starostka se kloní k  názoru přítom-
ných občanů. Věc jsme proto spolu s  kole-
gy považovali za ukončenou. O to větším 
překvapením pro mne byla informace pana 
Vladimíra Hoška ze spolku Chvalská, kte-
rou za pár dní poslal všem zastupitelům.  
Telefonicky ho kontaktoval přímo ředitel Czech 
Investu a pozval ve věci haly Amazon k jednání. 
Údajně spolu s dalšími čtyřmi zastupiteli. Spolek 
Chvalská je jedním z účastníků řízení v rámci po-
suzování záměru z pohledu životního prostředí 
(EIA). Pokud spolek nevezme své námitky zpět, 
záměr výstavby haly zřejmě nebude možné rea-
lizovat. Dost mě proto informace překvapila. Jaké 
jednání? Kdo je iniciuje? Jací čtyři zastupitelé se 
jednání zúčastní? Jak byli vybraní? Někdo je snad 
vylosoval? Z  jakého důvodu? Ale hlavně, proč  
o tom neví jejich 21 kolegů v zastupitelstvu? Sta-
čí nám přece poslat stručnou informaci mailem  

a zveřejnit ji na webových 
stránkách úřadu. Proč to nikdo 
neudělal? Poslala jsem své do-
tazy paní starostce Moravcové. 
Paní starostka mi na dotazy 
poskytla odpověď, za kterou 
jí děkuji. Nicméně je škoda, že 
jsem se ji dozvěděla těsně před 
uzávěrkou HPZ. Dovoluji si přesto reagovat a 
znovu požádat o informace, které mě zajímají. 
Ve své odpovědi totiž píše, že se řídí rozhodnu-
tím rady. Pokud se ale paní starostka skutečně 
řídí rozhodnutím rady, proč se další jednání 
ve věci záměru výstavby Amazonu vůbec ko-
nala? Proč o nich nevěděli všichni zastupitelé? 
Proč se jich účastnili jen někteří z členů rady? 
Na jednání zastupitelstva přitom ze strany za-
stupitelů a občanů nezaznělo jasné „ano“ pro 
Amazon. Zajímá mě názor starostky jako veřej-
ného činitele, který zastupuje městskou část 
a hájí zájmy jejích občanů. Proto chci znát její 
názor na výstavbu haly pro Amazon. Věřím, že  
v této věci má jasno a ráda odpoví. Nejen mně,  
ale především svým voličům

Alena Štrobová, zastupitelka  
Hnutí občanů Počernic

otevřeno denně  
od 9 do 17 hod. vč. státních svátků

Uvidíte oblíbené postavičky Huberta a Hodana,  

sádrového trpaslíka Ludvíčka i Edu z Prahy.  

Děti se podívají na pohádku a budou si hrát.  

Zároveň za jedno vstupné výstava Broučci  

aneb Loutky Z. Podhůrského (do 15. 11.)

infocentrum@chvalskyzamek.cz
Na Chvalské tvrzi 857,  

Praha 9 - H. Počernice, tel. 281 860 130

Chvalský zámek srdečně zve
na milou a vtipnou výstavu

KRYSÁCI 
se vracejí na zámek

1 9 . 9 . –  2 2 . 1 1 . 2015
DOPROVODNÉ AKCE:
19. 9. mezi 18. a 21. hod.: Tajemná noc  

na Chvalském zámku - pohádková stezka

20. 9. od 10 – 17 hod.: Svatoludmilská pouť  
na Chvalské tvrzi

24. 10. od 10 – 17 hod.: Pohádková sobota  
s Popelkou, Krysáky a Broučky

25. 10. od 10 – 17 hod.: Pohádková neděle  
s bludným rytířem, Krysáky a Broučky

www.chvalskyzamek.c z

BaZaR
4. HORNOPOČERNICKÝ DOBROČINNÝ

čtvrtek 15.10. 2015 od 12:30-18 hod

PROVĚTREJTE SKŘÍNĚ 
a přispějte do bazárku před-
měty, které mohou JINÝM 
LIDEM UDĚLAT RADOST!

Těšíme se na Vás na zahradě MŠ Chodovická!
Pro bližší informace prozkoumejte www.ms-chodovicka.cz

nebo kontaktujte: K.Klímová, mob.774 347 262

Věcné dary určené k prodeji 
můžete zanechat ve vstupní hale 

staré budovy MŠ 
(Kos� čka) nebo v přístřešku na škol-

kové zahradě:

středa 14.10. 

čtvrtek 15.10.  dopoledne

Jsou vítány hračky, knihy, čisté oblečení 
a obuv, sklo, porcelán, umělecká díla

 i kuchyňské potřeby...zkrátka vše, CO SE 
DÁ ODNÉST V RUCE!

VE PROSPĚCH 
ŠKOLKOVÉ 
ZAHRADY!

tovat, že tento odbor měl za úkol pouze vyčíslit 
náklady, které sloužily jako podklad pro jednání 
s těmito investory. Všechny následné kroky řešila 
samospráva. Kdyby se tedy pan Čáp obtěžoval a 
zeptal se přímo na radnici, nemusel si dávat tu 
práci a sám tyto komunikace identifikovat. Zjistil 
by totiž, že to nejsou pouze tyto ulice, kde vlast-
níkem není MČ. V ulici Božídarská se nám již po-
dařilo věci napravit, stejné problémy řešíme také 

v ulici Tikovská, Na Nové silnici a další. Věřím, že 
toto vysvětlení bude pro pana Čápa dostatečně 
racionální. Pan Píša jako vedoucí OMH má plnou 
podporu radnice, svou práci vykonává důsledně 
a poctivě a Rada nemá žádný důvod k jeho od-
volání, jelikož v ničem nepochybil.
Co mě ale zaráží, je obvinění pana Čápa z dopisu 
radním, že peníze za zimní údržbu končí jinde 
než na účtech MČ Praha 20 a došlo k úniku veřej-

ných prostředků. Jelikož je pan zastupitel zvyklý 
komunikovat přes náš Zpravodaj, vyzývám ho 
tímto, aby konkrétně specifikoval svá obvinění  
a pokud to nebude moci prokázat, aby se veřej-
ně omluvil.

Hana Moravcová, 
starostka

Informace o průběhu jednání o možné výstavbě haly Amazonu jsou na straně 5.
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UZAVŘENÍ ULICE BOŽANOVSKÉ

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ÚPRAVA SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ V RÁMCI OPRAVY UL. BOŽANOVSKÁ

PLACENÉ ZÓNY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - MOR VČELÍHO PLODU

Dnem 18. 9. 2015 byla zahájena rekonstrukce komu-
nikace v ulici Božanovské v úseku Náchodská – Vyso-
kovská. Investorem stavby je hl. m Praha a zhotovite-
lem firma PORR.

Autobusy MHD byly odkloněny na objízdnou trasu 
od středy 23.9.2015. Předpoklad dokončení stavby je 
16.12.2015.

Objízdné trasy linek MHD jsou vyznačeny na situaci:

•  Linka 223 bude vedena v obou směrech  
   Náchodskou a odbočením do ulice Chvalkovické  
   a dále do ulice Běluňské.

• Linka 296 směr nádraží H.P. – z Náchodské do  
  Spojenců, dále vlevo do Vysokovské na svoji trasu

• Linka 296 směr Černý most – z Khodlovy vpravo  
  do Vojické na ulici Náchodskou.

• Linka 261 směr Běchovice – z Náchodské do  
  Spojenců, dále do Božanovské na svoji trasu.

• Linka 261 směr Černý Most – z Božanovské vpravo  
  do Vysokovské a dále Vojickou do Náchodské

Dne 6. 10. 2015 (úterý) proběhne mobilní tříděný sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je spol. PAPKOV, 
s.r.o., V korytech 179, Praha 10 na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Občané  
v příslušný čas na zastávkových místech mohou odevzdat nebezpečný od-
pad do sběrného vozidla. 
Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů bude na uvedených stanovištích 
přijímat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací 
oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací příprav-
ky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, pleve-
lů, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
 
Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská -proti restauraci)                             15.00 - 15.30
2. ul. Chodovická (roh Běluňská)                                                               15.40 - 16.10
3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice-u kamenictví)                16.20 - 16.50
4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská                                                                17.00 - 17.30

5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)                                       17.40 - 18.10
6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)                                           18.20 - 18.50

Vzhledem k opakovaným problémům při odevzdávání nebezpečných odpa-
dů při mobilním sběru je nutno upozornit, že mobilní sběr nebezpečných 
odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby 
s  trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obslu-
ha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání 
odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, 
která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneuži-
ta jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. 
Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech 
městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha 
svozového vozidla je tedy povinna od  občana odpad převzít i  v  případě, 
že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové 
vozidlo nachází.

Marie Novotná - OŽPD

MČ Praha 20 v současné době neuvažuje o zřízení placených parkovacích zón ani vyhrazených placených míst na svém území.  Dagmar Jeníková, 
referent dopravy

Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární nařizuje mimořádná 
veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy: 
mor včelího plodu.
Onemocnění bylo diagnostikováno v SVÚ Praha Lysolaje u chovatele včel 
na jeho stanovišti v katastrálním území Praha – Běchovice 601527. Nařízení 
je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této 
nebezpečné nákazy, a to všem chovatelům včel v pásmu.
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru.
Zřizuje se ochranné pásmo, složené ze všech celých katastrálních území, 
spadajících do oblasti o poloměru 5 km od ohniska nákazy v katastrálním 
území Praha – Běchovice 601527.

Do ochranného pásma se zařazují tyto katastry  obcí: 
• Běchovice  601527  • Černý Most  731676
• Dolní Měcholupy 732541  • Dolní Počernice  629952
• Dubeč  633330  • Hájek u Uhříněvsi 773395
• Horní Počernice 643777                       • Hostavice 731722
• Klánovice 665444  • Koloděje  668508
• Královice  672629

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z  těchto mimořád-
ných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 
nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: 50 000 Kč, jde-li 
o fyzickou osobu, 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající 
fyzickou osobu.

Antonín Kozák, ředitel Městské veterinární správ

MČ Praha 20 informovala o zahájení akce na webových stránkách MČ Praha 20 a občané byli informováni dopisem do schránek.
Dnem 8. 10. 2015 bude uzavřena další část ulice Božanovské v úseku Vysokovská – Domkovská. Investor Technická správa komunikací hl. m. Praha zde bude 
provádět frézování vozovky a pokládku nového povrchu.  V tomto úseku budou autobusy MHD projíždět stavbou. Pro ostatní vozidla, mimo obyvatel zde 
bydlících bude komunikace uzavřena. Předpoklad dokončení stavby je 28. 10. 2015.

Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místní hospodářství
Dagmar Jeníková, referent dopravy

Signální plán světelného signalizačního zařízení na křižovatce Náchodská – Božanovská byl upraven následujícím způsobem:
ve směru Náchodská je nastavena stálá zelená fáze, která je přerušena pouze na výzvu chodce, který potřebuje Náchodskou přejít nebo vozidla stavby 
vyjíždějícího z ulice Božanovská.

Plná verze na www.pocernice.cz



ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

SENIORŮM NA POMOC
Pro potřeby našich seniorů funguje již 22 
let terénní pečovatelská služba Městské 
části Praha 20. Každým rokem tato služba 
pomůže více jak stovce hornopočernic-
kých seniorů v zajištění jejich potřeb, kte-
ré si už sami nezvládnou naplnit. 
Je obvyklé, že každý chce zůstat ve vlastním 
domácím prostředí, a to i tehdy, když síly 
ochabují. Posláním pečovatelské služby je 
poskytovat pomoc osobám, které se z důvo-
du vyššího věku nebo zdravotního postižení 
ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují 
pomoc jiné osoby. Nabízí individuálně sesta-
vený komplex služeb poskytovaných v jejich 
domově a tím se jim snaží umožnit co nejdé-
le setrvávat v  domácím prostředí. 
Pomoc při osobní hygieně, dovoz obědů, do-
provod k  lékaři, donáška léků z  lékárny, po-
moc s úklidem, nebo s nákupem -  to všech-
no jsou úkony, které pečovatelská služba 
může potřebným seniorům nabídnout.  
Pečovatelskou službu MČ Praha 20 zajišťuje 
sedm pečovatelek, řidič, sociální pracovni-
ce a koordinátorka služby. Pečovatelskou 
službu naleznete zařazenou v  Oddělení pe-
čovatelské služby Odboru sociálních věcí  
a školství. Zaměstnanci jsou zkušení odborní 
pracovníci, kteří oplývají mnoha praktickými 
i teoretickými znalostmi a dovednostmi.
Pečovatelská služba MČ Praha 20 nabízí 
seniorům činnosti, které se rozdělují na zá-
kladní a fakultativní. Základní činnosti jsou 
pro každou sociální službu dané zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Fa-
kultativní činnosti jsou pak poskytovány po-
dle možností poskytovatele a po vzájemné 
dohodě s  uživatelem nad rámec základních 
činností. 

Základní činnosti 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče  
     o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo  
     poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při  
     zajištění stravy 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
e) zprostředkování kontaktu se  
    společenským prostředím

Fakultativní činnosti
a) přeprava uživatele k lékaři, nebo do  
    zdravotnického zařízení vozem  
    provozovaným poskytovatelem
b) dohled, návštěva, kontrola
c) doprovod dospělých osob na procházky,  
    do obchodů a podobně

Pečovatelská služba je poskytována v pracov-
ní dny od 7.30 do 16.00 hodin v domácnosti 
uživatele nebo v  jeho přirozeném sociálním 
prostředí na území Městské části Praha 20. 
Služba je placená a lze ji hradit z  příspěvku 
na péči. Zpravidla se jedná o částku 80 Kč za 
hodinu, přičemž se výše úhrady krátí po ce-
lých čtvrthodinách. Cena za oběd je složena 
z částky pro dodavatele obědů, což je 58 Kč  
a z  částky za dovoz oběda, která je ve výši  
20 Kč za každý donesený oběd.  
Zájemci o tuto službu mohou získat základní 
informace na webových stránkách www.po-
cernice.cz na Odboru sociálních věcí a škol-
ství, Jívanská 635, 1. patro, kancelář č. 202 
nebo 204, případně prostřednictvím kon-
taktních telefonů: 271 071 799, 724 829 333, 
271 071 640, 604 554 194.
Pro uživatele jsou připravena pravidla pro 
podávání stížností. Každou připomínku nebo 
stížnost pečovatelská služba vítá, neboť ji 
chápe jako přínos pro zvyšování kvality po-
skytovaných služeb. Uživatel pečovatelské 
služby nebo osoby jemu blízké mají právo 
vznést stížnost na kvalitu nebo způsob po-
skytovaných sjednaných služeb a na osoby, 
které je realizují. 
Stížnosti je možné podávat různými způ-
soby, a to:
• písemně zaslat na adresu Úřad městské  

části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9, 
nebo vhodit do SCHRÁNKY DŮVĚRY (schrán-
ky označené Pečovatelská služba – schránka 
důvěry), které najdete u Domu s pečovatel-
skou službou MČ Praha 20, Třebešovská 17  
a u vchodu budovy Úřadu městské části  
Praha 20, Jívanská 635. 
• telefonicky lze podat stížnost vedoucí  
Odboru sociálních věcí a školství - telefon  
271 071 640, 604 554 194, nebo koordiná-
torce pečovatelské služby - telefon 271 071 
799, 724 829 333 
• osobně vedoucí Odboru sociálních věcí  
a školství, 1. patro, kancelář č. 204, Jívanská 
635, nebo koordinátorce pečovatelské služ-
by, 1. patro, kancelář č. 202, Jívanská 635, 
případně jednotlivým zaměstnancům pečo-
vatelské služby 
• elektronicky zaslat na tyto emailové adre-
sy: Monika_Brzkovska@pocernice.cz, nebo 
Olga_Svrculova@pocernice.cz. 

Pro důkladné vyřízení stížnosti je potřebné, 
aby podaná stížnost obsahovala konkrétní 
popis události, okolnosti nebo jednání, kte-
ré stěžovatel svým podáním napadá, datum, 
případně bližší upřesnění či označení událos-
ti a označení konkrétních osob, které se po-
dle mínění stěžovatele dopustily chybného, 
nesprávného nebo protiprávního jednání, 
jímž uživateli vznikla škoda nebo jiná újma. 
Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných 
průtahů, co nejdříve, celková lhůta pro vy-
řízení pak nepřekročí 30 kalendářních dní.  
O vyřízení stížnosti je uživatel vždy informo-
ván ve výše uvedené lhůtě.  Pokud by nebyl 
uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může 
požádat o prošetření tajemnici Úřadu měst-
ské části Praha 20.  

Mgr. Olga Švrčulová, 
vedoucí oddělení pečovatelské služby  

– koordinátor pečovatelské služby

Dne 16. 9. se uskutečnil 2. veletrh sociálních 
služeb v  Horních Počernicích. Návštěvníci 
měli možnost se seznámit s  provozovateli 
sociálních služeb a získat informace o mož-
nostech pomoci pro sebe nebo své blízké. 
Děti a žáci z  počernických škol se dozvě-

děli informace o první po-
moci, seznámili se s tím, jak 
se bezpečně chovat, pod 
vedením městské policie  
a měli možnost si vyzkoušet, 
jaké to je být na vozíku a co 
vše musejí vozíčkáři překoná-
vat za bariéry. Děkujeme všem 
poskytovatelům za účast, Evě 
Tůmové a restauraci Sezóna za 
občerstvení a malým i velkým 
účastníkům za to, že přišli.

