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Vedení městské části
Praha 20 a redakce HPZ přejí
všem Hornopočernickým
krásné léto.

Kalendář akcí v Horních Počernicích v červenci
od 1. 7. do 2. 8.
do 13. 9. 		
3. 7. 		
19. 7. 		
od 4. 8. do 30. 8.
10.–14. 8. 		
16. 8. 		
17.–21. 8.		
17.–28. 8.		
29. 8. 		
31. 8.–10.9.
1. 9. 		
1.–11. 9.		

VÝSTAVA OBRAZŮ A OBRAZCŮ VĚRY TATARO: ROZPOUŠTĚNÍ					
9.00–17.00 VÝSTAVA: RUMCAJS ZÁMECKÝM PÁNEM ANEB RADEK PILAŘ DĚTEM
17.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A OBRAZCŮ VĚRY TATARO: ROZPOUŠTĚNÍ
10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU SE ZLATOVLÁSKOU A RUMCAJSEM
KVĚTA ČAPKOVÁ: SURREALISTICKÉ OBRAZY
7.30–17.00 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR INDIÁNSKÉ LÉTO - PRÁZDNINOVÝ MONTESSORI KLUB
10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU A RUMCAJSEM		
8.00–11.30 PORADNA PRO RODINU
8.00–12.30 COWORKINGOVÉ CENTRUM MUMRAJ 				
18.00–22.00 HRADOZÁMECKÁ NOC - VEČERNÍ PROHLÍDKY S VÍLOU OHNIVKOU ČI SKŘÍTKEM MATÝSKEM
16.00–19.00 ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH KURZŮ
od 9.00 ZÁPIS DO KROUŽKŮ DDM NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16				
9.00–12.00 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISY DO KURZŮ MUM (1. 9. TAKÉ 15.00–18.00 )

a srpnu 2015
CHVALSKÝ ZÁMEK
CHVALSKÝ ZÁMEK
CHVALSKÝ ZÁMEK
CHVALSKÝ ZÁMEK
CHVALSKÝ ZÁMEK
RC MUM, MEZILESÍ 2058
CHVALSKÝ ZÁMEK
RC MUM, MEZILESÍ 2058
RC MUM, MEZILESÍ 2058
CHVALSKÝ ZÁMEK
KC HORNÍ POČERNICE
DDM RATIBOŘICKÁ
RC MUM, MEZILESÍ 2058

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Autorkou fotografie na titulní straně s názvem Paprsky je Martina Kekrtová, vítězka fotografické soutěže z r. 2015.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
RMČ na svém jednání dne 26. 5., 9. 6. a na
svých mimořádných jednáních dne 29. 5.
a 16. 6. 2015
schválila: • přidělení účelového neinvestiční příspěvku z rozpočtu MČ Praha 20 na
podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ
Horní Počernice a MA21 • Spisový a Skartační řád ÚMČ Praha 20 s platností od 1. 6. 2015
• spolupořadatelství akce
Kinobus 2015 na Chvalské tvrzi • odměny
za I. pololetí roku 2015 ředitelům příspěvkových organizací • poskytnutí finančního
příspěvku pro spolek Křesťanský dorost
v Horních Počernicích • vypsání VŘ na stavební práce na akci MŠ Ratibořická, budova
Domino - oprava elektro • text dopisu místopředsedovi vlády Andreji Babišovi ve věci
Silničního okruhu kolem Prahy • spolupráci
s advokátní kanceláří Belha, Vacíř (JURREX)
a s advokátní kanceláří Holubová advokáti,
s.r.o. • smlouvu s Exekutorským úřadem
• předložený seznam požadavků na přisvětlení přechodů v MČ Praha 20 • vypsání VŘ
na stavební práce na akci Rekonstrukce
podhledů včetně osvětlení FZŠ Chodovická
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části nemovitosti - nebytových prostor v areálu SC Xaverov Horní Počernice • pronájem
nebytového prostoru - prostor k podnikání
• rozpočtové opatření • snížení provozního
neinvestičního příspěvku p. o. Chvalský
zámek • podstatné náležitosti pro uzavření
nájemních smluv na pronájem hrobových
míst • právní zastoupení s panem Ondřejem Tošnerem Ph.D., advokátem • uzavření
smlouvy o provedení stavby, BBP Náchodská
• uzavření dodatku k nájemním smlouvám
na pronájem bytů • podání návrhu na vydání
platebního rozkazu příslušnému soudu
• vyplacení finančního daru u příležitosti
odchodu ředitelky ZŠ Ratibořická do penze
• pořádání sportovní akce IV. Ročník Pražského triatlonu na území Horních Počernic
• návrh darovací smlouvy s Pekařstvím
Moravec • poskytnutí finančního daru pro
oddíl sportovní gymnastiky a aerobiku
• návrh nového jednacího řádu Zastupitel-