Eva Březinová, 
Monika Brzkovská

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Irena Chudomelová 
Lhotská 2071/1, tel.: 281 920 785

Pondělí
12:00 - 17:00,  17:00 - 18:00 (pro zvané)
Úterý    
7:00 - 7:30 (pro zvané) 
7:30 - 12:00,  12:00 - 13:00 (pro zvané)   
po 13:00 návštěvy a administrativa 
Středa
7:00 - 7:30 (pro zvané) 
7:30 - 12:00,  12:00 - 13:00 (pro zvané)   
po 13:00 návštěvy a administrativa
Čtvrtek    
7:00 - 7:30 (pro zvané) 
7:30 - 12:00,  12:00 - 13:00 (pro zvané)   
po 13:00 návštěvy a administrativa
Pátek
7:00 - 7:30 (pro zvané) 
7:30 - 12:00,  12:00 - 13:00 (pro zvané)   
po 13:00 návštěvy a administrativa

MUDr. Hana Juklová 
Mezilesí 609/87, tel.: 270 006 017
Pondělí 7:30 - 11:00
 11:00 - 13:00 (pro zvané)
Úterý 7:30 - 11:00
 11:00 - 13:00 (pro zvané)
Středa 13:00 - 18:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00 
 11:00 - 13:00 (pro zvané)
Pátek 7:30 - 11:00 
 11:00 - 12:30 (pro zvané)

MUDr. Jana Švandová 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 922 815, 
www.ordinace-svandova.cz
e-mail: ordinace.svandova@centrum.cz

Pondělí
13:00 - 17:00,  17:00 - 18:00
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
7:30 - 11:30,  12:00 - 14:15 (pro zvané)

MUDr. Ivana Vobecká 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 850

Pondělí
7:00 - 12:30,  13:00 - 14:00 (pro zvané)
Úterý
13:00 - 17:00,  17:00 - 18:00 (pro zvané)
Středa
7:00 - 12:30,  13:00 - 14:00 (pro zvané)
Čtvrtek
7:00 - 12:30,  13:00 - 14:00 (pro zvané)
Pátek
7:00 - 11:30,  13:00 - 14:00 (pro zvané)

MUDr. Taťána Železná 
Chodovická 466, tel.: 281 922 573

Pondělí
13:00 - 15:00, 15:00 - 18:00 (pro zvané)
Úterý
7:00 - 10:00,  10:00 - 12:00 (pro zvané)
Středa
7:00 - 10:00,  10:00 - 12:00 (pro zvané)
Čtvrtek
7:00 - 9:00,      9:00 - 12:00 (pro zvané)
Pátek
7:00 - 10:00,  10:00 - 12:00 (pro zvané)

MUDr. Jana Bruothová 
Náchodská 867/26, mobil: 732 554 188
e-mail: tiliamed@seznam.cz

Pondělí
8:00 - 10:00 akutní stavy bez objednání
10:00 - 13:00 objednaní
Úterý
8:00 - 10:00 akutní stavy bez objednání 
10:00 - 13:30 objednaní
Středa
 8:00 - 10:00 akutní stavy bez objednání  
10:00 - 13:00 objednaní
Čtvrtek
9:30 - 13:30 pro zvané 
13:30 - 15:00 akutní stavy bez objednání
15:00 - 18:00 objednaní
Pátek
7:00 -  9:00 akutní stavy bez objednání 
9:00 - 13:00 objednaní

Praktický lékař pro děti  
a dorost

MUDr. Jarmila Blažková 
Náchodská 380/184, tel.: 281 920 246

Pondělí 7:30 - 11:00, 11:30 - 13:30 poradna
Úterý 12:00 - 13:00 pro zvané
 13:00 - 16:00
 16:00 - 18:00 poradna
Středa 7:30 - 10:00, 10:30 - 13:30 poradna
Čtvrtek 7:30 - 10:00, 10:30 - 13:30 poradna
Pátek 7:30 - 11:00, 10:30 - 13:30 poradna
 
MUDr. Drahomíra Červená 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 800

Pondělí 7:00 - 10:00, 10:00 - 13:00 poradna
 13:00-16:00 pro zvané
Úterý 7:00 - 12:00
Středa 7:00 - 10:00, 10:00 - 13:00 poradna 
 12:00 - 15:00 pro zvané
Čtvrtek 7:00 - 13:00 
 12:00 - 15:00 pro zvané
Pátek 7:00 - 16:00
 
MUDr. Jaroslava Chaloupková 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 820,  
602 266 487

Pondělí  8:00 - 13:00
Úterý  8:00 - 10:00,15:00 - 18:00
 kojenecká poradna: 10:00 - 13:00
Středa  8:00 - 11:00
 kojenecká poradna: 11:00 - 13:00
Čtvrtek  13:00 - 15:00
Pátek  8:00 - 13:00

Od 1. 1. 2009 objednávkový systém i při akut-
ním onemocnění a kontrolách. Objednání 
předem zaručí, že zde nebudete zbytečně 
čekat. Život ohrožujících stavů se to netýká, 
budou ošetřeny přednostně a kdykoliv

Gynekologie

MUDr. Jiří Bastl 
Chodovická 484/10, tel.: 281 924 057

Pondělí 7:30 - 14:30
Úterý 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Středa 7:30 - 14:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek 7:30 - 12:00

MUDr. Šárka Pánová, dříve Barešová, 
Prim. MUDr. Martin Pán,  
MUDr. Veronika Bičíková 
Jívanská 634/4,  
tel.: 281 863 293, 602 179 991, 
e-mail: gynekologie.pocernice@seznam.cz 
www.gynekologiepocernice.cz 
Sestry: Tereza Rašová,  
Jindřiška Bezoušková

Pondělí 8:00 - 12:00 MUDr. Bičíková 
 13:00 - 18:00 MUDr. Bičíková
Úterý 8:00 - 14:00 Prim. MUDr. Pán
 15:00 - 19:00
Středa 8:00 - 14:00 MUDr. Pánová
Čtvrtek 8:00 - 14:00 MUDr. Pánová
Pátek 8:00 - 13:00 MUDr. Pánová

Čas vyšetření je možno domluvit v ordinač-
ních hodinách.

MUDr. Marie Rosecká,  
MUDr. Šárka Garayová 
Odbornost: gynekologie, dětská  
gynekologie 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 925 822  
www.gynrea.cz 
e-mail: gynrea-ordinace@seznam.cz

Pondělí
12:00 - 17:00 MUDr. Garayová
Úterý
12:00 - 17:30 MUDr. Rosecká
Středa
7:30   - 14:00 MUDr. Garayová
Čtvrtek
12:00 - 17:30 MUDr. Rosecká
Pátek
7:30   - 13:00 MUDr. Garayová

O
db

or
y
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Stomatologie pro dospělé

MUDr. Jarmila Bukolská 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 923 737

Pondělí 7:30 - 14:00  
Úterý 7:30 - 13:30
Středa 12:00 - 18:30
Čtvrtek 7:30 - 14:00
Pátek 7:30 - 13:00

MUDr. Zdeňka Geráková 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 922 865

Pondělí 7:30 - 18:00
Úterý 7:30 - 14:00
Středa 7:30 - 14:00
Čtvrtek 11:30 - 18:00
Pátek 7:30 - 12:00

MUDr. Libor Vajzr,  
MUDr. Marcela Vajzrová 
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 507

Pondělí 8:00 - 15:30
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 15:30
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 13:00

MUDr. Tzvetanov Mladen,  
Dr. Petya Dandarova 
Náchodská 816/10 
tel.: 281 921 537, 603 268 958 
e-mail: mindentist.ordinace@centrum.cz

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 18:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:30

Dětská stomatologie

MUDr. Věra Rausová 
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 508

Pondělí 8:00 - 12:30,  13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00,  12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 12:30,  13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00,  12:30 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00  

Interna

Spojenců 1054/10 
tel.: 281 924 825, 732 380 881  
pouze v ordinačních hodinách 
e-mail: astlova.ordinace@seznam.cz 
www.interna-astlova.cz
Odběry: po, út, stř, pá - 7:15 - 10:30

Pondělí 8:00 - 12:30, 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:00
Čtvrtek 13:00 - 16:00
Pátek klinický den, lékař není přítomen

Urologie, sexuologie

MUDr. Zdeňka Hanzlíková 
Božanovská 884/10, 1. patro, dveře č. 4 
tel.: 281 928 895

Urologie
Úterý 9:00 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00  
 (pouze pozvaní - endoskopie)
Čtvrtek 7:00 - 15:00, 7:00 - 13:00  
 odběry - pouze zvaní
Pátek 8:00 - 14:00

Sexuologie
Úterý                14:00 - 16:00
Čtvrtek             13:00 - 15:00
Pátek                10:00 - 14:00

ORL (ušní, nosní, krční)

MUDr. Marcela Růzhová
Václavická 366/12, tel.: 281 925 494 
e-mail: mruzhova@volny.cz

Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:00

Ortopedie

MUDr. Michal Trnovský 
Lhotská 2071/1, tel. 281 928 894 
e-mail: michal@trnovsky.cz

Úterý 8:00 - 12:00,  12:30 - 15:30 obj.
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 12:00

Neurologie

MUDr. Hana Trnovská 
Lhotská 2071/1, tel: 281 928 894

Pondělí 8:30 - 15:00
 Úterý pouze zvaní 15:00 - 17:00
Středa 8:30 - 14:30

Endokrinologická  
ambulance

MUDr. Nataša Kaňová, MUDr. Gudevová
Lhotská 2071/1 
tel.: 777 904 830 
e-mail: endopraha@gmail.com 
www.endopraha.cz

Pondělí 8:30 - 16:30 - MUDr. Gudevová
Úterý 7:30 - 15:30 - MUDr. Kaňová
Středa 7:30 - 12:00,  12:30 - 15:30  
 - MUDr. Kaňová
Čtvrtek 7:30 - 14:00 - MUDr. Kaňová
Pátek neordinuje se

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

Pondělí 8:00 - 14:00,  administrativa
Úterý 10:30 - 12:30,  13:30 - 19:00
Středa 8:00 - 12:00, 
Čtvrtek 10:30 - 12:30,  13:30 - 18:00
Pátek 8:00 - 14:00  

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

Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek 8:00 - 13:30

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, mobil: 724 816 128
Domácí zdravotní péče       
tel.: 281 040 730, 281 040 744,  
mobil: 605 457 152
Dopravní služba                                   
tel.: 281 040 730

Synlab czech s.r.o.  
- odběrové pracoviště 
Lhotská 2072/3 
mobil: 724 291 334 
www.synlab.cz

Pondělí             6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Úterý                 6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Středa               6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Čtvrtek             6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Pátek                 6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND 

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Hrušková Anna
Šafaříková-Pštroszová 
Margita
Pecharová Marcela
Hájková Hana
Mareček Zdeněk
Svítek Antonín
Jirout Jiří
Slavíková Marie
Šukalová Věra

Moravcová Libuše
Václavík Jiří
Kot Karel
Denková Zlata
Kheková Blanka
Králíček Josef
Krejčíková Zdenka
Kučerová Božena
Kurucová Libuše
Strašil Vladimír

Matoušková Eva
Zborníková Hana
Adamová Božena
Herboltová Jarmila
Pittnerová Alena
Djakov Jiří
Lettl Jaroslav
Stoklasová Jaroslava
Tomek Stanislav
Václavů Marta

Zimová Marie
Bolková Zuzana
Novosádová Jaroslava
Řeřicha Vilém
Soukup Zdeněk
Svobodová Libuše
Vejnarová Olga
Žilinová Květuše

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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 JUBILANTY

sobota 3. října 
ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST H.P. POŘÁDÁ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE „POČERNICE  
V POHYBU“  PÉTANQUE ATD. V AREÁLU  
FZŠ CHODOVICKÁ
začátek ve 14.00 

úterý 13. října
ZÁMECKÉ  SETKÁNÍ 
HOSTEM BUDE PANÍ DITA HOŘÍNKOVÁ
začátek ve 14.00

pondělí 19. října   
VYCHÁZKA
Únětice, Alšova vyhlídka
Tiché údolí
sraz v 9.00 ve stanici metra Č. Most 
vede  L. Frouzová a V. Fleišerová

středa  21. října 
KLUBOVNA
začátek ve 14.00

pondělí  26. října
VÝSTAVA
Má vlast. Pocta české krajinomalbě
Jízdárna Pražského hradu
sraz v 9.30 ve stanici metra Č. Most
vede L. Frouzová

středa  4. listopadu
VYCHÁZKA 
Hostivařský lesopark
sraz ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod.
vede  L. Frouzová 

Pravidelná středeční setkání ve 14,00 v klubovně

Výbor ZO Senioři  H. Počernice
Ilona   Juklová,     tel. 721 002 992

Libuše Frouzová,  tel. 607 172 008

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V ŘÍJNU 2015

Městská část Praha 20 pořádá vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré a zhruba 
4x ročně. Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme 
děti do jednoho roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu  přihlašujte děti narozené v období   
1.  2.  2015 - 30.  4.  2015 do 31. 10. 2015. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete  na  http://www.pocernice.cz/poradna-ob-
cana/vitani-obcanku/    nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském  
a občanskosprávních agend č. dveří 100.
Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není 
totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze 
z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857,  
II. patro.

Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e-mail: vitani@pocernice.cz

Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e-mail: vitani@pocernice.cz

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 7. října 2015 oslaví  
94. narozeniny paní Anna Hrušková. 
Přejeme hodně štěstí a zdraví, ať Tě  
život stále baví. Plno lásky, peněz, radosti 
a žádné starosti. Také klid,  
pohodu a dobrou náladu. Pěknou  
oslavu a dobrou zábavu přeje rodina  
a manželé Kotovi

Dne 12. října 2015 oslaví 84. narozeniny pan Karel Kot. 
Přejeme Ti, ať úsměv a radost na Tvé tváři neustále září.  
Dnes narozeniny slavíš, tak ať se dobře bavíš. Hodně štěstí, 
zdraví a lásky, ať nemáš žádné vrásky.
Ať se směješ den co den, ať se Ti splní každý sen. Ať máš kolem 
prima lidi, co Tě vždycky rádi vidí. Přeje manželka  Eva a Jára  
s rodinou

Dne 21. 10. vzpomeňte na Marušku  
Horákovou. Je to již 3 roky, co není mezi 
námi.  Rodina Mrázkova a Szennaiova

21. října uplyne 8 smutných let, kdy zemřel
pan Karel Dolnák. Teskní a za tichou  
vzpomínku děkuje rodina
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz  
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí. 

Zdravá městská část Horní Počernice
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Č

TOP PROBLÉMY ZDRAVÉ MĚSTSKÉ ČASTI HORNÍ POČERNICE JSOU FORMULOVÁNY
V  obřadní síni Chvalského zámku se 14. 9. 
2015 uskutečnilo II. veřejné fórum Zdravé 
městské části Horních Počernic.  U pěti tema-

tických stolů účastníci zformulovali problé-
my, které považují za důležité v následujícím 

roce prioritně řešit. Stejně jako minulý rok,  
i letos nejživější diskuse a zastoupení bylo 
u stolu hornopočernické mládeže, jejíž zá-
stupci si také sami prezentovali, co by chtěli 
změnit a jakým třem nejdůležitějším problé-
mům by chtěli, aby se radnice hlavně věno-
vala.  Podobně postupovali garanti dalších 
čtyř stolů a tak nakonec po hlasování všech 
přítomných bylo vybráno 12 témat, z  kte-
rých byly vytvořeny otázky do dotazníku pro 
sociologický výběrový průzkum. Průzkum, 
který má ověřit, které z  navržených problé-
mů jsou 10 TOP problémy, kterými se má 
městská část prioritně v  následujícím roce 
zabývat, se uskutečnil v  termínu 16. 9. až  
25. 9. 2015. Dotazováno bylo 500 responden-
tů v procentuálním zastoupení podle věkové-
ho složení obyvatel městské části. S výsledky 

tohoto ověřování stanovených téma k řešení 
budete seznámeni v příštím čísle HPZ.

Lenka Tomsová,
                                                                              koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

A.   Prosadit „rozumný“ okruh kolem Prahy
B.   Řešit přetíženost Náchodské ulice
C.   Snížení koeficientu zastavěnosti
D.   Vizuální odklonění dálnice D11 Hradecká

E.   Vybudovat lesoparky (pro relaxaci) –  
      v oblastech Robotnice, Sychrov, Beranka,  
      Harcovská
F.   Vybudovat veřejné venkovní sportoviště
G.  Výstavba nové tělocvičny
H.  Zajistit pořádek a bezpečnost v okolí  
      Restaurace u Bobra (Ratibořická ul.)

I.     Zlepšit cyklistickou prostupnost Horních  
       Počernic do okolních MČ a obcí
J.    Zrekonstruovat dopravní hřiště u ZŠ  
       Stoliňská + nové hřiště pro náctileté
K.   Zřídit denní stacionář pro seniory
L.   Zvětšit prostory pro DDM

SEZNAM PROBLÉMŮ, KTERÉ BYLY ODHLASOVÁNY NA VEŘEJNÉM FÓRU:

PODZIMNÍ CYKLOZVONĚNÍ
Během cesty na Cyklozvonění v sobotu 12. 9. jsme se v Karlíně potkali se zajímavou parkovací buňkou na 30 kol, která je včetně kamerového 
systému bezpečná, nenáročná, ideální pro zaměstnance nebo středoškoláky. Tato úschovna je v nové zástavbě, zřejmě proto má ještě rezervy 
ve výraznějším barevném zpracování a zapojení do zeleně.

Vlastní Cyklozvonění se povedlo - počasí, atmosféra, různé praktické prezentace – vše  
v pohodě.  Někteří z jeho návštěvníků se po čase alespoň takto vrací do Horních Počernic.

Příjemný začátek podzimu
Petr Uzel, cyklokoordinátor

Foto: Blanka Musílková
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Z redakční pošty
POZNÁMKA K SERIÁLU O ROZVOJI HORNÍCH POČERNIC
Děkuji radním Karle Polydorové a Jiřímu 
Benedovi za seriál v HPZ o územním plánu 
a územích, která jsou na katastru Horních 
Počernic určená k  zastavění. Seriál patří 
k  tomu nejzajímavějšímu, co bylo v  po-
sledních letech v HPZ publikováno. Jsou to 
sice informace dohledatelné ve veřejných 
zdrojích, ale kdo si dá tu práci? Ušetřili 
nám čas a zpracovali z nezáživných doku-
mentů zajímavý přehled trvalé hodnoty. 

V  posledním dílu v  HPZ 9/2015 uvádějí, že 
pokud budou všechny tyto plochy zastavě-
ny, může počet obyvatel HP dosáhnout až asi 
30 tisíc, což je zhruba dvojnásobek dnešního 
stavu. Bude to znamenat víc než dvojnásob-
né množství aut a víc než dvakrát hustší pro-
voz, protože bude stoupat poměr aut na oby-
vatele. Přitom se nepočítá např. s rozšířením 
kapacity čistíren odpadních vod; nově za-
stavěná území mají mít své individuální ČOV 
pro jednotlivé domy nebo skupiny domů, 
nebo budou přetěžovat nynější ČOV. Počítá 
se s lokálním vytápěním tepelnými čerpadly.  
A spočítal někdo třeba, zda kapacita vodovo-
du pro Počernice bude tomuto růstu stačit? 
Jen minimální plochy jsou rezervovány pro 
veřejné vybavení – těžko se tam vejde ně-
kolik nových škol. Rovněž rozšíření Náchod-
ské a některých dalších důležitých komuni-
kací na min. 3 pruhy, nové dálniční sjezdy/
nájezdy na R10 a D11 jsou zatím z  říše snů. 
Investice do parků a ploch zeleně, třebaže v 
„rozvojových“ územích jim zbývá neúnosně 
malý podíl, jsou rovněž mimo jakékoli reálné 
uvažování současných představitelů obce.   
Takový chmurný výhled do budoucnosti se 

klamně nazývá „rozvojem“ obce. Podle mě 
je to pochod proti zdi. Jak vypadá doprava 
v současnosti, ví každý. Denně kolony na Ná-
chodské, na sjezdu z R10 do Počernic, v ulici 
Ve Žlíbku, v Bystré. Kudy budou jezdit vozidla 
dalších pěti, deseti tisíc obyvatel v „rozvojo-
vých“ územích? Kam budou chodit jejich děti 
do školy? Jak dlouho se bude stát v koloně na 
(dopravně neprosto nevyhovujícím) sjezdu 
z R10, až tam na dvojnásobek stoupne počet 
kamionů po výstavbě dalších hal v průmys-
lové zóně? 

Podle mého názoru je souhlas s jakoukoli dal-
ší výstavbou v  Horních Počernicích aktem 
nepřátelství vůči současným obyvatelům, 
dokud nebude opravdu zásadním způsobem 
vyřešena doprava. Vím, že to nezávisí jen na 
reprezentaci MČ Praha 20, ale to na problé-
mu nic nemění. 