stva MČ Praha 20 • záměr vybudování montované sportovní haly/tělocvičny v areálu
ZŠ Ratibořická • zadávací dokumentaci na
dodávku Systému pro telefonii MČ Praha 20,
Zateplení DDM Horní Počernice, Zateplení
MŠ Chodovická 1900 • zahájení zadávacího
řízení na stavební práce Zateplení
a výměna oken MŠ Ratibořická 2299,
2. etapa, Rekonstrukce objektu Náchodská
č.p. 754 • pronájem dvou prostor o výměře
82,70 m2 a 38,67 m2
souhlasila: • s umístěním stavby garáže
• s návrhem úpravy územního plánu
č. U 1301 • se zveřejněním záměru pachtu
spoluvlastnického podílu • s prodejem pozemků • se Závěrečným účtem za rok 2014
• s provedením stavby Obnova kVN, RS
4700-TS4705 • s vydáním rozhodnutí
o zvláštním užívání a uzavírky pozemních
komunikací • se zveřejněním záměru pronájmu částí pozemků • s úplatným nabytím
pozemku KN parc. č. 156/15
nesouhlasila: • s umístěním stavby Rodinný
dům Šplechnerova Praha 9 - Horní Počernice
• s návrhem na změnu územního plánu na
části pozemku parc. č. 4380/6 • s návrhem
úpravy územního plánu č. U 1251 • aby ZMČ
Praha 20 převzalo schvalovací proces žádostí
o podporu ze Strukturálních fondů EU
• s úpravou (zkrácením) provozní doby
parkoviště a trvá na dodržení podmínek
uzavřené smlouvy
požadovala: • staveništní dopravu řešit
mimo ul. Cirkusovou vybudováním provizorní komunikace napojené na komunikaci
k Zelenči • řešit trasu VN 110 kV po celém
území MČ Praha 20 kabelovým vedením
v zemi
nepožadovala: • regulaci spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených
ohništích
neschválila: • pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti Horní Počernice

neměla připomínek: • k udělení souhlasu
k 1. změně rozhodnutí vydaném OOP MHMP
• k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy
zrušila: •zadávací řízení Rozvoj ICT služeb na
MČ Praha 20
vzala na vědomí: • zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření • ekonomické
informace a čerpání rozpočtu
• informaci o vydání spoluvlastnických
podílů • Závěry a usnesení ZMČ Praha 20 č. 6
• informace o podané žalobě Czech Trading,
a.s. • Zprávu nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2014
Nadace Chvalského zámku • doplňující
informace k záměru prodeje podílů
v obchodních společnostech SC XAVEROV
Horní Počernice, a.s. a Sportcentrum Horní
Počernice, s.r.o. • informaci ke korespondenci
redaktorky HPZ se Studiem 66 • předložený
návrh studie proveditelnosti • informaci
o platbách z nájemní smlouvy č. ORO 1998
0013 • informaci o podmínkách pro převod
pozemků • informaci Výboru pro partnerství
o akcích v 2. polovině r. 2015 • vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení Rozvoj
ICT služeb na MČ Praha 20: 1. Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o., 2. YOUR
SYSTEM, spol. s r.o. • výzvu k nadlimitní veřejné zakázce na služby Rozvoj ICT služeb na
MČ Praha 20 zadávané v jednacím řízení
s uveřejněním dle § 22 odst. 2 zákona
o veřejných zakázkách
více informací na
www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