Jsou tu i méně nápadné problémy: např. 
svod dešťových vod z  velkých zastavěných  
a vyasfaltovaných ploch. Koncentrace větší-
ho množství srážkové vody do malého vsa-
kovacího místa dlouhodobě mění režim pod-
zemních vod. Vznikají nové preferenční cesty, 
nová místa nasycení či subterénní eroze. Již 
jsem se setkal s případy sesuvů na místech, 
kde by to nikdo nečekal, a nejpravděpodob-
nějším vysvětlením je právě zesílený přítok 
mělkých podzemních vod vlivem tzv. řízené-
ho zasakování z  rozsáhlých nových nákup-
ních zón vzdálených kolem 1 km od místa 
nového sesuvu. Zmíněná subterénní eroze 
může při dlouhodobém působení vyvolat 
poklesy terénu (tzv. endorheická deprese). 

Tato rizika budou v příštích letech či deseti-
letích aktuální v  okolí obřích průmyslových  
a nákupních zón, např. právě v  Horních Po-
černicích. 

Jiným problémem mohou být malé lokální 
ČOV. Kdo bude při tom velkém počtu kont-
rolovat jejich správnou funkčnost? Bude ně-
kdo sledovat kvalitu podzemních vod v okolí 
takto vybavených sídlišť? A co hustá síť vrtů 
pro tepelná čerpadla? Jistě způsobí změnu 
teplot nasycené i nenasycené zóny v  řádu 
desítek metrů pod povrchem na poměrně 
velké ploše (to bude snižovat jejich účinnost) 
a budou klást značné nároky na stabilní vy-
datnost využívané podzemní vody. 

Tyto a ostatní problémy řeší projektanti jen 
v  rámci svého zadání: pro jeden dům, nebo 
malou skupinu domů. Dopad různých pro-
cesů (dále např. čistota ovzduší, hluk) je však 
mnohem širší a je na odpovědnosti zastupi-
telů obce a odborníků na ÚMČ, aby se jimi 
zabývali v  kontextu celého území dřív, než 
vydají souhlas s jednotlivými projekty. 

Že neříkám nic nového? V  to bych rád věřil 
– ale současná živelnost výstavby a zároveň 
neřešení dopravní situace (mám-li zmínit jen 
nepalčivější problém) svědčí, že je to přinej-
menším opomíjeno. Třeba právě zveřejněný 
seriál podnítí místní občany k sebevědoměj-
šímu prosazování zvyšování kvality života  
a bydlení nejen uvnitř svých domů a bytů. 

Martin Hrubeš

Po
št

a
MČ Praha 20 v rámci projektu Zdravá městská část  a Místní agenda 21 podpořila:

Dobrodružná expedice
PODIVUHODNÁ DŽUNGLE ZA VRÁTKY

aneb
S předním českým odborníkem na geobotaniku

RNDr.Jiřím Sádlem
neprozkoumanými kouty Horních Počernic

Workshop-dílna pro celou rodinu
DARY PODZIMU NA NAŠEM STOLE

aneb
Česká krajina živí naše tělo i ducha

v neděli 11.10. v 15 hodin
vyrážíme od kostela sv.Ludmily na Chvalech směr DIVOČINA

Dvouhodinová vycházka do luk a křovin u Starých rybníků 
pod LRS Chvaly nás překvapí tím, jak zajímavá je příroda ve 
městě - jen se umět dívat!
Určeno též pedagogům nejen přírodovědného zaměření, 
vhodné pro všechny věkové kategorie, sjízdné pro kočárky.
Účast zdarma.

v sobotu 17.10. od 15-17 hodin
v prostorách RC MUM, Mezilesí 2058, P9-Horní Počernice

Podzimně laděné odpoledne pro celou rodinu - vyzkoušíme 
tradiční způsoby zpracování a uchování ovoce a zeleniny, 
vzpomeneme si na dětství!
Moštování jablek, nakládání zelí, sušení ovoce, povidla 
- všechny dobroty také ochutnáme!
Je možno přinést vlastní jablka a odnést si domů chutný mošt 
- nezapomeňte přibalit nádobu.
Vstupné 30 Kč/rodina

ekomum
chráním, co mám rád

www.rcmum.cz

Napište nám...
Rádi byste zde něco sdělili ostatním spoluobčanům Horních Počernic?  
Napište nám do 16. 10. na hpzpravodaj@gmail.com
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SPOLEČNÉ DÍLNIČKY V AZYLOVÉM DOMĚ

UKLIDILI JSME RYBNÍK CHVALKA I „STRÁNĚ“

HORNÍ POČERNICE V PARTNERSKÉM MĚSTĚ BRUNSBÜTTEL

SKP HoPo a DM Divizna vás srdečně zvou  
na 1. společné dílničky v azylovém domě.  
Těšit se můžete na výrobu podzimních  
dekorací pod vedením Katky Mrázové.  
Těšíme se na vás a vaše děti 22. 10. 2015  
od 17.00 na Křovinově náměstí 11/16  
v Horních Počernicích.  
Vstupné zdarma. 
Dílničky jsou finančně podpořeny společností T-Mobile a.s.,  
v rámci projektu Mluvme spolu. 

Jana Hájková

Na čtvrtý půlročník dobrovolnické akce 
Ukliďme si Počernice dorazilo rekordních 43 
lidí. Jednak je to tím, že z místních organizací 
se kromě skautů tentokrát připojilo i rodinné 
centrum MUM, ale účast pozitivně ovlivňují  
i viditelné výsledky a odhodlání obyva-
tel Počernic. Mnohokrát děkuji všem zú-
častněným, obzvláště těm, kteří se na akci 
objevují opakovaně.  Veliký dík patří také 
místnímu hospodářství za odvoz odpadu  

a Pekařství Moravec za zajištění občerstvení. 
Další kolo proběhne  16. dubna v rámci ce-
lorepublikové iniciativy Ukliďme Česko. 
Zůstaňte naladěni na webu uklidmecesko.
cz/event/10219/ případné dotazy směřujte 
emailem na  uklidmepocernice@email.cz. 
Sbíráme podněty 
na příští úklid, tak 
neváhejte a posí-
lejte fotky skládek  

a nepořádku ve vašem okolí! Společně to 
můžeme dát na jaře do pořádku.  

Ondřej Hrubeš

Zástupci Horních Počernic se v létě vydali již 
počtvrté na pracovní návštěvu do německé-
ho Brunsbüttelu. Hornopočernická delegace 
poznala, jak v Německu fungují mateřské 
školky, firemní školky, rodinná centra a spe-
ciální škola. V praktické základní škole zaujal 
systém odpoledních družin, kde si děti dělají 
úkoly, hrají deskové hry, pracují v dílně, mají 
k dispozici hudebnu, počítačovou učebnu,  
a dokonce i boxovnu. V nedalekém městečku 

Itzehoe firma Prokon zřídila firemní školku 
pro děti svých zaměstnanců a pracovníků 
spřátelené společnosti. Zakladatelé školky 
obohatili program školky o prvky z koncep-
tu S. Kneippa, německého faráře a léčitele  
z 19. století. Důraz kladou na otužování, 
děti chodí bosky po zahradě v létě i v zimě, 
pravidelně běhají, objevují bylinky a učí se, 
jak jim může která pomoci. Otužování se 
věnují také v evangelickém rodinném cen-
tru a školce Noemova archa, kde delegaci 
nejvíce zaujalo, že děti si hrály venku bosé  
i v chladnějším počasí. V Německu jsou – na 
rozdíl od Česka – půl úvazky běžnou zále-
žitostí, a to pro komerční firmy i pro státní 
úřady. Pro další podrobnosti a zkušenosti  
z Německa a možnosti jejich využití neváhej-
te kontaktovat vedoucí delegace Barboru 
Zálohovou: barbora.zalohova@rcmum.cz.

Již počtvrté delegace svojí aktivní účastí 
podpořila charitativní akci, jejíž výtěžek byl 
věnován na boj proti rakovině, a to na blátivé 

olympiádě - Wattolympiade – v Brunsbutte-
lu při odlivu v místě střetu Labe, Kielského 
kanálu a Severního moře,   kde po kolena  
v blátě bojovala o vítězství. 

Děkujeme partnerskému městu Brunsbüttel 
za pozvání, podporu a péči během našeho 
pobytu.  

Lenka Frišová

Podzimní Počernický 
bazárek knih

V pátek 16. října 2015  
od 16.00 hodin zveme 
do Divadelní kavárny 
ve Votuzské ulici 379/11 
v Horních Počernicích. 

Přijďte si zdarma vyměnit 
nebo jen vybrat své knihy.
Potěšíte se i malou výstavou 
fotografií Počernická 
setkávání.

Těší se na vás Alena Štrobová, 
Eva Cudlínová, Bety Cibochová, 
Daria Češpivová, Jiří Stibor 
a kavárník Pavel Kohout! 

r 

pátek 16 říjn

ý
á

Pozvánka
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Forderzentrum  Brunsbuttel – zvláštní škola a jídelna 
s družinou pro další dvě školy. Foto: Lucie Krausová

Tým Horních Počernic po náročném zápase v házené 
v bahně na charitativní bahenní olympiádě v němec-
kém Brunsbuttelu. Foto: Stefan Mohrdieck
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DRAKIÁDA
Podzim už je tu, pojďme ho pozdravit a přivítat dráčkem na obloze. 
V pátek 9. 10. 2015 od 16.30 do 18.00 hodin na kopci u chodovické 
školy jsme pro vás připravili soutěž v pouštění draků. V rámci soutě-
že proběhne i výběr nejkrásnějšího vyrobeného draka. Při nepřízni 
počasí je připraven náhradní program v Domě dětí a mládeže Horní 
Počernice. 

VÝTVARNÉ DÍLNY:
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou Jeslínkem
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin (1x za 14 dní, liché týdny). 
Začínáme 8. 10. 2015.
Cena: 250,- Kč, včetně hlíny, glazury a výpalu.

Termíny na 1. pololetí školního roku 2015/2016: 
8. 10. 2015  3. 12. 2015
22. 10. 2015  17. 12. 2015
5. 11. 2015  7. 1. 2016
19. 11. 2015  21. 1. 2016

Výtvarné středy s Hankou 
Kurzy jsou určené pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Středa 17.00 – 18.55 hodin (1x za 14 dní, sudé týdny).  
Začínáme 14. 10. 2015
Cena: 250,- Kč, včetně základního materiálu.

Termíny na 1. pololetí školního roku 2015/2016:
14. 10. 2015 fimo

11. 11. 2015 pedig
25. 11. 2015 pedig
9. 12. 2015 korálkové ozdoby na stromeček
13. 1. 2015 pedig
27. 1. 2016 pedig

Připavujeme také sobotní kurzy od 15.00 do 18.00 hodin.
21. 11. 2015 tiffany
12. 12. 2015 filcování

Další informace naleznete na našich webových stránkách.

JUBILEJNÍ 10. FLORBALOVÁ 
SEZÓNA ZAČÍNÁ
Florbaloví reprezentanti Horních Počernic se 
těší na jubilejní sezónu, kterou hrají pod Čes-
kou florbalovou unií. Výsledky těchto bojů mů-
žete sledovat na internetových stránkách našeho klubu HorsePower 
DDM Horní Počernice – www.hpflorbal.cz.
Máme zaregistrovaných 120 hráčů ve věku 6 – 18 let, kteří se po sou-
středění v Liberci již nemohou dočkat soutěžních zápasů. Reprezen-
tovat budeme v kategoriích: elévové, mladší žáci, starší žáci, dorost  
A a B, junioři. 

DÝŇOVÁNÍ
Ve středu dne 21. 10. 2015 od 17.30 do 19.00 hod. si děti s rodiči mo-
hou  přijít k nám do DDM vydlabat dýni se svíčkou uvnitř, která ozdobí 
váš dům či zahradu. Naši lektoři pro vás připravili šablony na vydlabá-
vání, dýně a nože. 
Pozor, máme omeze-
ný počet míst. 
Děti do 10 let pouze  
v doprovodu rodičů. 

Účast je možná pouze 
po předchozí závazné 
rezervaci na tel. čísle  
281 925 264  
a 605 700 772, na  
e-mail farkasova@
ddm-hp.cz nebo 
osobně v kanceláři 
DDM.
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

Tel.: 281  926  727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

Více info u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Přidejte se k nám na FACEBOOKu
Vše o programu najdete 

na  www.rcmum.cz
* Aktivity jsou podpořeny z dotačního programu 
MPSV a z grantu Hlavního města Prahy.   
* * Finančně podporuje MÚ Praha 20.

Zářijové divadýlko, tentokrát na hřišti v srdci 
sídliště. Další sousedské akce připravujeme. 
Děkujeme všem dobrovolníkům: Monice 
a Radce za skvělý herecký výkon, babičce Ivě 
za pomoc s organizací. Vitaline Tiefenbachové 
a Jaroslavu Losertovi za fotky. 

podzimní BURZA dětského 
a těhotenského oblečení
pá 9. 10. 9.00-12.00 a 15.00-18.00 
so 10. 10. 9.00-12.00

Partnerský vztah 
po příchodu dětí *
14. 10. od 20.00
Hledáte spokojenost v nově nastoleném 
řádu zvaném rodina? Zajímá vás, jak sladit 
své vnitřní představy o vzájemném vztahu 
se skutečností? Se zkušenou psycholožkou 
o vztazích, trocha teorie i praxe. Pojďte 
načerpat novou energii  a inspiraci. 
Lektorka: Mgr. Michaela Šorfová, působí v 
Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy. Cena 100 Kč. 

Tančírna – klasika i oldies
24. 10. od 2000

KDE: kulturní středisko 
DOMEČEK, Votuzská 
322/12, Horní Počernice

Vstupné: 120 Kč 
- skupinové vstupné:
4 osoby: 400 Kč
6 osob: 500 Kč

Rezervovat vstupenky si můžete u Hanky: 
hanka.schovancova@rcmum.cz, 775 720 585. 

DĚTSký  MAškARní  Bál
24. 10.  1000–1200 nebo 1500–1700

KDE: kulturní středisko DOMEČEK, 
Votuzská 322/12, Horní Počernice. 
Vstupné: 80 Kč / osobu (děti do 2 let 
ZDARMA), 
skupinové vstupné: 4 osoby - 280 Kč, 
6 osob - 350 Kč

REZERVACE NUTNÁ!! 775 720 585, 
hanka.schovancova@rcmum.cz

foto:  Vitalia Tiefenbachová

po–pá 8.00–12.30 
+ út, st 15.00–18.00
Zatímco vy v klidu pracujete či nerušeně 
jednáte s klienty, naše zkušené chůvy pečují 
o děti vaše i vašich klientů.
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi 
internetem s možností zapůjčit si notebook, 
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. 
Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku. 

DEn VOlnýCH ŽIDlí 
= Mumraj zdarma
pátek 23. 10.

Poradenství v Mumraji
do poradny se objednávejte předem
- ponděky 8.30-12.00 Jak založit živnost, 
Ing. Lucie Krausová: lucie.krausova@rcmum.cz
- úterky  8.00-11.30 Poradna pro rodinu, 
Mgr. Zuzana Dubová: 775 720 587,
zuzana.dubova@rcmum.cz

mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

JAk SlADIT RODInU A  PRáCI 

Montessori sobota
3. 10. 9.00–11.00 
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat 
i v domácím prostředí. Opět připravujeme 
aktivity pro zvídavé školáky na 1. stupni.

kurz fotografování vlastních dětí
16. 9. 9.30–15.00
Hlídání dětí při teoretické části. Teorie: světlo 
a kompozice, jak vybrat místo a pozadí, 
jak komunikovat s dětmi. Praxe: nastavení 
fotoaparátu, samotné focení. PŘIHLÁŠKY: 
Ing. Nikol Varčevová: nikol.varcevova@
nicom.cz, 775 345 115.

Dary podzimu na našem stole**
17. 10. 15.00-17.00
Program pro děti, vyzkoušíte si tradiční 
postupy uchování ovoce a zeleniny, 
ochutnáte hotové dobroty!

Dobrodružná expedice 
Podivuhodná džungle za vrátky**
Sraz v neděli 11. 10. v 15.00 před kostelem 
sv. Ludmily na Chvalech. S předním českým 
odborníkem na geobotaniku RNDr. Jiřím 
Sádlem okolím Horních Počernic. Sjízdné 
s kočárkem. Zdarma.

Snadný návrat, nový (re)
start aneb Zaměstnání najdu, 
zaměstnám se sám/a *
Cyklus 10 seminářů. S hlídáním dětí.
Začínáme pá 16. 10., vždy 9.00–12.00

Cena celkem: 200 Kč (v ceně hlídání dětí 
a 2 hodiny v coworkingovém centru Mumraj). 
Témata seminářů: osobní rozvoj, rozvoj 
sebevědomí, prezentační dovednosti, 
efektivní komunikace, efektivní marketing 
a PR, organizace a plánování času,  zvládání 
stresu,  řídící dovednosti, harmonizace 
práce a rodiny, podnikatelský plán nebo 
osobní portfolio. lektorky: Mgr. Jana 
Klampflová, Mgr. Kateřina Kaňoková, 
Gender Consulting

coworkingové centrum Mumraj*

PRO DOSPĚlÉ

nOVInkY

MUMRAJ
 coworkingové centrum

pracovně právní vztahy, systém sociální 
podpory, dědická řízení, rozvodová řízení, 
vše o těhotenství, porodu a šestinedělí apod.