SLOVO STAROSTKY
Vážení Hornopočerničtí,
Začátek července nám připomíná hned
dva významné svátky. Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž misie
se v Českých zemích stala významným historickým mezníkem, neboť vytvořili základy
staroslověnského jazyka a umožnili věřícím poprvé sledovat mše nikoli
latinsky, ale ve srozumitelném jazyce. Následující den připadá na šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa, muže, který chtěl svobodně vyjádřit
a obhájit svůj názor a zaplatil za to životem.
Byla to především jeho mravní odvaha tváří v tvář protivenstvím a smrti,
co z něj učinilo postavu zvláště významnou pro český národ po všechna následující staletí. Pravda se někdy může projevit nepříjemně, když
od nás požaduje, abychom se odpoutali od zakořeněných předsudků
a stereotypů. Připomeňme si, že Jan Hus žil v době, kdy se obchodovalo
se vším, kupovaly se úřady, církevní hodnosti, i provinění a hříchy se vykupovaly odpustky. Vždyť to připomíná i dnešní každodenní střet lidské
morálky s mocí peněz, nejde tedy o pouhé výročí, za ním je aktuálnost
Husovy morální výzvy a odvahy stát za poznáním. To platí pro církve
a církevní společenství stejně jako pro státy a jedince.
Ačkoli se církev nepříjemného kritika zbavila, jeho smrt na hranici měla

nechtěný účinek. Stal se mučedníkem, jehož myšlenky a odkaz vyvolaly
mohutné politické a sociální hnutí a jsou nadčasovým poselstvím pro
současnou společnost zejména v požadavku mravní obrody společnosti, duchovní obnovy člověka nebo demokratického uspořádání
společnosti. Toto nacházíme v Husových spisech a kázáních, platnost
jeho myšlenek se osvědčila i po staletích od jeho smrti. Pro každého
z nás může být vzorem tento veskrze čestný člověk, který stál za svou
pravdou.
Moc bych si přála, aby si lidé více vážili daru života, ducha, i navzájem
jeden druhého. Velké osobnosti nebo události jsou pro nás významné
v tom, co nám předávají, čím nás inspirují a vybízejí nás k následování.
Stávají se nedílnou součástí každodenního života. Život společnosti
i naše životy osobní se odehrávají v podmínkách plných protikladů
a paradoxů, a to vyžaduje odpovědná rozhodnutí. Jan Hus ukazuje
nadčasově, že motivem našeho rozhodování nemá být přirozená
sobeckost, libovůle a nesprávně chápaná svoboda. Svým postojem
připomíná osobní odpovědnost každého z nás.
Přeji vám krásné léto a dětem prázdniny plné nezapomenutelných
zážitků.
Hana Moravcová, vaše starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Po dokončení 1. etapy rekonstrukce komunikace Božanovská bude v letních měsících zahájena rekonstrukce 2. části této komunikace
v úseku od ulice Vysokovská po křižovatku
s ulicí Náchodská. Sledujte web ÚMČ, kde budou aktuální informace a termíny k této akci.

SNĚM STAROSTŮ VŠECH MĚSTSKÝCH
ČÁSTÍ PRAHY
Primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová
pozvala starosty městských částí na společné
jednání v rezidenci primátora. Po jednání
Zastupitelstva hl. m. Prahy primátorka toto
setkání zrušila.

REKONSTRUKCE MŠ A ZŠ
Během prázdninových měsíců probíhá
v mateřských školách a základních školách
zateplení stěn i střech, oprava elektroinstalací
a zateplení stropů ve třídách v nejvyšších
patrech.

H-TRIATLON V HORNÍCH POČERNICÍCH
Na území naší městské části se koná v neděli
19. 7. 2015 závod 4. ročníku Pražského
H-Triatlonu 2015. Všichni jste srdečně zváni
jako účastníci i diváci.

REKONSTRUKCE OBJEKTU NÁCHODSKÁ 754
Během prázdnin proběhne přemístění Místní
knihovny do objektu bývalého Sklenářství
a bude zahájena rekonstrukce objektu podle
projektové dokumentace.

SPOLUPRÁCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI
Na Magistrátě hl. města Prahy se konalo další
zasedání Komise prevence kriminality. Naše
městská část má v této komisi zastoupení;
členem komise je starostka Hana Moravcová.
Proběhne i společné jednání s místostarostou
Prahy 9 a zástupcem velitele Městské policie

Praha 14 o řešení otázky bezdomovectví
a nastavení systému začleňování těchto osob
do života v naší městské části.
SETKÁNÍ STAROSTŮ PRAŽSKÝCH
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 1 - 22
Proběhlo setkání starostů městských částí, kde
působí státní správa. Jednali jsme především
o připomínkách k Pražským stavebním předpisům. Přítomen byl i náměstek primátorky
Matěj Stropnický.
SLEDUJTE WWW.POCERNICE.CZ
Pro lepší informovanost občanů neustále
aktualizujeme zprávy na našich webových
stránkách. Nově jsme nyní vytvořili záložku
http://www.pocernice.cz/mestska-cast/doprava3/cyklotrasy/ pro příznivce cyklistiky.
Hana Moravcová

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS II. VEŘEJNÉ FÓRUM MČ O DESETI NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMECH
HORNÍCH POČERNIC v pondělí 14. 9. 2015 od 16:30 na Chvalském zámku. Více na str. 6
ÚŘAD MČ PRAHA 20 VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO REDAKTORA/KY HPZ.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.POCERNICE.CZ
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘIJME OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU UKLÍZEČE / UKLÍZEČKU
NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE NA CCA ČTYŘI HODINY DENNĚ.
ZÁJEMCI, PIŠTE NA DDM-HP@DDM-HP.CZ.
ZŠ Spojenců 1408, Praha 20 přijme KUCHAŘKU. Nástup 24. 8. 2015. Kontakt 606 067 417

2– 3

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
O PROBLEMATICE DOPRAVY, ODLOŽENÍ VYHLÁŠKY O LOTERIÍCH A NABÍDCE PRAŽSKÝCH
VODOVODŮ A KANALIZACÍ O BEZPLATNÉM ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
Paní starostko, v dnešní společnosti je doprava vnímána především jako doprava
automobilová. Tuto otázku si nyní klade
téměř každé město, od světových metropolí až po města či městské části naší
velikosti. Chceme města pro auta, anebo
chceme žít ve městě pro lidi?
Současná vládnoucí koalice Prahy 20 má
ve svém volebním programu, že chceme
v naší městské části stavět pro lidi a dávat
jim přednost před auty. Jsme si vědomi,
že nároky, jež vyplývají z potřeb automobilů, nejsme schopni donekonečna zvládat. Zdejší sídliště kupříkladu počítala při
svém vzniku s kapacitou parkovacích stání
maximálně 1,5 místa na bytovou jednotku,
a dnes se tento koeficient zvýšil více než na
2,5 auta. Téměř každé město řeší v současnosti problémy s dopravou, ale uspokojivě je
asi nedokážeme vyřešit nikdy. V budoucnu
to určitě nebude lepší, pokud k dopravě
radikálně nezměníme přístup.
Co tedy dělá vedení radnice pro zlepšení
dopravy v naší městské části? Do Horních
Počernic denně přijíždějí také lidé z okolí
Prahy za nákupy především na Černý
most, počet aut zde neustále roste, naši
občané mají neustále problémy
s parkováním, a na to nejsou zdejší ulice
přizpůsobeny.
Dostávám řadu dopisů a stížností od občanů, uvedu příklad z Běchorské ulice v úseku
mezi Chvalkovickou a Jívanskou ulicí. Podle
zákona by v této obousměrné ulici měly
zůstat pro průjezd dva třímetrové jízdní
pruhy v každém směru. Celoročně zde auta
parkují tak, že ve skutečnosti zůstává pouze
jeden jízdní pruh. Z toho pak vyplývá, že by
zde měla být jednosměrná ulice. Takových
příkladů mohu uvést desítky, proto Rada
rozhodla zadat zpracování studie zklidněných zón a řešení těchto problematických
míst, aby se v zastavěné části Horních Počernic zklidnila silniční doprava. Studie se týká
například zmapování uliční sítě vymezené
Náchodskou, Špechnerovou a Slatiňanskou,
také prostoru mezi ulicemi Náchodskou,
Božanovskou a Ve Žlíbku. Cílem studie je
paspartizace uličních sítí v souvislosti
s šířkovým uspořádáním režimu dopravy
a určením funkčních skupin místní komunikace. V řešení stávající dopravní situace
se soustředíme na zvýšení bezpečnosti do-