úterky  8.00-11.30 Poradna pro rodinu, 
Mgr. Zuzana Dubová: 775 720 587,
zuzana.dubova@rcmum.cz

Potřebujete poradit 
v tíživé životní situaci?

foto:  archiv RC MUM
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Historie dávná i nedávná – 85 
Události
V celém Československu od 1. ledna 1952 
vstoupil v platnost nový zákon o zdravotnic-
tví. Organizačně byly zrušeny bývalé zdravot-
ní obvody a v obcích byla zřizována zdravotní 
střediska, která byla zapojena do okresních 
ústavů národního zdraví. Do zdravotních stře-
disek byla soustředěna základní lékařská péče 
zaručovaná každému pracujícímu a jeho rodi-
ně plně bezplatně. Bezplatné bylo také zaru-
čeno léčení v nemocnicích a dalších zdravot-
ních ústavech podle zásady, že zdraví člověka 
je nejcennějším statkem ve společnosti. U nás 
bylo zdravotní středisko zřízeno v budově bý-
valé Kampeličky na dnešní Náchodské ulici. 
Dnem 1. července 1952 Okresní ústav národ-
ního zdraví převzal do správy provozování sa-
nitní služby, kterou do té doby zajišťoval MNV.
Děním, které bylo sledováno značnou částí 
občanů obce, se v roce 1952 staly práce na 
budování koupaliště. Záměr jeho vybudování 
byl položen v roce 1950 a v následujícím roce 
po vyhotovení projektu byly stanoveny potře-
by materiálu a jejich začlenění do pětiletého 
plánu rozvoje. Stanovena byla také potřeba 
práce, která ve stanoveném poměru byla za-
jišťována brigádami. V roce 1952, prvém roce 
vlastního budování, bylo odpracováno 6.587 
hodin.
Tohoto roku se také zlepšily dopravní poměry, 
když v ranní a podvečerní době jezdily auto-
busy v půlhodinovém intervalu. Událostí pak 
bylo zavedení nové autobusové linky do míst 
původní obce Svépravice. Jednotlivé jízdné  
v tomto roce ke konečné tramvají do Hlou-
bětína stálo 7 korun a tramvaj dále byla za  
3 koruny. Jízdenka od nás vlakem na nádraží 
Těšnov stála 12 korun. Naší obci se nepodařilo 
dosáhnout zapojení do dopravní sítě hlavního 
města jako sousedům Kyjím a Dolním Počer-
nicím.
V oblasti tělesné výchovy bylo budovatelským 
činem a následnou událostí otevření tělocvič-
ny (sokolovny) v místě původní obce Svépra-
vice (předchůdkyně dnešní tělocvičny) v ulici 
Chvalkovické. Vybudována byla brigádnicky 
členy Sokola, kteří v pracovním úsilí pokra-
čovali v úpravách ploch před tělocvičnou na 

venkovní sportoviště. Většímu rozvíjení tělo-
výchovy však bránil nedostatek cvičitelů. Na 
úseku zásobování se stal událostí od počát-
ku roku zavedený celostátní diferencovaný 
přídělový lístkový systém. Nejvyšší příděl byl 
stanoven osobám velmi těžce pracujícím (hor-
níci, pracovníci nepřetržitých provozů apod.). 
Nižší příděl měly ostatní pracující a nejnižší 
příděl důchodci, osoby v domácnosti a samo-
statně výdělečně činní.
Od 1. října 1952 všechny obchody v obci pře-
vzalo do správy Spotřební družstvo Jednota. 
Záhy však systém zásobování byl občany 
obce kritizován, protože mimo nedostateč-
ného množství některých výrobků poklesla  
i rozmanitost druhů nabízeného zboží opro-
ti nabídce v obchodech státních. Rostoucí 
nespokojenost vyvolala nezbytnou změnu  
v převzetí prodejen potravin podnikem Pra-
men a následně i dalších specializovaných 
prodejen, jako například drogerie, papírnictví 
atd. do distribučních sítí specializovaných.
V letním období byl na zkoušku zaveden pro-
dej mléka bez lístků v jedné pověřené pro-
dejně, která bývala zvláště v sobotu obležena 
zájemci. Na konci podzimu byl prodej zrušen.
Na úseku zemědělském se stalo událostí za-
ložení Jednotného zemědělského družstva 
dne 3. září 1952, když po žních většina dosud 
samostatně hospodařících zemědělců byla 
ochotna společně hospodařit. Celkem 16 ze-
mědělců mělo k obhospodařování 145 hekta-
rů polních pozemků a stáje pro chovaná zví-
řata. Předsedou byl zvolen Josef Sokol, který 
současně zastával funkci předsedy MNV.
Největšími celospolečenskými událostmi 
roku 1953, které byly zaznamenány i v obec-
ní kronice, bylo zrušení přídělového systému 
a měnová reforma. Jejich vyhlášení před-
cházely různé příznaky, jejichž vyvrcholením  
v polovině května byla propuknuvší nákupní 
horečka, kdy mnoho lidí kupovalo různé zboží 
bezprostředně nepotřebující jen do zásoby. 
Přes uklidňující, avšak jak se vzápětí ukázalo 
nepravdivé prohlášení prezidenta Antonína 
Zápotockého o nepřipravování měnové re-
formy nakupování pokračovalo. Měnová re-

forma byla vyhlášena ke dni 1. června 1953.  
Od 27. května byly v obchodech zahá-
jeny inventury a přeceňování zboží na 
nové ceny. Dne 1. června počala vlast-
ní výměna peněz. Každé osobě bylo vy-
měňováno 300 starých korun v poměru  
1:5 na 60 korun nových. Další hotovost nad 
300 korun byla směňována v poměru 1: 50, to 
je za 50 starých korun byla vydána 1 koruna 
nová. Vklady ve spořitelnách byly převáděny  
v přibližně třetinovém poměru.
Platnost starých peněz zanikla dnem 31. květ-
na 1953. Výměna v naší obci byla prováděna  
v určených střediscích, a to na MNV, na poště,  
v záložně a v závodech Fruta a Chirana. V prů-
běhu výměny nedošlo u nás k problémům.
O názorech občanů k těmto událostem je 
uvedeno: „Menší skupina občanů měnovou 
reformu chápe jako potřebné opatření, nej-
početnější skupina jako opatření, kterému se 
musí podřídit, a zbývající též málo početná 
skupina považuje reformu za znehodnocení 
úspor a poškození lidí“. Všeobecně s velkým 
uspokojením bylo přijato zrušení přídělového 
systému (lístků). První dny sice přinesly vyšší 
nákupy, avšak po zjištění, že i více žádaného 
zboží je dostatek, ustálilo se nakupování do 
žádoucího stavu. K uklidnění trhu pak přispě-
lo od 1. října provedené snížení cen u velkého 
množství spotřebního zboží v rozmezí 5 až  
25 % (nejméně u potravin a nejvíce u textilu).
Novinkou a událostí se stalo uskutečnění vá-
nočního trhu, který pro zimní počasí se konal 
v sále restaurace U Hyků a v sále kulturního 
domu. Pestrá nabídka zboží vyvolala zvýšený 
zájem a současně i spokojenost kupujících  
a na straně druhé dobré tržby prodávajícím, 
což vedlo k rozhodnutí pořádat podobné trhy 
před velikonocemi na jaře příštího roku.

O dalších událostech opět v pokračování.
 

Ing. Hubert Antes, 
kronikář 
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Program divadla na říjen a listopad 2015
PŘEDPRODEJ

Předprodej vstupenek na listopad začne v pokladně divadla v úterý 6. října v 16 hodin. 

POKLADNA
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu  

a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského 
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před 

začátkem všech představení pro veřejnost. V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně 
kartou. Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin. 

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin na  

www.divadlopocernice.cz  a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. 

E – VSTUPENKA

Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. 
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

Čechův divadelní podzim 
8. ročník festivalu ochot-
nických divadelních sou-
borů založený na počest 
proslulého českého scé-
nografa Milana Čecha (1937 - 2007), kte-
rý prožil své mládí v Horních Počernicích  
a byl jedním ze zakládajících členů novodobé-
ho hornopočernického divadelního souboru. 

Představení jsou v programu označena logem.  
Základní vstupné 100 Kč, studenti a senioři 
nad 60 let 50 Kč.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
V pondělí 5. října zahajujeme výuku VU3V  
na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti.
Během semestru se uskuteční šest přednášek 
v termínech 5. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu 
a 14. prosince 2015,  vždy od 14 hodin. Jedinou 
podmínkou ke studiu je věk nad 50 let.

Přihlašujte se u pověřené lektorky VU3V  
Mgr. Alžběty Cibochové, tel.: 608 664 806 nebo 
v Divadle Horní Počernice na tel.: 281 920 326

DOPLŇUJÍCÍ ZÁPIS DO JAZYKO-
VÝCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
Volná místa v  kurzech angličtiny a němčiny 
můžete obsazovat ještě během měsíce října.
V  Domečku ve Votuzské ulici jsme pro vás  
denně: pondělí – čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Bližší informace o volných místech, termínech 
a cenách najdete také na  
www.divadlopocernice.cz/kurzy.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ  
ZADANÁ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
najdete na www.divadlopocernice.cz/pro-
gram a v HPZ na straně 2 v kalendáři akcí. Po 
předchozí domluvě mohou do divadla přijít  
i maminky s dětmi. MŠ a ZŠ mají při obsazování 
míst přednost. 
Jednotné vstupné 50 Kč. 

VÝSTAVA VE FOYER 
OLDŘICH JELEN - LITOGRAFIE  
– vernisáž 8. listopadu v 18 hodin
Narodil se v Bělé pod Bezdězem, kde se stejně 
jako Josef Váchal vyučil knihařem. Soukromě 
studoval kresbu a malbu a současně pracoval 
jako noční topič nebo pomocník v sochařské 
dílně. Po roce 1989 byl přijat na AVU v Praze, 
kde začal studovat v ateliéru malby u profe-
sora B. Dlouhého, pak kresbu u profesorky  
J. Svobodové a nakonec v ateliéru profesora  
A. Veselého. 
Od roku 1992 pracuje jako ilustrátor a svobod-
ný výtvarník. Spolupracoval s řadou časopisů, 
od roku 1998 působí jako ilustrátor naklada-
telství Albatros. Mezi jeho poslední práce patří 
ilustrace ke knihám Michala Horáčka. 
Oldřich Jelen nezvyklým způsobem mísí vol-
nou a užitou tvorbu. Originální technikou – la-
vírovanou tužkovou kresbou vytváří v jemných 
lazurních vrstvách novou magickou realitu. 
Mimořádně jemný drobnopis není překážkou 
k mnohdy velkolepým výjevům. V současné 
době se věnuje litografii, ve které zhodnocuje 
svoji dokonalou kresebnou techniku. 

Čtvrtek 1. října v 19.30
LIGA PROTI NEVĚŘE   

Neděle 4. října v 15.00
SMYČCOVÝ KONCERT

Úterý 6. října v 19.30
HRDÝ BUDŽES

Sobota 10. října v 18.00
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 

Neděle 11. října v 15.00
KRÁL ZLODĚJŮ

Pondělí 12. října v 19.30
LIDSKÝ HLAS

Pátek 16. října v 19.30
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ  

Sobota 17. října v 15.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU 

Středa 21. října v 19.30
IDEÁLNÍ PÁR

Neděle 25. října v 15.00
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ

Středa 28. října v 19.30
ROMEO A JULIE

Čtvrtek 29. října v 19.30
Z LOUŽE POD OKAP
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Čtvrtek 1. října v 19.30
Zdeněk Podskalský

LIGA PROTI NEVĚŘE
Agentura Nordproduction
Režie: Biser A. Arichtev
Exkluzivní komedie s detektivní zápletkou. 
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Veronika 
Nová  
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Neděle 4. října v 15.00

SMYČCOVÝ KONCERT
ZUŠ Horní Počernice
Pronájem otevřený veřejnosti, vstup volný

Úterý 6. října v 19.30

HRDÝ BUDŽES

Sobota 10. října v 18.00
Pavel Kohout podle románu J. Verna

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
DS Jiřího Voskovce Sázava
Režie: Martin Kovářík, Oldřich Randula
Rychlá hudební komedie  
o tom, co vše je ochoten vy-
trpět anglický gentleman 
kvůli pošetilé sázce. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 11. října v 15.00
Eva Bartoňová

KRÁL ZLODĚJŮ
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová 
Hudba: Jiří Hubený
Texty písní: Petr Urban
Choreografie: Monika Ullver a Jan Haken
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Pohádkově laděný příběh o lásce, intrikách  
a síle daného slova. V jednom království se už 
sto let vypráví legenda o záhadném Králi zlo-
dějů. Ukradne, na co si vzpomene a na místě 
činu vždy zanechá svou pečeť.
Hrají: Markéta Hlavatá, Lenka Vondráčková, 
Jana Sůvová, Šárka Hanušová, Olga Matze-
nauerová, Václav Procházka, David Urban, On-
dřej Krásný, Roman Chlup, Lukáš Cejnar, Filip 
Duda, Tomáš Zvelebil, Hynek Bagar, Jan Haken, 
Michal Klich
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Pondělí 12. října v 19.30
Jean Cocteau

LIDSKÝ HLAS
Divadlo Kampa
Režie: Boris Hybner 
Duodrama pro jednu herečku a jednu zpěvač-
ku. Věnováno Jaroslavě Adamové, herečce, 
která toto monodrama nezapomenutelným 
způsobem hrávala v pražské Viole. Vytvořeno  
s pokorou vůči všem, kteří mají pocit, že je ni-
kdo neslyší. Lidským hlasem hrají, mluví a zpí-
vají: Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Pátek 16. října v 19.30
Oscar Wilde

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek 
Dramatizace: Roman Vencl
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška, 
Matěj Čech
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Hra je úsměvným hororem i romantic-
kou komedií, plnou laskavého humoru. 
Hrají: Jiří Špaček, Michal Král, Lucie Hendrych-
ová, Jana Keilová, Nikole Balamotisová, Petr 
Beneš, Renata Sýkorová, Aneta Stružková, 
Kristýna Pařízková, Nikola Sýkorová, Stanislav 
Tomek.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 17. října v 15.00

NA KOUZELNÉM PALOUČKU 
Divadlo Loudadlo
Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi 
žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ 
myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné 
parádě! Zajímavostí této loutkové revue jsou 
černo-divadelní scény a loutky v nadživotní 
velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale  
i dospělé diváky. Hosté pořadu: JŮ A HELE
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 21. října v 19.30
Anna Burzyńska

IDEÁLNÍ PÁR  
Produkce: Teď! Divadlo
Úprava a režie: Adam Kraus
Scéna: Ha Thanh Nguyen, Michal Horáček 
Současná tragikomedie o relativitě věcí,  
o umění lhát, (ne)schopnosti milovat a o tom, 
co už nejde vzít zpátky. Jsou dva, jsou mladí  
a mají tolik společného! Ona a on – na první 
pohled ideální pár. Alespoň to tak vypadá. 
Jenže pak je najednou všechno jinak. Lež je 
prozrazena, důvěra otřesena a naděje slábne. 
Máte všechno a za chvíli nemáte nic. Nezbývá, 
než se tomu všemu zasmát. Anebo se radši za-
bít...?
Hrají: Kristýna Leichtová a Marek Adamczyk
Pronájem otevřený veřejnosti, vstupné 240, 
220, 200 Kč

Sobota 24. října
KRÁSKA A ZVÍŘE

Neděle 25. října v 15.00
Karel Čapek 
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Kostýmy: Zdena Víznerová
Hudba: Jiří Hubený
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Tomáš 
Kříž, Mirek Novák
Známá pohádka o ufňukané princezně, kterou 
může vyléčit jedině doktor. Rádcové sultána 
mají za úkol takového doktora ve světě najít, 

ale ukáže se, že láska a sluníčko je nade všech-
ny doktory. Hrají: Kamila Fotrová, Petr Krejcar, 

Lukáš Pištěk, Michala Kozáková, Tomáš Ma-
tějka, Kryštov Závodský, Michaela Jiroušková, 
Markéta Hlavatá, Kristýna Žáková, Nicole Bala-
motisová, Laura Fotrová, Simona Spilková
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Středa 28. října v 19.30
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Překlad: Jiří Josek
Režie: Barbora Jelínková
Kostýmy: Karel Jinda
Výprava: Barbora Jelínková, Petr Kořínek 
Technická spolupráce: Miroslav Novák, Tomáš Sýkora
Dva rody, oba stejně proslulé, 
zde, v krásné Veroně, zas dávná zášť 
popouzí k hněvu, nové rozbroje
vodí je cestou úkladů a vražd... Nesmrtelná 
klasika Williama Shakespeara o velké lásce, 
divoké nenávisti a kruté hře osudu.
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr 
Beneš, Václav Procházka, Stanislav Spitzer, Jan 
Hohenberger, Anna Herianová, Magdaléna 
Moudrá, Anežka Moudrá, Kamil Blažek, Lukáš 
Batlík, Jan Rybář, Marie Košvancová  
a Jan Vytlačil
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Čtvrtek 29. října v 19.30
Zora Kostková

Z LOUŽE POD OKAP
Fanny Agentura
Režie: Dana Homolová 
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, 
uplácelo a není tomu jinak ani dnes.
Námět komedie našel inspiraci v mnoha kau-
zách, které se v posledních letech vyrojily v na-
šem českém prostředí a  které nás zvedají ze 
židlí. My se ovšem na příběh paní Anděly, ma-
jitelky rozlehlých pozemků, která bojuje o svou 
pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, 
díváme s humorem, vtipem a s nadhledem.
Neřekneme vám, jak náš příběh dopadne,  
ale slibujeme, že bude hlavně k smíchu.
Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová,  
Michaela Dolinová, Filip Tomsa
Vstupné 280, 260, 240 Kč

Neděle 1. listopadu v 18.00
Václav Havel

ŽEBRÁCKÁ OPERA
Divadlo na tahu
Režie: Andrej Krob
Brilantní komedie o souboji dvou mafiánských 
klanů ovládajících podsvětí, síle a absurditě 
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lidského jednání v područí slova a frází. Na 
rozdíl od Brechtova pojetí adaptace Žebrácké 
opery jako sociálního dramatu použil Václav 
Havel z knihy Johna Gaye Macheathův příběh 
z  konce 18. století, aby vytvořil jakýsi univer-
sální model nelítostného soupeření o moc  
a majetek, odehrávajícího se mezi kuchyňský-
mi škopky a kastroly…Jak už to u Havlových her 
bývá, také tato hra stojí a padá s textem. Ve hře 
se nezabíjí, neškrtí ani viditelně nekrade. Všech-
no je skryto v  obratně napsaných dialozích. 
Zdánlivě dlouhé monology mají jednou pře-
svědčit protivníka o poctivých úmyslech, jindy 
zdůvodnit odklon od původních zásad. Ačkoliv 
všichni aktéři jsou velmi přesvědčiví, nikomu  
a ničemu se nedá věřit. Za vším následuje další 
intrika. Souboj se vyčerpává bezmeznou vírou 
ve svou převahu nad tím druhým, již má každý 
ze soupeřících. 
Jednotné  vstupné 150 Kč, studenti a senioři 
nad 60 let 100 Kč

Pondělí 2. listopadu v 19.30 
Jakub Zindulka

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Fanny Agentura
Režie: Jakub Zindulka 
Příběh, ve kterém silvestrovská oslava a furi-
antská sázka vyústí za pomoci alkoholu v ne-

obvyklou výměnu manželů.
Komedie o rozdílech mezi muži a ženami, o ži-
votě, který nás opakovaně dokáže překvapit.
Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, 
Martin Kraus, Daniel Rous
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Pátek 6. listopadu v 19.30
Renzo Tarabusi, Giulio Scarnicci

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Diana Hořínková
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si 
vyhovujícího otce. Výtečníci se v ní představili 
ve zcela jiných rolích, než jste zvyklí.