pravy a prostupnosti území pro cyklistickou
dopravu, snížení hluku a počtu dopravních
značek, optimalizaci parkování, případně
zvýšení počtu parkovacích míst
a zlepšení celkové prostorové orientace
všech uživatelů dopravy v městě. Chci
poprosit občany, aby nás upozorňovali na
všechna problematická místa silniční dopravy v naší obci, abychom pak na základě
výsledné studie docílili jejího zklidnění.
Stížnosti občanů – řidičů se týkají i špatné
světelné signalizace na exponovaných
křižovatkách s ulicí Náchodskou. Je možné urychlit v těchto místech průjezdnost
vozidel a zrychlit dopravu?
Zřejmě se ptáte na požadavek doplnit
zelené vyklizovací šipky na křižovatce ulic
Náchodská a Ve Žlíbku. K tomu mohu sdělit,
že podle Pavla Dražka, specialisty z oddělení
silničního správního úřadu Magistrátu hl.
města Prahy, není zatím možné vyklizovací
šipku instalovat, protože po dobu rekonstrukce komunikace Božanovská slouží
ulice Ve Žlíbku jako objízdná trasa. Teprve
po dokončení rekonstrukce může Technická správa komunikací, která má dotčenou
křižovatku předanou do správy, úpravu
semaforu realizovat. V této ulici je stanovená maximální rychlost 30 km v hodině
pro nákladní a dopravní obsluhu a jsou zde
instalovány zpomalovací prahy. Přesto řidiči
rychlostní omezení nerespektují. Proto jsme
požádali magistrát o umístění zpomalovacího signalizačního semaforu, abychom
především na frekventovaném přechodu
u křižovatky ulic Ve Žlíbku a Štverákova
lépe ochránili chodce a cyklisty.
Podle Hospodářské komory hl. m. Prahy
je odložení vyhlášky o loteriích správný
krok. Rada MČ Praha 20 souhlasila
s nulovou tolerancí vůči hazardu, stejně
jako mnoho dalších městských částí.
Co soudíte o rozhodnutí Zastupitelstva
hl. m. Prahy přerušit projednávání návrhu
této vyhlášky?
Překvapilo mě, že zastupitelé magistrátu na
zasedání ve čtvrtek 18. června přerušili projednávání návrhu vyhlášky regulující loterie
a jiné podobné hry na území Prahy
a přesunuli tento bod až na zářijovou schůzi.
Pražská hospodářská komora (PHK) považuje tento postup pro údajné neprůhledné

zásahy politiků některých městských částí
za odpovídající. Stanovisko HKP uvádí, že
„nabídka sázkových her je standardní součástí zábavních služeb metropole státu a významné turistické destinace, jakou Praha je“.
Dále je zde uvedeno, že „prohibice legálních
podnikatelů znamená naprosto prokazatelně otevřené dveře černému hazardu, který
neplatí daně, generuje gamblery a vytváří
kriminalitu“ atd. HKP soudí, že je třeba „tvrdě
postupovat proti černému hazardu a podnikatelům, kteří porušují pravidla. Nabídka
sázkových her v Praze by měla být na určité
úrovni omezena a zůstat stabilní. Pak vznikne normální podnikatelské prostředí, které
rozvíjí společenskou odpovědnost v oboru
loterií a jiných podobných her“.
Co k tomu dodat? Vedení naší městské části
trvá na nulové toleranci vůči hazardu.
Po nedávné aféře se závadnou pitnou
vodou v Praze 6 se objevila nabídka
Pražských vodovodů a kanalizací o bezplatném zasílání nejrůznějších informací
občanům. Myslíte, že by mohly zajímat
i občany Horních Počernic?
Rozhodně ano, protože občané tak mohou
být zdarma a aktuálně informováni o všem
podstatném, co se týká pražské vodovodní
a kanalizační sítě. Jde o službu SMS-INFO,
jejímž prostřednictvím dostanou do svého
mobilu informace o všech významných
provozních událostech, např. plánovaných
výlukách, mimořádných haváriích a umístění
cisteren s náhradním zásobováním apod.
Občané mohou také sledovat www.pvk.
cz, kde najdou informace o výlukách ve
speciální sekci. Ke službě SMS-INFO je nutná
pouze registrace, při níž klient určí, zda chce
dostávat informace z celé Prahy anebo jen
z vybrané lokality či konkrétní ulice.
Službu si můžete objednat přes
www.pvk.cz, na tel.: 800 111 112 či
v Zákaznickém centru PVK, Dykova 3.
Můžete také zaslat sms zprávu s textem
VEOLIA na číslo 720 001 112.
Za rozhovor děkuje
Dana Mojžíšová.