Hrají: Pavel Sůva, Nikola Sýkorová, Kristýna  
Márová / Lenka Kožíšková, Ondřej Hrubeš, 
Eliška Králová, Tonda Matyska, Tomáš Procház-
ka, Dominik Špaček, Klára Cvrčková, Michae-
la Hadáčková / Daniela Dongresová, Michal 
Klich j.h., Jan Procházka, František Vohralík j.h., 
Petr Kříž, Markéta Vaněčková, Adéla Červená,  
Štěpán Sýkora, David Sedláček
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 7. listopadu v 18.00
Arnošt Goldflam

DÁMSKÁ ŠATNA
DS Jiří / Poděbrady
Režie:   Nataša Doleža-
lová
Hra nás zavede do dámské šatny v  divadle, 
toho tajemného, mystického a  vzrušujícího 
místa. Setkáme se zde se čtyřmi herečkami 
různého věku a takříkajíc oborů. Čtyři kolegy-
ně, kamarádky a  soupeřky. Prožijeme spolu 
s nimi dlouhé čekání na roli, vzrušující přípravu 
premiéry, každodenní rutinu repríz, ale hlavně 
jejich obyčejné a přece dojímavé osudy.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 8. listopadu v 15.00
Arnošt Goldflam

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL
Divadlo Starý návrat
I čerti mají mlsný jazýček. A kdo z nich je nej-
mlsnější? Přece samotný Lucifer. Veselá, pouč-
ná a malinko strašidelná pohádka s prvky čer-
ného divadla. Pro děti od 4 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 9. listopadu v 18.00 

STUDENTSKÝ DECHOVÝ  
ORCHESTR Z NĚMECKA A BIG 
BAND ZUŠ HORNÍ POČERNICE  
- KONCERT
Pronájem otevřený veřejnosti, vstup volný

Čtvrtek 12. listopadu v 19.30
Laurent Baffie
SEX, ČACHRY A KULTURA  
PRO VŠECHNY
Agentura Marcus
režie: Pavel Trávníček

Skvělá francouzská komedie nás zave-
de v  přímém přenosu do televizní soutěže  
a divák bude překvapen, možná i  šokován, 
jaké poměry tam vládnou. Stanete se součástí 
soutěžní hry Kultura pro všechny a výborně se 
pobavíte.
Hrají: Pavel Trávníček, Petr Jablonský/Václav 
Upír Krejčí, Juraj Bernath, Linda Finková, Kate-
řina Kornová, Hana Tunová/Monika Fialková, 
Zdenek Havlas
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Pátek 13. listopadu v 10.00

NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA
Čtvrté setkání studentů s  dílem dramatika 
Václava Havla v našem divadle. Po představení 
Žebrácké opery si s diváky budou povídat edi-
torka Knihovny Václava Havla Anna Freimano-
vá, redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchy-
na a režisér představení Andrej Krob.
Jednotné vstupné 70 Kč

Sobota 14. listopadu v 15.00
Na námět Boženy Němcové napsala Dana 
Bartůňková

PRINCEZNA SE ZLATOU  
HVĚZDOU NA ČELE
Divadelní společnost Julie Jurištové 
Filmem proslavený příběh princezny Lady – 
kuchtičky v myším kožíšku, prince Radovana  
a krále Kazisvěta vás nezklame ani v divadel-
ním provedení. Klasická pohádka s písničkami.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 15. listopadu v 18.00

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Anotaci najdete u premiéry 28. října.

Středa 18. listopadu v 19.30
Vratislav Blažek / Zdeněk Podskalský / Evžen 
Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
Divadelní společnost Háta
Režie: Lumír Olšovský
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, 
v tom zářivém, velikém hlavním městě plném 
lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po 
dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde 
způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti 
společenského chování. Doufají, že si napříš-
tě v  takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako 
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. 
Odevzdají se do rukou zkušeného vychovate-
le, emeritního profesora tance a společenské 
výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na 
trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých 
dam?
Hrají: Viktor Limr/ Lumír Olšovský/Filip Tomsa, 
Dalibor Gondík/ Zbyšek Pantůček, Aleš Háma/ 
Martin Zounar, Vlasta Žehrová/Olga Želenská, 
Monika Absolonová/Ivana Andrlová/Jana Ze-
náhlíková, Mahulena Bočanová/Adéla Gon-
díková, Miriam Kantorková/ Vlasta Peterková, 
Josef Oplt/Jan Přeučil, Petr Gelnar/Martin So-
botka, Lukáš Pečenka/Pavel Vítek
Vstupné 300, 280, 260 Kč
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Pátek 20. listopadu v 19.30
Pavel Kohout

DVANÁCT 
DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Petr Vilímovský 
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Příběh absolventů DAMU, kteří se po ukon-
čení studia rozhodli jít společně do jednoho 
angažmá. Tuto hru napsal Pavel Kohout jako 
absolventské představení pro 4. ročník DAMU, 
ve kterém měl své kamarády jako např. Ivu Jan-
žurovou, Ladislava Křiváčka, Václava Mareše, 
Marii Drahokoupilovou a další.
Hrají: Michaela Hadáčková, Ondřej Hrubeš, 
Daniela Dongresová / Markéta Vaněčková, Jan 
Procházka, Klára Cvrčková, Eliška Králová, Jan 
Šimice, Pavel Sůva, Antonín Matyska, Lenka 
Kožíšková / Nikola Sýkorová, Tomáš Procházka, 
Kristýna Márová
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 21. listopadu v 18.00
Nakafráno
NAŠTĚKANÁ ANEB ČTYŘI  ŽENY 
V MALOMĚSTĚ 
DS Nakafráno /Turnov
Autorská hra ženského di-
vadelního souboru, kome-
die, při níž muži žasnou a ženy se poznávají. 
Úspěšná komedie o snech, touhách a pocitech 
žen v maloměstském prostředí. V našem diva-
dle se DS Nakafráno představil loni ve výbor-
ném představení Božský řízek. Doporučujeme 
všem, kdo se chtějí pobavit, a to nejen ženám. 
Naštěkaná je představení velmi zajímavé a po-
učné i pro muže. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 22. listopadu v 15.00
Libor Jeník

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE 
Divadlo D5
Čtveřice nerozlučných kamarádů se tentokrát 
vypraví do pohádky a zažije tam zase jedno ze 
svých velkých a neopakovatelných dobrodruž-
ství. Setkáte se s dobrosrdečnou a důvtipnou 
hospodyňku Fifinkou, geniálním vynálezcem 
profesorem Myšpulínem, oddaným kamará-
dem a vtipálkem Pinďou a nemotorným silá-
kem Bobíkem, který spolu s Pinďou neustále 
vymýšlí jednu lotrovinu za druhou. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 23. listopadu v 18.00

KONCERT UČITELŮ  
ZUŠ Horní Počernice
Pronájem otevřený veřejnosti, vstup volný.
Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme  
rezervaci míst.

Úterý 24. listopadu v 18.00

SNOW FILM FEST 
Čtyřhodinové pásmo špičkových filmů  
o extrémním lyžování, zimním lezení, snow-
boardingu, snow-kitingu a dalších zimních 
radovánkách. Snow Film Fest je bratrským fes-

tivalem Expediční kamery a představí hlavně 
vítězné snímky z mezinárodních festivalů.
Čekají vás filmy o absolutním extrému polár-
ních expedic, šokujících výkonech sportovců 
i o chvílích, když opadne adrenalin a je třeba 
se vyrovnat se situacemi na pokraji života  
a smrti.   Na festivalu zažijete ohlušující ticho, 
nedozírnost arktických pustin i nádheru zasně-
žených hor a ledovců. 
Jednotné vstupné 80 Kč

Neděle 29. listopadu v 15.00
Na námět Boženy Němcové napsal Tomáš 
Kraucher

POPELKA
Divadlo Pohádka
Není snad nikoho, kdo by neznal pohádkový 
příběh o skromné Popelce, kouzelných oříšcích 
a holoubcích, kteří pomáhali splnit Popelčin 
sen. Mimo nich se v  naší pohádce setkáte se 
zlou macechou, její rozmazlenou dcerou Do-
rotou a princem, který v  pilné Popelce najde 
svou milovanou. To celé v malované scéně a za 
doprovodu melodických písniček. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 30. listopadu v 19.30
Rob Becker
CAVEMAN aneb Obhajoba  
jeskynního muže
Produkce: společnost Point
Režie: Patrik Hartl
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Jakub Slach/Jan Holík
Vstupné: 350, 320, 280 Kč 

40LET DIVADLA NA TAHU
Václav Havel

ŽEBRÁCKÁ OPERA 2015 

Václav Havel dokončil svou verzi Gayovy Žeb-
rácké opery koncem roku 1972. Hru si ještě 
za příznivějších časů objednal Činoherní klub. 
Důvod, proč nakonec nebyla uvedena, spo-
číval v nastupující husákovské normalizaci  
a v obavě z postihů za spolupráci s  „nedoporu-
čovaným“ autorem.  
Za profesionální divadla nakonec zaskočila 
parta kulisáků a jejich přátel. Bylo to společen-
ství lidí, jehož jádro tvořili vyznavači Havlových 
her, kteří v době působení Jana Grossmana ve 
funkci šéfa činohry patřili k jeho kulisácké par-
tě, která se v letech 1963 až 1968 podílela na 
přípravě všech tří světových premiér her Václa-
va Havla v Divadle Na zábradlí. Po déle než roč-
ním zkoušení se Václav Havel premiéry své hry 
nakonec dočkal. Stalo se to před čtyřiceti lety 
1. listopadu 1975 v  hospodě U Čelikovských 
v  Horních Počernicích. Následovaly výslechy 
StB, vyhazovy z práce a sankce proti divákům.  
V loňském roce byla na domě, kde stávala hos-
poda U Čelikovských, odhalena pamětní deska 
od sochaře Bořivoje Šípka, jež připomíná účast 
Václava Havla na této divadelní události.  
Stalo se tradicí, že pravidelně po deseti letech 
si připomínáme vznik Divadla Na tahu insce-
nací Havlovy Žebrácké opery. V roce 1995 jsme 
mezi námi přivítali zkušeného Ladislava Smol-
jaka z Divadla Járy Cimrmana. Na jeho brilantní 
výkon v roli Macheatha se dodnes vzpomíná. 
O deset let později náš soubor posílili her-
ci z  tehdy rozpuštěného Městského divadla 
v Karlových Varech František Olšovský, Zdeněk 
Kupka, Lenka Hušková, Karel Beseda, Radek 
Bár a Vojtěch Efler. Někteří z nich spolupracují 
s Divadlem na tahu dodnes.  

Čtvrté desetiletí našeho havlování uzavře-
me tam, kde jsme před čtyřiceti lety začali. 
Jenom divadelní sál hospody U Čelikov-
ských, který dnes už neexistuje, nahradí  
Divadlo Horní Počernice. V neděli 1. listopa-
du zde uvedeme obnovenou premiéru Žeb-
rácké opery z roku 2005.

Andrej Krob, režisér Divadla Na tahu

Změna programu vyhrazena.

autor: Bohdana Holomíčka
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Krásný říjen,  

vážení a milí, 

za sebou máme září 

plné akcí a sluníčka  

a před sebou roman-

tický podzimní měsíc 

říjen. Výstavy Krysáci 

se vracejí na zámek a Broučci aneb Lout-

ky Zdeňka Podhůrského staršího se mi-

mořádně povedly a těší se velkému zájmu 

návštěvníků od těch nejmenších až po se-

niory. Vždyť kde jinde uvidíte postavičky 

Večerníčků několika generací – krysáky, 

broučky, Neználka či čokoládového panáč-

ka, to vše za jedno vstupné. 

Kromě pestrého světa loutek a půvabných 

scenérií vás výstavy vtáhnou do dění i zá-

bavnými aktivitami. Budete sledovat po-

hádky, vyrábět si loutky, hrát si v domeč-

ku broučků či rovnat polínka. Výstavami 

vzdáváme hold výročí 50 letům Večerníčka 

a také architektu Zdeňku Podhůrskému, 

tvůrci mnoha půvabných loutek, filmů a in-

scenací. Jeho syn herec Zdeněk Podhůrský 

se na vás těší při besedě o svém otci, jeho 

tvorbě, a to v neděli 18. října od 15 hodin. 

Vstupenka na výstavy zakoupená tento 

den je zároveň vstupenkou na besedu.

Výstavy můžete navštívit sami, anebo se 

nechejte provést milou princeznou Popel-

kou v rámci pohádkové soboty 24. října či 

bludným rytířem v neděli 25. října.

Galerie moderního umění vám nabídne 

výstavu Poznání, na níž proniknete do tajů 

výtvarné techniky enkaustika, a v kočárov-

ně budou k vidění osobité olejomalby Fili-

pa Kudrnáče.

Nádherné podzimní dny u vás doma i u nás 

na zámku!

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Otevřeno máme denně od 9 do 17 hod, a to včetně státních svátků. 

od 19. 9. do 22. 11., sklepení

KRYSÁCI SE VRACEJÍ  
NA ZÁMEK
Oblíbení krysáci Hubert a Hodan, bydlící  
v zásuvce psacího stroje, opustili své smetiš-
tě u Vizovic společně se sádrovým trpaslíkem 
Ludvíčkem a přestěhovali se se na Chvalský 
zámek, a to od 19. 9. do 22. 11. 2015. Nechybí 
zde ani laboratorní potkan Eda. 

Výstava není jen o známých postavičkách  
a scenériích z Večerníčka, doplňují ji i inter-
aktivní hry a zábava. Děti mohou vyplňovat 
otázky týkající se Krysáků, podívat se na po-
hádky a realizovat se ve výtvarné dílně. 

Na Chvalském zámku už Krysáci byli v roce 
2010, a protože pachatel se vrací na mís-
to činu a nevidělo je tu spousta dětí, které 
se tehdy narodilo, jsou zpět na Chvalech. 
Navíc ve stejném období zároveň uvidíte  
i půvabnou výstavu Broučci aneb Loutky 
Zdeňka Podhůrského st. (od 19. 9. do 15. 11. 
2015), to vše za jedno vstupné. 
Připravili jsme komentované prohlídky pro 
školy, školky a dětské kolektivy, rezervace 
na tel. 281 860 130. Říjnové doprovodné akce  
k výstavě:  24. 10. od 10 do 17 hod. Pohád-

ková sobota s Popelkou, krysáky a broučky  
a 25. 10. od 10 do 17 hod. Pohádková ne-
děle s bludným rytířem, krysáky a brouč-
ky. 
 
od 19. 9. do 15. 11., 1. patro

BROUČCI ANEB LOUTKY  
ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO ST. 

Architekt Zdeněk Podhůrský, otec známého 
herce, se proslavil mnoha loutkami, jejichž 
krásu a nadčasovost oceňujeme dodnes. Na 
výstavě Broučci aneb Loutky Z. Podhůrského 
uvidíte loutky původních Večerníčků Brouč-
ci z roku 1967 – Broučka a Berušku, loutky  
z pohádky Neználkovy příhody (1973), Pří-
hody čokoládového panáčka (1976) i loutky 
z původně připravovaného filmu Řecké báje 
a pověsti. K vidění bude i původní loutkový 
večerníček Broučci. 
Výstava je příjemně interaktivní – děti si mo-
hou pohrát v domečku broučků, složit si po-
línka, hodit přání do kouzelné vázy či se poku-
sí vyrobit si vlastní loutku. Součástí výstavy je i 
životopis a souhrn díla tohoto talentovaného 
umělce. Výstavu uvidíte za jedno vstupné 
společně s výstavou Krysáci se vracejí na zá-
mek od 19. 9. do 15. 11. 2015. 
Připravili jsme komentované prohlídky pro 

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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školy, školky a dětské kolektivy, rezervace na 
tel. 281 860 130. 
Nenechte si ujít besedu s hercem Zdeňkem 
Podhůrským, synem tvůrce loutek Brouč-
ků, Neználka a dalších, architekta Zdeň-
ka Podhůrského, která se koná v neděli  
18. října od 15 hod. ve velkém sále zámku. 
Říjnové doprovodné akce k výstavě:  
24. 10. od 10 do 17 hod. Pohádková sobota 
s Popelkou, krysáky a broučky a 25. 10. od 
10 do 17 hod. Pohádková neděle s bludným 
rytířem, krysáky a broučky. 

Ne 18. 10. od 15 hod.

BESEDA S HERCEM ZDEŇKEM 
PODHŮRSKÝM NEJEN  
O BROUČCÍCH 

Známý herec Zdeněk Podhůrský je synem 
architekta Zdeňka Podhůrského staršího, 
tvůrce loutek Broučků, Neználka, čokoládo-
vého panáčka a jiných, které uvidíte na vý-
stavě na Chvalském zámku. Velmi význam-
ně se podílel na přípravě pestré, zábavné  
a malebné výstavy, která je v mnoha směrech 
unikátní. Přijďte na besedu, kde bude Zdeněk 
Podhůrský vyprávět nejen o svém otci, dětství 
a tvorbě, ale i o všem, co vás zajímá a chtěli 
byste vědět. Vstupenka na výstavy zámku za-
koupená v den besedy 18. 10. je zároveň vstu-
penkou na besedu se Z. Podhůrským.

So 24 .10. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA  
ZÁMKU S POPELKOU, KRYSÁKY 
A BROUČKY
Máte rádi pohádku o Popelce? Chtěli byste ji 
zažít „naživo“, projít s ní celý Chvalský zámek  
a výstavy Krysáci se vracejí na zámek a Broučci 
aneb Loutky Z. Podhůrského? Půvabná a milá 
princezna Popelka vás provede zámkem i vý-
stavami, budete plnit úkoly, soutěžit a bavit se. 
Po skončení prohlídky můžete na zámku ještě 
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentova-
né prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy  
v celou hodinu (poslední prohlídka v 16 ho-
din). Informace a rezervace času prohlídky 
(nutná): tel. 281 860 130.

Ne 25. 10. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S BLUDNÝM RYTÍŘEM, 
KRYSÁKY A BROUČKY

Už vás někdy provázel zámkem a výstavami 
opravdový bludný rytíř? Chtěli byste s ním 
procházet celým Chvalským zámkem a vý-
stavami Krysáci se vracejí na zámek a Broučci 
aneb Loutky Z. Podhůrského? Záhadný blud-
ný rytíř se smyslem pro humor vás provede 
zámkem i výstavami, budete plnit úkoly, sou-
těžit a bavit se. Dozvíte se leccos zajímavého 
nejen o krysácích a broučcích, ale i o prožit-
cích záhadného bludného rytíře. Po skončení 
prohlídky můžete na zámku ještě zůstat, jak 
dlouho budete chtít. Komentované prohlídky 
trvají 40 minut a začínají vždy v celou hodinu 
(poslední prohlídka v 16 hodin). Informace  
a rezervace času prohlídky (nutná):  
tel. 281 860 130.

od 30. 9. do 25. 10., prodejní galerie

POZNÁNÍ  
– VÝSTAVA ENKAUSTIKY
Výstava lektorek výtvarné techniky enkaustika 
využívající horký včelí vosk. Unikátní výstava 
vám nesmí uniknout, výtvarné exponáty je 
možno zakoupit.
Vystavují: Eva Landová, Martina Charvátová-
-Skácelová a Laura Écsiová

od 30. 9. do 1. 11., slavnostní zahájení  
v Út 6. 10. v 17 hod.

FILIP KUDRNÁČ: VÝSTAVA  
OLEJOMALEB
Zajímavá prodejní výstava osobitých olejoma-
leb Filipa Kudrnáče vám zpříjemní podzimní 
dny. Srdečně zveme na slavnostní zahájení  
v úterý 6. 10. od 17 hod.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

AKCE PRO VŠECHNY

PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JAK JSEM SE OCTNUL V POHÁDCE ANEB STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
POHÁDKOVÉHO SVĚTA JIŘÍHO TRNKY
Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejzajímavější ztvár-
nění volného tématu Jak jsem se octnul v pohádce aneb Staňte se 
součástí pohádkového světa Jiřího Trnky. Zkuste si představit, jaké 
by to bylo, kdybyste se octli v pohádce, kterou máte rádi. Může to být 
jakákoli pohádka, od těch klasických až po moderní. Důležité je origi-
nální výtvarné zpracování tématu – zahrajte si na malíře či ilustrátora, 
jakým byl Jiří Trnka. Nejlepší díla budou vystavena společně s připra-
vovanou prestižní výstavou Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zám-
ku, kterou zahájíme v polovině ledna 2016.
Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je určena žákům mateř-
ských, základních i středních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace budou 
vybrány odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami. 

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto věkových kategoriích:
-     I. kategorie – předškolní děti
-     II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
-     III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající ročníky  
      víceletých gymnázií 
-     IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky  
      víceletých gymnázií 

Technika: kresba, malba, koláž

Formát: A3, A2 nebo A1

Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 30. prosince 
2015 do 17.00 hodin na recepci Chvalského zámku. (Z druhé strany 
obrázku uveďte: jméno autora, adresu bydliště nebo školy, věk  
– u školních dětí i třídu, zařazení do kategorie, kontaktní telefon  
i e-mailovou adresu).

• Na začátku měsíce ledna 2016 zasedne komise. Z každé katego-
rie vyhlásíme tři výherce, kteří budou oceněni.

• Všechny výtvarné práce budou vystaveny na Chvalském zámku  
v termínu od ledna do května 2016.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne v polovině ledna 
2016 na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy 
Ateliér Jiřího Trnky a za přítomnosti syna Jiřího Trnky – malíře 
Jana Trnky.

Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.
Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku Chvalského 
zámku a budou užity pro jeho potřeby.
Těšíme se na Vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci! 

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za srpen 2015
Milé děti, ještě v srpnu pokračovala zábavná a vámi oblíbená výstava o Rumcajsovi, Mance, Cipískovi a Večerníčkovi. Víla Oh-
nivka se pohotově ptala na to, jak se jmenoval malíř, který všechny postavičky tak krásně nakreslil a téměř všichni jste  
věděli, že to byl Radek Pilař. Z celkového počtu 315 odpovědí bylo 308 správných a z těch jsem vylosovala čtrnáctiměsíčního  
Zdeněčka Hartmana z Prahy 10 – Kolovrat, který byl u nás se sestřičkou Barborkou na Pohádkové neděli se Šípkovou Růženkou.  
Zdeněček a  celá jeho rodina získali volnou vstupenku na Tajemnou noc na Chvalském zámku. Tak co příště, zkusíte to taky?     
                                 -ak-
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TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC: NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
PRO KALENDÁŘ NA ROK 2017
Vážení fotografové, fotografky, naši věrní i noví přispěvatelé.
Dovolte, abychom s velkým předstihem vyhlásili jubilejní pátý 
ročník fotografické soutěže pro kalendář MČ Praha 20 na rok 
2017. 
Kalendář MČ Praha 20 zajišťuje v celém rozsahu Chvalský zámek – od 
organizace fotografické soutěže přes produkci, grafické zpracování, 
propagaci i distribuci. Naším úkolem je také získat finanční prostřed-
ky na vydání tohoto prestižního kalendáře od (nejen) hornopočernic-
kých společností a firem, kterým tímto velmi děkujeme. Děkujeme 
také MČ Praha 20 za to, že věnuje finanční ceny do této soutěže. Po-
děkování patří všem, kteří si kalendář zakoupíme, neboť tím podpo-
říte dobrou věc.
POZOR, již koncem září můžete zakoupit na obvyklých místech le-
tos velmi vydařený kalendář na rok 2016 s tématem „Příroda a sport  
v Horních Počernicích“.
Nové téma fotografické soutěže zní To nejlepší z Horních Počernic. 
Téma jsme tentokrát zvolili velmi široké, aby se v něm našel téměř 
každý. To nejlepší můžete brát jako vaše nejlepší fotky, které jste kdy 
udělali – a nemusí být přímo z Horních Počernic, jsou ale vaše jako 
občana či zaměstnance na území této krásné městské části. Téma lze 
pojmout i jako „to nejlepší“, co máte v Horních Počernicích rádi – ať 
už se jedná o oblíbená místa, památky, akce, sport, kulturu, zvířata 
či lidi ¥. 
Přistupme tedy k oficiálnímu vyhlášení soutěže: Chvalský zámek 
ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlašuje novou fotografickou sou-
těž pro kalendář na rok 2017. Téma zní: To nejlepší z Horních  
Počernic. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na 
rok 2017, na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpra-
vodaje a na webu městské části i Chvalského zámku.
 

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od  
13 let do 100 let. 
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni poukázkami do Horn-
bachu v této výši:
1. cena – 3 000 Kč
2. cena – 2 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč
Fotografie všech účastníků mohou být použity na propagační účely 
Chvalského zámku či MČ Praha 20.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku 
přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) nebo přineste na CD/DVD na recepci Chvalského zámku. 
Snímky musí být ke stažení v obvyklých souborových formátech 
(např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), a to v minimálním rozliše-
ní 300 dpi ve finálním rozměru (1:1), ve kterém se použijí (velikost 
cca 5 MB). E-mailová adresa, na niž budou fotografie zasílány, je:  
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: - odkaz ke stažení fotografie – název fotografie – jmé-
no a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e-mail. Jeden au-
tor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže: 15. května 2016.
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na rok 
2017.

 Alexandra Kohoutová,  ředitelka Chvalského zámku.
Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje účastník soutěže bez-
úplatné, nevýhradní, územně a časově neomezené oprávnění (licenci)  
k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 
a Chvalského zámku.

©PNTS

Pojďte do toho s námi!

POČERNICE V POHYBU

sobota 3. října
14-17 hod

v areálu venkovního sportoviště FZŠ Chodovická
(za deště v tělocvičně FZŠ, sportovní obuv na přezutí s sebou)

Pořádá MČ Praha 20, Komise sportu,mládeže a volnočasových aktivit
Spolupracují s námi:

Sponzoruje:

střelba fotbalovým míčem do brány
střelba basketbalovým míčem do koše

střelba fl orbalovým míčkem s měřením rychlosti
jízda zručnosti na kolech a odstrkovadlech

skok do dálky
hod na cíl

bungee running

     ●  hornopočerničtí včelaři představí fascinující svět včel 
      s ochutnávkou včelích produktů
   ●  bezplatné pojišťovací poradenství
   ●  skákací hrad, lezecká stěna
  ●  nácvik první pomoci

www.zdravehornipocernice.cz

ČSV
Základní organizace
Horní Počernice

V rámci celonárodní kampaně 
Dny zdraví

DOPROVODNÝ

PROGRAM

STUDIO
SALUTE
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Byl to opravdový zážitek! Dovolím si tvrdit, že nejlepší koncert, jaké nádvoří Chvalského zámku dosud zažilo. Legendární skupina  
Kruasberry si 20. září získala hornopočernické a myslím, že tomu bylo i naopak.
Známá skupina Krausberry hraje našlápnutý rock a svou 
vrcholnou éru zažila v 80. letech. Přesto to chlapíkům šla-
palo jako zamlada, frontman Martin Kraus zpíval s plným 
nasazením a bavil publikum vtipnými hláškami. Nádvoří 
Chvalského zámku bylo zcela zaplněno, zámek ožil řízným 
rockem a skupina i publikum si koncert užili ve vzájem-
né symbióze. Krausberry několikrát přidávali a nikomu se 
nechtělo z tohoto koncertu odejít. Nestačí na to slova, dá-
vám prostor skvělým fotografiím  Miroslava Anderleho, 
které jsou skutečně na profesionální úrovni. Za perfekt-
ní přípravu koncertu děkuji produkční Rozce Beránkové.  

Děkujeme Vám! Alexandra Kohoutová, ředitelka  
Chvalského zámku. Foto: Miroslav Anderle
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KRAUSBERRY SI ZÍSKALA HORNÍ POČERNICE!

TAJEMNÁ NOC A SVATOLUDMILSKÁ POUŤ PŘINESLY KRYSÁKY, BROUČKY,  
ZÁBAVU A POHODU
Víkend 19. a 20. září byl na Chvalském 
zámku tradičně bohatý na akce. Čtvrtý 
ročník poetické Tajemné noci na zámku, 
kdy děti s rodiči absolvují pohádkovou 
stezku zšeřelým zámkem osvíceným svíč-
kami, se vydařil a stejně jako Svatoludmil-
ská pouť zabodoval skvělou zábavou a re-
kordní návštěvností. Jistě k tomu přispělo 
i otevření nových výstav Krysáci se vracejí 
na zámek a Broučci aneb Loutky Zdeňka 
Podhůrského staršího!

Tajemná noc na zámku se koná jen jedenkrát 
v roce a je unikátní tím, že se na ní sejde celá 
zámecká družina. Návštěvníky vítal už před 

branou zámku 
bludný rytíř, aby 
hned nato získali  
v recepci pohádko-
vou mapu, podle 
které procházeli 
celým zámkem od 
půdy až po sklepe-
ní. Za poetického 
svitu svíček mohli 
obdivovat nové 
výstavy Krysáci se 
vracejí na zámek 
a Broučci. V prv-
ním patře vítala 
návštěvníky samotná královna, na půdě kví-
lela Meluzínka, v zámeckých komnatách děti 
soutěžily s princeznami Šípkovou Růženkou, 
Popelkou i Zlatovláskou. Úkolem dětí bylo 
získávat jednotlivá písmenka do tajenky, aby 
ve sklepení objevily malý poklad. 
Od princezen děti putovaly k dvornímu šaš-
kovi a královskému sluhovi, na zahradě je 
čekal zahradník, v kočárovně kuchařka, na 
nádvoří jezdila princezna Koloběžka I. a šer-
moval rytíř Jan. Nejtajemnější pak byla cesta 
ve sklepení, kde návštěvníci vařili s čaroděj-
nicí polévku ze slepičích pařátků a museli se 
pařátkem trefit do hrnce. Skřítek je provedl 
tajnou chodbou, aby došli až do nejhlubšího 
sklepení, kde je přivítala víla Ohnivka a dosta-
li sladkou odměnu za své putování. Tajemná 
noc na zámku má stále více příznivců – letos 
vás bylo rekordních 330, děkujeme! 
Svatoludmilská pouť v neděli 20. září nabíd-
la návštěvníkům všechny oblíbené pouťové 

atrakce, stánky s občerstvením i suvenýry 
a navíc bohatý doprovodný program. Na 
Chvalské tvrzi probíhalo vystoupení Školy 
psích sportů a na nádvoří Chvalského zámku 
bylo připraveno zdarma divadélko O komi-
níku Josífkovi, které zahrál soubor Matýsek. 
Děkujeme za spolupráci klubu SHM Praha – 
Horní Počernice. Počasí pouti přálo a všichni 
si ji náležitě užili. Návštěvnost pouti letos zce-
la jistě trhla rekord!
Těšíme se na vás i v roce 2016 – Tajemná noc 
vás čeká 17. 9. 2016 a Svatoludmilská pouť 
18. 9. 2016. Děkuji všem zaměstnancům 
Chvalského zámku (R. Beránková, A. Špačko-
vá, O. Sedláček, Z. Dejmková, A. Prošková, D. 
Beran a L. Bouda) i odboru Místního hospo-
dářství MČ Praha 20 za výbornou spolupráci. 
Všem účastníkům děkujeme za přízeň a těší-
me se s vámi na další akce.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!
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Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého Sklenářství
Dětské oddělení: 702 149 72, Oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774

Milí naši čtenáři,

připravujeme a srdečně vás 
zveme na následující akce:

Ve čtvrtek 15. října si připomene-
me 110. výročí založení veřejné 

knihovny v Horních Počernicích.
Hostem bude váš oblíbený spisovatel Vlastimil  
Vondruška a téma programu bude
„Oldřich z Chlumu – román a skutečnost“.
Začátek je v 18 hodin na Chvalském zámku.

Zámecké setkání pro seniory bude v úterý  
20. října ve 14 hodin.

Pozvání přijala paní Dita Hořínková, kterou znáte  
z mnoha pořadů i u nás v Horních Počernicích.
Na divadelní scéně působí již od svých osmi let.  
Známá zpěvačka a herečka nám přiblíží svoji umělec-
kou dráhu slovem i zpěvem. Místo konání  
– Chvalský zámek.

A do třetice vás zveme na Den maďarské kultury.  
V úterý 3. listopadu se sejdeme opět na Chvalském 
zámku, abychom se seznámili s další zemí EU.
Ve spolupráci s Maďarským kulturním střediskem 
připravujeme následující program:

Výstava: Ignác Filip Semmelweis  
(1818 – 1865)

András Szirányi – zástupce  
Maďarské turistiky  
v Praze – procházka krásami 
Maďarska

Vystoupení maďarské hudební 
skupiny Cirkusz – Ka
Montiho Čardáš -  v podání 
Kristiana Vacka
Chybět nebude ochutnávka 
maďarské kuchyně  
a vín.

Dopoledne proběhne znalostní soutěž počernických 
škol  „Co víš o Maďarsku“.

Srdečně vás zveme

Knihovna bude v úterý 3. listopadu zavřená.

Božena Beňová,
ředitelka MVK

Macneal, S.E.: Špionka  
princezny Alžběty (Motto)

Nový případ Maggie Hope-
ové Maggie, kterou po smr-
ti rodičů vychovávala teta  
v Americe, vystudovala ma-
tematiku a připravovala se 
na doktorandský program. 
Pak ale musela kvůli pozůs-
talosti po babičce odjet do 
Londýna, kde ji zastihl vstup 

Anglie do druhé světové války. Podařilo se jí 
získat místo sekretářky Winstona Churchilla 
a brzy dostala příležitost prokázat i své ma-
tematické schopnosti a začala pracovat pro 
tajnou službu. Jako vyškolená agentka MI-5 
očekávala, že pro svou bystrou mysl, silnou 
vůli a matematické nadání pojede jako špi-
onka do zahraničí. Byla však vybrána, aby  
v pokračující válce dohlížela na bezpečí hra-
du Windsor a jeho obyvatel. Oficiálně se stala 
učitelkou princezny Alžběty. Brzy pochopila, 
že tato mise je mnohem nebezpečnější, než 
očekávala.

Amy Tan: Údolí úžasu (Motto)
Působivý epický příběh 
dvou generací žen na po-
zadí měnící se Šanghaje 
přelomu 19. a 20. století. 
Violet vyrůstá v prvotříd-
ním šanghajském domě 
kurtizán jako rozmazlovaná 
dcera americké madam Lulu 
Mimi. Bezstarostné Violeti-

no dětství však rázem končí v okamžiku, kdy 
se její matka nechá obelstít jedním ze svých 
milenců, pohledným Fairweatherem, a od-
pluje do San Franciska v domnění, že Violet je 
na palubě také. Ta je ve skutečnosti unesena  
a prodána do nevěstince nevalné pověsti jako 
splátka za Fairweatherovy dluhy z hazardu.  
V nevěstinci se jí ujme bývalá kurtizána  
z domu její matky, která ji zasvětí do všeho, 
co musí ovládat, pokud nechce skončit na 
ulici. Violet se stává uznávanou kurtizánou 
a potkává své dva osudové muže – Fanga, 
zvaného Oddaný a Edwarda, který ji odvede 
z nevěstince a ožení se s ní, a kterému porodí 
dceru. Když už se zdá, že na Violet čeká klidný 
a láskyplný život, osud opět zasáhne...

Honzák, R.: Jak přežít léčení
Není to jen tak, což může dosvědčit každý, 
kdo s nějakou vážnější nemocí zápolil. Zná-
mý psychiatr se na toto téma pokusil podí-
vat s nadhledem vyplývajícím ze skutečně 
dlouholeté praxe a se sobě vlastním humo-

rem. Vysvětluje, jaký by měl 
být vztah pacienta a lékaře, 
v čem je náš pohled na naši 
nemoc jiný než pohled na-
šeho lékaře. Jak zvládnout 
stres a bolest a jak by měla 
nemocného podpořit ro-
dina. To vše dovede autor 
podávat s bytostným opti-

mismem, i když sám přiznává, že v reálném 
životě neplatí ani to, že jednou jsi dole a jed-
nou nahoře. Nikdo ale na nás nemůže být 
horší, než to dokážeme my sami.

Piccoultová ,J.: Čas odejít (Ikar)
Jenna se nikdy nevzdala na-
děje, že jednou najde svoji 
mámu Alici. Ta totiž zmize-
la, když její kolegyni v rezer-
vaci udupal slon. Anebo to 
bylo celé jinak? Alice studo-
vala chování slonů v Africe, 
když však poznala Jennina 
otce, vrátila se s ním do 

Ameriky, kde společně vedli sloní rezervaci. 
A jednoho dne, když zemřela za záhadných 
okolností jejich kolegyně, Alice zmizela. Je-
nna byla tehdy ještě maličká, přesto celé ty 
roky touží matku najít. Nevěří totiž, že by ji 
jenom tak opustila. Jde za vědmou, najme 
si soukromého detektiva, zkouší cokoliv, jen 
aby celé záhadě přišla na kloub. Někdy se 
však i zdánlivě jasné odpovědi mohou do-
cela zamotat a svět nemusí být takový, jaký 
se zdá.

Caspariová, S.: Píseň vodopádu 
(Knižní klub)

Argentina, 1897
Clarissa a Javier chtějí 
oslavit první výročí sňatku 
výpravou k vodopádům 
Iguazú. Nádherný den 
ale skončí hrozně. Javier 
zemře, Clarissa spadne 
do dravého vodopádu...   
Právě v tu dobu se zdržuje 

v džungli mladý lékař Robert Metzler. Najde 
na břehu řeky Clarissu v bezvědomí. Dopra-
ví ženu, která si nemůže na nic vzpomenout, 
na farmu svých rodičů, aby ji tam léčil...
Třetí díl trilogie V zemi korálového stromu, 
Laguna plameňáků.

KNIŽNÍ NOVINKY:
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ŠKOLY

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY

VLAŠTOVKY NA ZŠ SPOJENCŮ

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM MILÝM POČERNICKÝM HASIČŮM
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V úterý 8. září proběhl v Klánovickém 
lese projektový den pořádaný Lesy 
hl. m. Prahy s názvem „Do lesa s lesní-
kem“. Účastnili se ho žáci celého dru-
hého stupně naší školy. Prakticky se 
seznámili s každodenní prací lesníka, 
myslivce, vyzkoušeli si měření lesnic-
kými přístroji, dřevorubeckou činnost a 
zasadili strom. Na závěr si každý upekl 
špekáček. Za dlouhodobou spolupráci 
děkujeme Lesům hl. m. Prahy.

V pátek 11. září se na hřišti při ZŠ Bártlo-
va konal tradiční sportovní den pro žáky 
ZŠ speciálních. Kromě naší školy se zú-
častnili i žáci ZŠ Trávníčkova, ZŠ Tolerance 
a ZŠ Starostrašnická. S organizací nám 
pravidelně pomáhají žáci ZŠ Stoliňská a 
naši osmáci a deváťáci. Sportovci soutě-
žili v pěti disciplínách - hod na cíl, kop na 
bránu, hod do dálky, přeskakování překá-
žek a shazování kuželek. 
Na konci proběhl štafetový běh, který 

si za mohutné podpory žáků vyzkouše-
li i pedagogové. Dětem ani dospělým 
nejde o umístění, ale o radost z pohybu  
a setkávání s kamarády, čehož si všichni 
náležitě užili. Velmi oceňujeme nezišt-
nou pomoc a podporu žáků ZŠ Stoliňská  
a starších žáků ZŠ Bártlova.