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), petiční místa: podatelny Úřadu MČ Praha 20 - Jívanská 635 a 647, recepce Chvalského zámku, Na Chvalské
tvrzi 857, Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379, Knihovna Horní Počernice, Náchodská 754, RC MUM, Mezilesí 2058, prodejna Ovoce – zelenina,
Bělunská 2846, prodejna spodního prádla, Běchorská 1124, Studio 66 & Partners Náchodská 493, prodejny Pekařství Moravec, Ratibořická,
Běchorská 2012 a Jívanská 635, prodejna Hlavica, Křovinovo nám. 9, veterinární ordinace K. Bonkové, Chvalkovická 722, prodejna chovatelských
potřeb, U Jeslí, Kadeřnictví Staňková, Otovická, Trafika Horovi, Náchodská a Jeřická, Restaurace U Bobra na Xaverově
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ODBOR DOPRAVY

Informace ke změnám trasy linek
městské dopravy č. 296 a 269
Linka veřejné dopravy 269
V rámci opravy přejezdových konstrukcí železničního přejezdu ul. Bystrá dojde
od 3. 7. 2015 (20:00) do 8. 7. 2015 (22:00) ke změně trasy linky 269 (viz. mapový
podklad). Při této změně nebude obsloužena zastávka Vojická.
Linka veřejné
dopravy 296
V rámci prodloužení
opravy povrchů ul.
Božanovské a současně plánované opravy
ul. Běluňské dojde
od 1. 7. 2015 do
20. 7. 2015 ke změně
objízdné trasy linky
296 (viz. mapový
podklad). Při této
výluce bude ve směru
do centra vypuštěna
zastávka Ratibořická.
Dagmar Jeníková, OŽPD

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rekonstrukce komunikací 2015 – informace
Božanovská (úsek Podůlší – nadjezd přes D11):
investor hl. m. Praha
Předpokládaný termín dokončení stavby je 20. 7. 2015.
Božanovská (úsek Domkovská – Vysokovská): investor TSK
hl. m. Prahy
Odfrézování původní a pokládka nové vrchní vrstvy asfaltu. TSK předpokládá, že stavba bude realizována v srpnu 2015. Po upřesnění termínu
realizace budeme o dopravním omezení informovat na webových
stránkách MČ Praha 20.
Božanovská (úsek Vysokovská – Náchodská): investor hl. m. Praha
– celková rekonstrukce komunikace

Hl. m. Praha dosud neuzavřelo smlouvu o přeložce kabelů se společností O2 (dříve Telefonica O2), která je nezbytnou součástí rekonstrukce.
Po upřesnění termínu od investora budeme informovat o dopravním
omezení na webových stránkách MČ Praha 20.
Bártlova (úsek podjezd ČD – Na Nové silnici): investor hl. m. Praha
– celková rekonstrukce komunikace
Stejná situace s přeložkou kabelů O2 jako u Božanovské
Tikovská: investor hl. m. Praha, celková rekonstrukce komunikace
Stavba bude realizována v II. pololetí 2015. 			
Jaroslav Píša,
vedoucí OMH

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

PROSBA O ZAPŮJČENÍ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ HORNÍCH POČERNIC
Vážení spoluobčané,
prosíme vás o zapůjčení fotografií, písemností a jiných obrazových materiálů vztahujících se k dávné i nedávné historii Horních Počernic.
Veškeré materiály budou oskenovány a vrátíme vám je. Rády bychom dokumenty zdigitalizovaly a postupně zpřístupnily v elektronické
podobě všem občanům, kteří mají zájem o historii Horních Počernic. Pokud nám své materiály zapůjčíte, kontaktujte nás a domluvíme
se na jejich předání. Děkujeme
Eva Březinová, eva_brezinova@pocernice.cz
Jaroslava Charouzková, jaroslava_charouzkova@pocernice.cz

PODĚKOVÁNÍ JANĚ NEUDERTOVÉ

Dne 23. 6. byla RMČ jmenována do funkce ředitelky ZŠ Ratibořická PhDr. Hana Kindlová. Paní ředitelka Mgr. Jana Neudertová odchází na
vlastní žádost. Děkujeme jí za dlouholetou výbornou práci ve vedení školy i celoživotní práci ve školství. Za svoji práci získala i ocenění
od ministra školství. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
		
Rada MČ

PŘÁNÍ HEZKÝCH PRÁZDNIN

V první polovině roku 2015 jsme si užili
hezká posezení, výlety, vycházky a besedy
se známými lidmi. Teď se rozjedeme na
dovolené a ozdravné pobyty, nebo budeme
se svými blízkými. Na našem posledním
posezení 23. června jsme také popřáli našim

jubilantům a předali pamětní medaile
k 25. výročí vzniku organizace SPCCH našim
členkám za dlouholetou práci. Jsou to paní
Nedvědová, Jehlářová, Vaňková a Poupová.
Přejeme jim vše nejlepší a děkujeme za práci
jim i všem ostatním, kteří nám pomáhají.