 
Daniela Dvořanová

S příchodem nového školního roku začíná i čas 
odcházení. Teplé slunečné a bezstarostné dny 
prázdnin vyměníme za chladnější babí léto  
a školní povinnosti. Nemáme totiž to štěstí ani 
možnost odletět do teplých krajin jako třeba 
vlaštovky. Proto jsme měli radost, že jsme si aspoň trošku mohli let vlaš-
tovek vyzkoušet.
Paní vychovatelky totiž pro nás připravily soutěž v hodu papírovou vlaš-
tovkou, abychom ,,odstartovali“ dalekou vlaštovčí cestu. Soutěžili jsme, 
komu se podaří vyrobit nejkrásnější papírovou vlaštovku a taky která nej-
dál doletí. Soutěž se moc vydařila a tím i začátek školního roku.

Žáci ZŠ Spojenců

Propojení naší školy a počernických hasi-
čů trvá mnoho desítek let. V posledních le-
tech je naše spolupráce i v rovině prevence  
a řešení mimořádných situací. Každo-
ročně při pomyslném požáru evakuu-
jeme všechny školní budovy, následně 
shromažďujeme žáky na hřišti. A když 
počasí dovolí, představujeme žákům 
hasičskou techniku, včetně využití tla-
kové hadice v praxi. I letos jsme dne 15. 
9. 2015 toto evakuační cvičení uskuteč-
nili. Počasí nám příliš nepřálo, ale vše 
ostatní se zdařilo na výbornou. Doba 
evakuace okolo čtyř minut byla dobrým 
výkonem. U těch nejmenších byla vidět 
úleva, že je to „jen jako“, starší žáci už s jis-
tým nadhledem dodržovali evakuační 
postup. Letos se nám také podařilo, že 
nikdo nebyl evakuován pouze v  ponož-

kách…Bez houkající sirény našich hasičů  
a jejich intenzivní spolupráce by 
to nemělo to správnou atmosfé-
ru, moc tímto děkuji panu Petru  
Růžičkovi, Antonínu Mužákovi, Jiřímu 
Hubenému, Oldřichu Mudrovi a Janu Po-
spíšilovi. Velkou radost máme i ze skuteč-
nosti, že byl přítomen pan Miloš Matějov-
ský, osoba odborně způsobilá k prevenci 
BOZ a PO, a ten naši cvičnou evakuaci 
ohodnotil jako velmi zdařilou. Snad nám 
pro příští rok bude přát počasí, abychom 
mohli vyzkoušet hasičskou stříkačku při 
praktické ukázce.

Martin Březina,  
ŽS Stoliňská



ROZHOVOR S PANEM MILOSLAVEM PODZIMKEM:  
KANTORSTVÍ JE 50% PRÁCE, 50% RADOST, KDYŽ NĚCO CHYBÍ, JE TO ŠPATNĚ

JAK NA PANA UČITELE LIDÉ VZPOMÍNAJÍ...
Pan učitel Podzimek mě učil v  letech 1981 – 
1984. Jeho předměty byly tzv. dílny a pozem-
ky. V této době se na školách vyučovaly i ruční 
práce, takže pan Podzimek i přes nebezpečí, že 
se při stloukání krmítka pro ptáčky pořežeme 
nebo potlučeme, se nás trpělivě snažil dovést 
k  dokončení díla. Co nás ale opravdu bavi-
lo, byl soubor Pampelišky. S  tímto souborem 
jsme hodně cestovali a účastnili jsme se i mno-
ha soutěží. Učil také moje dva syny, ale už jiný 
předmět a tím byl dějepis. Zaujal je hlavně tím, 
že tento předmět učil stylem vyprávění a děti 
to moc baví a lépe si to zapamatují. Pan Pod-
zimek je pro mě symbolem školy Ratibořická.  
I když v  letošním roce svou pedagogickou čin-
nost ukončil, přesto si myslím, že mu jeho žáci 
budou moc chybět a ještě se do práce s  dětmi 
zapojí.

Hana Moravcová, 
starostka

Pana Podzimka jsem poznal v  roce 1977, kdy 
jsem se nastěhoval do stejného domu, na stej-
nou chodbu. Od té doby jsme se vídali prak-
ticky denně, a i když se po čase z  Běchovic 

odstěhoval do Horních Počernic, vídali jsme 
se nadále i v  práci, kde jsem částečně praco-
val v  Ratibořické škole. Miloslav byl naprosto 
všestranný člověk, miloval školu, ale věno-
val se i jiným činnostem, například souboru 
Pampelišky, sbírání pohledů, fotografování  
a také organizování zájezdů. Sám jsem s ním jel 
mnohokrát a projel tak díky němu celou republi-
ku i velkou část Evropy. Velmi rád na toto období 
i na Mílu vzpomínám a děkuji za krásné časy.

Jan Skopal

Moje první vzpomínka na pana učitele Podzim-
ka se váže k době, kdy jsem navštěvovala
ZŠ Ratibořická. Bylo to v letech 1971 – 1973, já 
chodila do 8. a 9. ročníku a pan učitel nás
vyučoval českému jazyku a posléze i připravoval 
k přijímacím zkouškám z tohoto předmětu
na střední školu. Vzpomínám si, že jeho hodiny 
byly pro mne vždy zajímavé, měl vše vždy
pečlivě připravené, dobře zorganizované. Díky 
jemu jsem měla český jazyk jako předmět ráda
a přijímačky na střední školu jsem v klidu zvlád-
la. V této době vedl pan učitel na škole i fotogra-

fický kroužek, který jsme s mojí kamarádkou 
rovněž rády navštěvovaly. Další vzpomínka je již 
z období, kdy jsem pracovala jako učitelka ma-
teřské školy v Horních Počernicích a byli jsme s 
dětmi pozváni na vystoupení hudebního krouž-
ku ZŠ Ratibořická, který pan učitel Podzimek v té 
době vedl. Koncert se všem líbil, i zde se projevila 
jeho pedagogická profesionalita a motivující 
přístup k dětem.
Poslední vzpomínky jsou spojeny s několika 
zájezdy, které pan Podzimek organizoval, jako 
např. poznávací zájezd do Belgie a Holandska, 
týdenní pobyt v jižních Čechách s návštěvou 
rakouských a německých měst a v neposlední 
řadě zájezdy na vinobraní do Strážnice. Opět 
měl vše perfektně připravené a zorganizované, 
mnoho zajímavého jsme se dozvěděli a dodnes 
na ně ráda vzpomínám.
Myslím si, že pan učitel Podzimek dělal vždy svo-
ji práci naplno a s láskou a do dalších let
bych mu za sebe ráda popřála pevné zdraví 
 a hodně sil.

   Blanka Janáková,
     bývalá žákyně
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Po dlouhých a jak sám říká, krásných 65ti 
letech ve školství odešel do důchodu učitel 
a bývalý ředitel Základní školy Ratibořická, 
pan Miloslav Podzimek. Za ta léta poznal 
a vychoval nespočet žáků, mnozí mu uvíz-
li v  mysli ať už svým přístupem či zážitky, 
které s  nimi prožil, a myslím, že obrovské 
množství dětí, rodičů a dnes dokonce už 
i prarodičů na něj budou s  láskou a úctou 
vzpomínat. 

Nebyl jen kantorem, ale s dětmi se snažil vy-
cházet jako se sobě rovnými. „Snažil jsem se 
s dětmi vždy dohodnout a když zrovna nepo-
slouchali, tak jsem jim vysvětlil, proč zrovna 
teď potřebuji, aby byly pozorné a posloucha-
ly. A ono to funguje. Jakmile jste s dítětem na 

stejné vlně a dokážete se domluvit, tak jde vše. 
Ono být kantorem je z 50% práce a z 50% ra-
dost, a když něco chybí, tak je to špatně“ řekl 
nám pan Podzimek. 
Za ta léta se mu ve školních lavicích protočilo 
opravdu hodně žáků a tak mě zajímalo, jak se 
vyrovnával s  dnešní dobou, kdy děti v  sobě 
často nemají zakotvenou úctu ke kantorům 
a osobnostem vůbec. “Víte, ono to není těmi 
dětmi, to, jak se chovají, mají sice zčásti dáno, 
ale bohužel mnohem více si nesou tím, co 
okoukají a odnesou si z domova. A pokud ta-
kové chování vidí u rodičů, tak jen málokteré 
dítě dokáže najít v sobě tolik síly, aby bylo jiné 
a k lidem se chovalo s úctou,“ dodal pan Pod-
zimek.
Pana Podzimka lidé nepoznali jen skrze školní 
lavice, ale také ze souboru Pampeliška, který 
vedl, nebo z jeho zájezdů, jež po dlouhá léta 
pořádal a díky nimž mnozí z vás poznali nejen 
krásu naší vlasti, ale i Evropy. O svých cestách 
napsal pro své přátele i dvě knihy. „Víte, já jsem 
měl zásadu, že jsem se nikdy neohlížel zpát-
ky, to mi vydrželo do padesáti let a teprve pak 

jsem si uvědomil, že by 
mohla přijít doba, kdy bych si mohl ty cesty 
připomenout. Začal jsem sepisovat seznamy 
zájezdů, dávat dohromady programy, foto-
grafie,..,“dodal pan Podzimek. Nyní píše již třetí 
knihu a vzpomínek v nich má nespočet.
Za svou obětavou práci převzal před třemi lety 

z rukou tehdejší ministryně školství Miroslavy 
Kopicové medaili prvního stupně za záslu-
hy ve školství. Ocenění dostal i od MČ Horní 
Počernice a krásně se s ním koncem školního 
roku rozloučili i jeho poslední žáci. Dostal od 
nich nejen diplom, ale řekli mu, že jsou hrdí na 
to, že právě on byl jejich učitel…

Lenka Bartáková

Reportáž s panem Podzimkem naleznete 
na http://www.ceskatelevize.cz/ivysila-

ni/1097181328-udalosti/212411000100916/
obsah/219216-cesti-ucitele-starnou/
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PĚŠKY DO ITÁLIE

ZAHRANIČNÍ PRAXE VE VELKÉ BRITÁNII A V NĚMECKU

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI ČŠI

NÁVŠTĚVA Z MIONS A BRUNSBÜTTELU  
V NAŠÍ ŠKOLE

Školní rok má minimálně jednu velkou vý-
hodu. Letní prázdniny. Dva měsíce, kdy má 
každý student příležitost plnit si své sny 
a cíle, na které v průběhu školního roku 
není čas. Tento fakt jsme si uvědomovali i 
my, Tomáš Bláha, Michael Bouška, Pavel 
Luxa a Martin Žalud, čtyři studenti gym-

názia. Také proto jsme si vzali do hlavy, 
že podnikneme něco velkého a nezapo-
menutelného.  Rozhodli jsme se dojít pěš-
ky do Itálie. Bez dopravních prostředků, 
bez střechy nad hlavou. Stejně jako 200 
let před námi Karel Hynek Mácha jsme 
i my jako cíl naší poutě zvolili Benátky. 
Stále s těžkými batohy na zádech, kde jsme 
si nesli vše, co jsme pro tuto cestu přírodou i 
městy potřebovali, jsme se den co den přibli-
žovali k našemu cíli. Podmínky byly různé, ale 
nikdy ne pohodlné. Počasí se střídalo ve všech 
podobách, zažili jsme horké dny, ale i chladné 
a deštivé noci. Přesto jsme šli dál a dál.
O náročnosti této cesty asi nejlépe vypovídá 
skutečnost, že do cíle nakonec došel jen jeden 
z nás. Vyšli jsme z Prahy a dál pokračovali přes 

Příbram a Strako-
nice, odkud jsme 
šli už jen dva. Naše kroky dále pokračovaly 
přes Vimperk, hraniční přechod Strážný, Pasov 
a Salzburg. Ze Salzburgu jsem pokračoval přes 
Alpy do Itálie už sám. Cesta do Benátek, dlou-
há 900 km, trvala téměř měsíc.
Poznali jsme kousek Evropy. Dostali jsme se 
na mnoho zajímavých míst. Byli jsme příjem-
ně překvapeni ochotou i mentalitou lidí, které 
jsme po cestě potkávali. Myslím, že tato cesta 
nám dala mnoho zkušeností, ze kterých bu-
deme ještě dlouho čerpat. Podobnou cestu 
musím doporučit každému, kdo by chtěl zažít 
pořádnou dávku dobrodružství.

Martin Žalud, oktáva B
www.fb.com/peskydobenatek

V  květnu 2015 absolvovaly téměř tři desítky 
našich studentů svou čtyřtýdenní odbornou 
praxi v  Anglii a Německu. Studenti pracovali 
na administrativních pozicích různých veřej-
noprávních i soukromých institucí. Celý pobyt 
byl hrazen z grantových prostředků programu 
Erasmus+. Dlouhodobý pobyt v zahraničí při-
nesl našim studentům nejen cenné pracovní 
zkušenosti, ale přispěl i k rozvoji jejich samo-
statnosti a zlepšení cizího jazyka. 

V  letošním roce získala 
naše škola opět z  pro-
gramu Erasmus+ pro-
středky na realizaci za-
hraničních praxí pro 36 studentů, tentokrát do 
Anglie, Irska a Německa. Více se o zahraničních 
stážích dočtete na stránkách naší školy. 

Petra Bílá, koordinátor praxí

Na konci září probíhalo na naší škole inspekční 
šetření ČŠI, které pilotně ověřovalo, jak hod-
notit výsledky informační gramotnosti na čes-
kých středních školách. V rámci tohoto šetření 

inspektoři mapovali vybavení školy informač-
ními technologiemi a způsob jejich využití ve 
výuce. Za tím účelem navštívili několik vyučo-
vacích hodin jak odborných, tak všeobecně 

vzdělávacích předmětů. Informace získávali 
také formou dotazníků, rozhovorů s vedením 
školy a učiteli a rozborem dokumentace školy. 

Šárka Flašíková, zástupce ředitele

Ve čtvrtek 17. září jsme uvítali v naší škole 
zahraniční delegaci z partnerských měst 
Horních Počernic Mions a Brunsbüttelu 
v  doprovodu paní starostky Hany Morav-
cové. Tuto návštěvu organizoval „Výbor 
pro partnerství“ Úřadu městské části Praha 
20. Hosté si pod vedením našich studentů 

prohlédli školu, seznámili se s našimi vzdě-
lávacími obory, školským systémem a způ-
sobem ukončování studia na naší škole. 
Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na 
další spolupráci. 

Petra Bílá, 
zástupce ředitele

Letos v  září jsme se opět vydali do našeho 
oblíbeného Biogradu na Moru. V pátek 4. září 
jsme se v hojném počtu sešli u autobusu, na-
těšení na zakončení prázdnin. Dlouhou cestu 
jsme tradičně spíš propovídali, než prospali. 
Kolem sedmé hodiny ráno jsme dorazili do 
našeho kempu. Situaci nám občas kompli-
kovalo počasí, kterému jsme se museli při-
způsobovat. Ráno kolem deváté jsme se šli 
zahřát sportem, hráli volejbal, tančili zumbu, 
hráli pingpong nebo třeba posilovali. Když 
bylo hezky, už ráno jsme utíkali rovnou na 
pláž cpát se zmrzlinou a opalovat se. Po obě-
dě a chvilce klidu jsme už všichni řádili ve 

vodě. Měli jsme možnost si půjčit šlapadla 
nebo vyzkoušet nafukovací opičí dráhu. Vy-
čerpáni vodou jsme se vraceli na mobilhomy 
ukuchtit si večeři. Večer jsme vyrazili do měs-
ta sledovat západ slunce z přístavu, nakupo-
vat suvenýry nebo ochutnat mořské plody. 
Pár večerů jsme věnovali sportovním aktivi-
tám. Jeden den jsme celý strávili na lodi, kte-
rá nás zavezla na výlet do NP Kornati, vykou-
pat se na ostrov Ugljan do vesničky Kukljica 
a do Zadaru, kde jsme při sledování západu 
slunce poslouchali hrající vodní varhany. Ve-
čer na lodi jsme zakončili diskotékou. Celý 
zájezd jsme si všichni užili jako vždycky a už 

se těšíme na další září. 
Martina Ledvinová

SPORTOVNÍ POBYT V CHORVATSKU 2015
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UČITEL FZŠ CHODOVICKÁ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA  
V TAEKWON-DO ITF
Už dvanáct let jsem členem pražského oddí-
lu Sonkal Praha, který sídlí na Černém Mostě. 
Na konci letošního srpna jsem se s českou vý-
pravou zúčastnil 19. mistrovství světa seniorů  
v korejském bojovém umění Taekwon-do 
ITF. Soutěž se konala v bulharském městě 
Plovdiv od 27. 8. do 30. 8. 2015. Z 53 států 

světa jsme se umístili na 6. místě, což po-
važuji za velký úspěch. Získal jsem 3. místo 
z technických sestav jednotlivců, 3. místo  
z technických sestav týmů a zlato ve speciál-
ních týmových technikách. V této poslední 
disciplíně jde o přerážení desek umístěných 
ve výšce zhruba 2,5 m. K překonání těchto 

překážek se využívá speciálních 
výskoků a technik nohou. Ze 
závodů jsme si přivezli celkem 2 
zlaté, 2 stříbrné a 8 bronzových 
medailí. Tyto závody byly pro 
náš tým velice úspěšné a už teď 
se těšíme na další.
Rádi v našem oddílu uvítáme 
nové nadšence, kteří si chtějí 
zdokonalit fyzickou kondici, na-
jít nové kamarády a něco nové-
ho se naučit. Více informací na 
www.sonkal.cz.

Tomáš Vodička

Ve dnech 10. a 11. září se na stadionu Duk-
ly Praha konalo republikové finále Odznaku 
Všestrannosti Olympijských Vítězů. Tohoto 
vrcholného mítinku se účastnilo 40 nejlep-
ších družstev z celé republiky. Vítězové kraj-
ských kol, kteří byli doplněni družstvy a jed-
notlivci s nejvyšším počtem získaných bodů 
ve stanoveném desetiboji z loňského školní-
ho roku, se sešli na stadionu v celkovém po-
čtu 645 závodníků. Na Julisce se v tyto dny 
utkalo 170 škol ze všech koutů republiky.
Zakladateli této celorepublikové akce jsou 
dva naši nejlepší desetibojaři a olympijští 
vítězové, Robert Změlík a Roman Šebrle. Na 
ploše, kde se sportovalo, samozřejmě ne-
mohli chybět. Po oba soutěžní dny se na sta-
dionu podepisovalo několik desítek bývalých 
i současných olympioniků.

Našemu osmičlennému druž-
stvu, složenému ze čtyř dí-
vek a čtyř chlapců, byl přidě-
len jako patron olympionik  
a sportovní střelec Jan Kůr-
ka.  Vanessa R. Keprtová, Lucie 
Poppelová, Denisa Kubušová 
a Alexie Antoci, Dan Beránek, 
Tomáš Svoboda, Jakub Zámy-
slický a Patrik Gregor podávali 
po oba dny perfektní výkony.   
I když se vše nedařilo tak, jak 
jsme chtěli, počtem celkových bodů jsme se 
umístili na krásném 17. místě. I další tři pražská 
družstva skončila na místech za námi.
Republikové finále OVOV 2015 bylo pro nás 
všechny velice úspěšnou akcí jak sportovní, 
tak společenskou. Už nyní se těšíme na další 

společná klání, cenné zkušenosti a příjemné 
zážitky ze sportování. Děkujeme našim spor-
tovcům za vynikající reprezentaci školy. Jsme 
na vás pyšní! 

Jiřina Lišková

REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV NA PRAŽSKÉ 
JULISCE ZA ÚČASTI NAŠICH SPORTOVCŮ
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POZVÁNKA NA KONCERTY A AKCE 
V ŘÍJNU 2015 
Společný koncert smyčcového orchestru  
ZUŠ Horní Počernice a dětského folklorního  
souboru Plzeňáček
dirigentky - Věra Matějáková  a Olga Hráchová
So 3. 10. Divadlo Horní Počernice - 15.00 hod. 

Koncert pěveckého sboru rodičů a přátel  
ZUŠ Horní Počernice
dirigentka – Mgr. Šárka Mistrová 
Čt 8. 10. Kostel sv. Ludmily na Chvalech - 19.30 hod. 

I. hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 19. 10. sál ZUŠ Ratibořická - 18.00 hod. 



 “Krása je nebezpečná“ – Gerard Manley Hopkins 
“Krása spasí svět“ – F.M. Dostojevskij 

Kdysi jsem byl při svých vysokoškolských studi-
ích svědkem úsměvné příhody, která se udála 
ve studovně Klementina v Praze. Kamarád 
právník mi vrazil loket do žeber a řekl mi:,,Dán-
ko pozri, bože to je baba.“ K pultu s knihami 
přicházela slečna, která svoji krásou mohla kon-
kurovat světovým manekýnkám. V jejím šarmu 
se snoubila přirozená inteligence s vnímavou 
citlivostí a ženskou křehkostí. Rozhlédl jsem se 
po studovně a spatřil jsem, jak  většina přítom-
ných k ní byla doslova přikována pohledem. 
Přiznám se, že jsem se nemohl ubránit úsměvu, 
když jsem zahlédl lehce závistivý pohled někte-
rých přítomných  mediček a právniček. Nedo-
stižnost této krásy nakonec okomentoval můj 
kolega právník těmito lišáckými slovy:,, Ver mi, 
krása a inteligencia nejdú k sebe“.
V Bibli čteme, že Bůh stvořil každou ženu jako 
krásnou bytost. Ukazuje na to příběh stvoře-
ní. Nejprve jakoby pozvolna nechává rozeznít 
symfonii svého stvořitelského díla. Do prázd-
noty zasvítí světlo. Beztvará hmota nabírá tvář 
země a nebe. Posléze roztančí zemi barvami 
stromoví,  květin, podivuhodných zvířat a ozáří 

tu nádheru ve dne sluncem a v noci hvězdami. 
Pak přichází náhlé utišení. Bůh vloží do země 
svůj vlastní obraz. Stvoří syna a nazve ho Adam. 
Geniální dílo je téměř u konce, ale Mistr říká, že 
ještě to není ono. K dokonalosti je potřeba ješ-
tě něco učinit. “A Hospodin Bůh utvořil z žebra, 
které vzal z Adama, ženu a přivedl ji k němu.“ 
( Gn 2, 22) Eva je oním crescendem, oním vy-
vrcholením úžasného Božího díla. Posledním 
tahem je stvoření završeno – nikoliv Adamem, 
nýbrž Evou. Eva je totiž  Bohem stvořenou pře-
krásnou “korunou stvoření“. Eva… bere dech. 
Každá žena v sobě nese otisk fenomenální Boží 
krásy. Tato krása nepotřebuje ke svému zvýraz-
nění nutně make up a rtěnku. Tato krása jde 
zevnitř.

Na vyšší škole návrhářské v Paříži “Institut supe-
rior de mode“  profesoři dokola svým svěřen-
cům zdůrazňovali, aby se snažili  svými  mód-
ními návrhy pouze podtrhnout vnitřní krásu 
ženy.  

Tato fenomenální krása odráží Boží soucit, Boží 
odvahu a Boží zranitelnost. Velmi zřetelně se 
zjevila tato krása na Marii-matce Páně, Marii 
Kleofášově a Marii Magdalské, které přišly do-

provodit Ježíše pod kříž. Pod křížem tehdy záři-
lo ze srdcí těchto žen překrásně světlo odvahy, 
soucitu a lásky. 

Byl jsem kdysi navštívit jednu dívenku na od-
dělení dětské onkologie FNM. Po chemotera-
pii již neměla vlasy a její pleť byla křídově bílá. 
Než jsem stačil cokoliv říci, pověděla mi:,, Není 
mi moc dobře, ale věřím Bohu, že mi pomůže.  
A také myslím na kamarády, aby se jim dob-
ře dařilo.“ Podíval jsem se na ni a spatřil jsem 
“korunu stvoření“. Z jejího rozechvělého srdce 
zářila láska, která ji činila překrásnou lidskou 
bytostí. V té chvíli jsem si uvědomil jednu důle-
žitou duchovní skutečnost. „Hvězdy Božího mi-
losrdenství jsou spíše vidět ze dna studen než  
z výšin kopců.“ To znamená, že skutečná  krá-
sa se odráží v hlubině lidské duše, aby pronikla 
ranami lidství a ozářila svojí dokonalostí vše po-
temnělé a beznadějné. 
„Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli 
vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci  
v nebesích.“ ( slova Ježíše Krista, Bible- Matou-
šovo evangelium 5,16 )

Daniel Smetana,
kazatel Církve bratrské v Horních Počernicích  

a nemocniční kaplan v Nemocnici na Homolce  

FENOMENÁLNÍ KRÁSA
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V druhém týdnu v září jsme zahájili 
již 4. rok existence našeho mladého 
atletického oddílu. Velice nás pře-
kvapil a moc nás těší velký zájem 
dětí o atletiku v  Horních Počerni-
cích. Nadále pokračujeme s  tré-
ninky atletické přípravky pro děti  
z 1.-4. tříd.  Poprvé jsme letos ote-
vřeli tréninkovou skupinu mladší 
žáci pro naše nejstarší atlety a atle-
tickou minipřípravku pro předško-

láky. I proto bychom rádi uvítali do 
svého týmu nové posily. Předpo-
kladem  je  kladný vztah k  dětem  
a k atletice, školení trenérů atletické 
přípravky zájemcům zajistíme.  Více 
informací na tel.: 737 705 219 Anna 
Ondriášová. V  pondělí 21. 9. 2015 
reprezentovali naši atleti oddíl na již 
V. kole poháru atletických přípravek 
na stadionu Sparty ve Vysočanech. 
Vylosovanými disciplínami tento-
krát byly skok do dálky, hod krike-
tovým míčkem a běh přes překážky. 
Všem děkujeme za výbornou repre-
zentaci našeho oddílu.  Na další kolo 
závodů se naši nadějní atleti můžou 
těšit 5.10. 2015. Všem držíme palce!  
Více informací nejen o závodech na-
jdete na www.atletikahp.cz. 

Za trenérky Anna Ondriášová 
 a Klára Hlaváčková

SPORT

Česká republika slaví úspěchy na poli 
bojových umění. Lukášovi Dvořákovi  
z Horních Počernic se podařilo získat pro-
fesionální evropský titul WMC v thajském 
boxu. V pátek 4. září se v Praze v rámci akce 
Prague Harley Days odehrál dlouho oče-
kávaný souboj o prestižní titul evropské-
ho mistra WMC, nejuznávanější organiza-
ce thajského boxu na světě. Lukáš Dvořák, 
loňský mistr ČR, zvítězil nad Lorenzem 
Domenichinim, mistrem Itálie 2014.   

Titul mistra WMC je garantován nejprestiž-
nější světovou asociací thajského boxu na 
světě (World Muaythai Council - The Official 
World Governing Body for Professional Mua-
ythai). Lukáš Dvořák titul vybojoval po 5 mi-
nutách ve druhém kole poté, co Itala několi-
krát knokautoval. A soupeř po odpočítávání 
už nebyl schopen dále pokračovat v zápase. 

Lukáš se na souboj intenzivně připravoval ně-
kolik měsíců. „Kromě fyzické a psychické pří-
pravy jsme měli nastudované také předchozí 
zápasy soupeře, ze kterých jsme se snažili vy-
číst, jak se může souboj vyvíjet, jakým stylem 
bude Ital útočit. I přesto mě v počátku pře-
kvapil tvrdým útokem, který vedl přes nohy  
a lokty,“ popisuje Lukáš Dvořák. Lukášova 
tvrdá několikafázová příprava v domovském 
klubu Hanuman Gym Praha zahrnovala in-
tenzivní silově - vytrvalostní a atletické tré-
ninky a byla doplněna také velmi přísnou 
životosprávou a mentálním tréninkem. „Za 
úspěchem, kterého se mi podařilo dosáh-
nout, stojí celý tým lidí, kteří se významně 
podíleli na mé přípravě: trenér thajského 

boxu Petr Macháček, trenér boxu Zoran Pe-
šic, kondiční trenér Daniel Hejret, mentální 
kouč Daniel Landa a manželka Barbora Dvo-
řáková,“ vyjmenovává Lukáš spolupracovní-
ky, kteří mu pomohli k vítězství. 

Dále chce Lukáš Dvořák bojovat o světový 
titul. Lukáše mohou na jeho cestě za dalšími 
úspěchy podpořit také fanoušci prostřednic-
tvím projektu Todokazeme.cz, který pomáhá 
sportovcům z méně známých, o to však za-
jímavějších sportovních odvětví. Další pří-
ležitost vidět Lukáše Dvořáka v ringu se na-
skytne 5. prosince na galavečeru GIBU FIGHT 
NIGHT v Tipsport Aréně Praha.
 

Nikola Kužílková

DVOŘÁK VYBOJOVAL TITUL EVROPSKÉHO MISTRA WMC 

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
TRÉNUJEME JIŽ 4. ROK
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EVROPSKÉ STŘÍBRO PRO ANIČKU ČEŠPIVOVOU!

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA

Vynikající sportovní sezónu má za sebou naše 
reprezentantka ve vodním lyžování Anna Če-
špivová. Jistě už jste zaznamenali, že sportov-
ní talent z Horních Počernic si už pár let skvěle 
vede na mezinárodních žákovských a junior-
ských závodech. Anička je nejen krásná, ale  
i nesmírně zodpovědná. Přípravě na závody 
obětuje maximum svých sil i času. Nezane-
dbává ani své studijní povinnosti. Před prázd-
ninami složila úspěšně maturitní zkoušku a od 
září je studentkou Fakulty dopravní ČVUT. 

Anička se v  srpnu 2015 v Oleksovicích stala 
absolutní mistryní České a Slovenské repub-

liky. Vylepšila si osobní rekord ve slalomu  
a překonala i český rekord ve slalomu výko-
nem 1,5/55/11,25.   Jejím největším úspě-
chem je ale stříbrná medaile ve slalomu na 
ME do 21 let ve Španělsku, kterou získala  
5. září 2015. Anička Češpivová nás reprezen-
tuje i díky podpoře grantu MČ Praha 20 v ob-

lasti sportu a tělovýchovy a určitě jí všichni 
z  Horních Počernic upřímně blahopřejeme  
a přejeme, ať se stále daří!        

Alena Štrobová

Nově vzniklý oddíl / školička volejbalu se 
těší velkému zájmu! Horní Počernice bu-
dou mít i za pár let volejbalové reprezen-
tanty/tky, aktivní volejbalisty/tky a spor-
tovní nadšence.
Zářijové teplé počasí nám umožnilo trénovat 
hodně v písku na nových beachvolejbalových 
kurtech. Zimu budeme trénovat v krásné tě-
locvičně a na jaře si zas vyzkoušíme písek  
a antuku. Děti mají každé svůj míč, odlehčený, 
určený dětem do deseti let. Mezi trenéry na-
jdete: Jáju Brenkusovou (volejbalistku Horních 
Počernic), Lucku Hanzalovou (hráčku přeboru 
Prahy za Střížkov) a Ivetu Vančurovou (hrající 
1. třídu ve Kbelích).

Trénujeme děti z 1. - 3. tříd ZŠ,  
v PO od 16 - 17 hod a ve ČT od 16.30-17.30.
Momentálně máme dětí plno, pokud by se 
vaše dítě chtělo učit hrát volejbal, kontaktujte 
nás před začátkem 2. pololetí. Rodičům našich 
současných volejbalistů děkujeme za důvěru 
a přejeme jim krásný začátek podzimu. 

Jája & Lucka & Iveta
Kontakty: 
Jája Brenkusová, tel.: 776 757 478, 
brenkusova.j@seznam.cz
Lucka Hanzalová tel.: 725 006 668,  
lucie.vachova@email.cz

Stručné info najdete na  
www.sohopo.estranky.cz
     

PŘEHLED VÝLOVŮ RYBNÍKŮ
3. 10. 2015 výlov rybníku Chvalský-ryby bu-
dou umístěny do sportovního revíru 401 008/3  
- Koupaliště Pražského rybářského svazu  

10. 10. 2015 se konají tradiční podzimní dět-
ské rybářské závody na sportovním rybníku 
Koupaliště

17. 10. 2015 výlov rybníku Biologický 2 ve 
Svépravicích, po dohodě s  Úřadem měst-
ské části Praha 20 Horní Počernice a MHMP. 
Vylovené ryby po roztřídění budou umístě-
ny: násada do znovu napuštěného rybníku 
Chvalský, větší ryby do sportovního revíru 
401008/3 Koupaliště Pražského rybářského 

svazu. Jedná se o ryby zbylé, které po ne zce-
la podařeném výlovu před třemi roky, kdy 
jsme ještě měli rybník v pronájmu.
Rybník bude na žádost Ing. Karnetského 
z  MHMP ponechán na nějaký čas vypuštěn 
(1-2 týdny) pro odborné kontrolní a zaměřo-
vací práce MHMP.

Václav Kosař,
jednatel ČRS Horní Počernice
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Placená inzerce

www.ocnioptikahp.cz
Lipí 2556/3
19300, Praha 9
email: info@ocnioptikahp.cz
tel.: 281 865 665 

Brýle zdarma platí při zakoupení vyznačených značek z vybraného sortimentu.
Akce platí do vyprodání zásob. Levnější brýle ZDARMA.

www.ocniklinikahp.cz
Oční klinika Horní Počernice, 
Obchodní 2694/2, Praha 9
email: info@ocniklinikahp.cz
tel.: 281 865 664, 602 105 355

REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET! 

Tento druh operace se provádí 
výměnou lidské čočky za 
umělou čočku multifokální. 
Je to řešení pro pacienty, kteří 
nevidí do dálky a na blízko současně.

LASEROVÁ OPERACE DO 45 LET! 

technologie ReLEx SMILE

Šetrná a stabilní operace očí. 
Zvolte tu nejmodernější 
nejšetrnější technologii.

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU!

Vyšetření bez objednání
Nejmodernější operační technologie
Operační tým s mnohaletými zkušenostmi
Minimální objednací lhůty

technologie FemtoFAKO LenSx

Možnost volby operační technologie
a typu nitrooční čočky

Po operacišedého zákaluBRÝLE NA ČTENÍ ZDARMA!

1+1 
dioptrické brýle 

ZDARMA!

BRÝLE PRO PRÁVNÍKY, LÉKAŘE, 
DĚLNÍKY I METAŘE!

 23.  24. 10. 
2015

REFRAKČNÍ VÍKEND:

Možnost spojit 

konzultaci 

a laserovou operaci 

v jeden den:

OČNÍ ORDINACE PRO KONTROLU A ZHOTOVENÍ 
DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ OTEVŘENA I V SOBOTU!

Oční ordinace: 8:00 - 12:00 hod.

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
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Placená inzerce

MONTÁŽ SERVISPRODEJ

Navštivte naší vzorkovnu
Ve Žlíbku 14 (roh Náchodské)

Praha 9 – Horní Počernice

14 let
s Vámi

vše

ANO... ALE JEN U NÁS !

pro Vaše rekonstrukce a novostavby
Výhodné balíčky %

A++

Zimní slevy už nyní?Zimní slevy už nyní?

plastová, dřevěná, hliníková 
(prodloužená záruka na profil INOUTIC 72 měsíců)

vinylové, laminátové,
dřevěné, PVC 

dodáváme značky
SAPELI, CAG

České dveře PodlahyČeská okna přímo od výrobce 

volejte pro okna
739 478 121

dveře a podlahy
733 130 561 

e-mail
praha@rokacentrum.cz

web
www.rokacentrum.cz

734 333 025volejte:
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VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
ZAKLÁDANÍ A SPRÁVA 

ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

775 18 11 15 
www.cbcgroup.cz 

Adresa: Křovinovo nám. 9/12, 193 00 Praha – Horní Počernice 

 

                                              

 

PŮJČKA PENÍZE DO VÝPLATY 
OD 1000,-  Kč DO 4.000,- Kč  

Vyplňte on-line žádost na www.cbc-credit.cz 
nebo nám zavolejte 

601 27 33 48 
Vzorový příklad půjčky 
Půjčíte-li si 1.000,- Kč (bezhotovostní forma), do 30 dnů od poskytnutí půjčky uhradíte splátku 
1.225,- Kč. Uvedená splátka zahrnuje jednorázový úrok ve výši 22,5 % z půjčené částky, tedy 225,- 
Kč. Žádné jiné poplatky nehradíte.  

                  VAŠE PRASÁTKO VÁM NEPŮJČÍ?  

                              MY ANO! 
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PRODÁM TŘÍKOLKU S PŘÍDAVNÝM 
ELEKTROM. 250 W, 36V, 12AH. DOJEZD 

20-30 KM. ZADNÍ KOŠ. SNADNÝ NÁSTUP 
I OVLÁDÁNÍ. ZÁRUKA DO 2/2016. CENA 

DOHODOU.H.POČ. T:281925381

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.

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

TEL. 603 418 333, 281 920 134
  

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, 

POZŮSTALOSTÍ ATD. STĚHOVÁNÍ.
TEL.: 773 484 056

 KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

  
SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ

WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ. TEL: 

731 515 641 EMAIL:VDS.PRAHA.VOLNY.CZ 
H.POČERNICE

  
KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ „VE VĚŽÁKU“

BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H
BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE

605 246 337, 603 877 942

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.  

TEL. 605 567 053

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC

ING. SMETANA.
TEL.: 281 924 588, 602 970 835

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID ZDRAV.  
ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI METRA B ČERNÝ 
MOST, DPP–NADSTANDARDNÍ MZDA,
PO-PÁ MEZI 10-13 HOD./2 HOD.,VEČER 
MEZI 19-23 HOD./2-3 HOD., SOB. 15-18 

HOD. OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE 
TYPU B. KONTAKT: 606 823 920

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 63, řijen 2015
/vychází měsíčně, kromě letních prázdnin/
Periodický tisk územního samosprávného celku

VYDAVATEL: MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy 
pod číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192

REDAKCE: Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, 193 21
Tel.: 281 860 130, e-mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz

REDAKČNÍ RADA: Ladislav Stýblo (předseda),
Alena Naidrová (tajemnice),   
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andrea.spackova@chvalskyzamek.cz 
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TISK: NAVA Tisk, spol. s r.o. 
Hankova 6, 301 33 Plzeň
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Placená inzerce

pozn.: RMČ schválila rozšířené podmínky inzerce v HPZ, více informací na www.pocernice.cz a www.chvalskyzamek.cz

Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

Advokátní kancelář

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767

Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech  
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní  
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy

Mgr. Iva Svobodová