Všem našim členům a přátelům přejeme
hezké letní dny a těšíme se po prázdninách
na shledanou na našich setkáních.
Za výbor ZO SPCCH Horní Počernice
předsedkyně Zdeňka Jaklová

4– 5

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

Uzávěrka přihlášek do soutěže O NEJHEZČÍ ROZKVETLÉ OKNO, BALKON A DŮM
je prodloužena do 17. 7. 2015.
Přihlásit se můžete osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Uveďte jméno, místo,
soutěžní kategorii a telefonický nebo emailový kontakt, abychom se s vámi domluvili na termínu fotografování
květinové výsadby.
Lenka Tomsová, referentka OMH,
Jívanská 635 Lenka_Tomsova@pocernice.cz, 271 071 632, 601 388 910

HORNOPOČERNICKÉ DĚTI JEDOU NA PRÁZDNINY NA KOLE BEZPEČNĚ
V rámci kampaně Dny bez úrazů, organizované Národní sítí Zdravých měst ČR, se
v areálu ZŠ Stoliňská uskutečnila ve dnech
10. a 11. 6. preventivní akce na podporu
bezpečnosti v silniční dopravě s názvem
S kolem bezpečně na prázdniny. Zorganizovala ji MČ Praha 20 jako jednu z akcí, které
jsou součástí projektu Zdravá MČ Horní
Počernice. Žáci 5. tříd místních základních

škol plnili úkoly na dopravním hřišti chvalské základní školy pod dozorem příslušníků
Dopravní policie ČR. Obtížnou jízdu zručnosti zdolávali žáci pod zkušeným pohledem
příslušníků Městské policie. Ošetřit zraněné-

ho spolužáka se pokoušeli pod odbornou
pomocí členů Českého červeného kříže
z Prahy 9. Ti odvážnější si mohli vyzkoušet
na figuríně také správnou masáž srdce.
„Rytmus písničky Rolničky, rolničky… je prý
ten správný, to jsem nevěděla,“ sdělovaly si
žačky mezi sebou, když opouštěly stanoviště
první pomoci. Testy z dopravních předpisů
v počítačové učebně patřily k těm těžším
úkolům soutěže. Z nesoutěžního stanoviště
týmu Besipu, kde paní Boučková, Černá
a pan Kučera s dětmi diskutovali o bezpečném chování v dopravě, odcházely spokojené s dárky. Zvládnout nápor rozdávání
a sbírání bodovacích kartiček zkušeně
pomáhaly členky místní ZO Seniorů. Také
výměna vyplněné soutěžní kartičky za čepici, jablko a gumové medvídky se setkala se
zájmem. Úspěšný druhý ročník by se nemohl
uskutečnit bez pochopení a velké pomoci
ředitele školy Martina Březiny, pedagogů
a žáků ZŠ Stoliňská, kteří se zasloužili o hladký průběh dvoudenní akce. Také občerstvení

všech zúčastněných bylo na jedničku.
Děkuji všem jmenovaným, kteří se zasloužili
o úspěšný průběh letošního ročníku akce
S kolem bezpečně na prázdniny, a těším se
na příští ročník. Každá aktivita, která alespoň
trochu přispěje k bezpečnému chování
našich dětí v dopravě, je velmi důležitá.
Martin Březina,
ředitel ZŠ Stoliňská

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS II. VEŘEJNÉ FÓRUM MČ - 10 PROBLÉMŮ
v pondělí 14. 9. 2015 od 16:30
na Chvalském zámku.
Program:
1. Informace starostky Prahy 20 o tom, jak
se plnila všechna schválená opatření k problémům schváleným na podzim 2014.
2. Návrhy problémů k řešení pro následující
období
3. Hlasování o výběru 10 nejdůležitějších
problémů pro následující období
Jak bude fórum probíhat? U stolů se zaměřením na ekonomiku, správu obce a urbanismus, životní prostředí a dopravu, školství,
sociální oblast a zdravotnictví, volnočasové

aktivity a cestovní ruch a stůl mládeže
budete mít možnost zaznamenat všechny
vaše náměty a připomínky. U každého stolu
můžete dvěma preferenčními hlasy upřednostnit dva problémy z každé oblasti, které
postoupí do závěrečného pořadí deseti
nejdůležitějších problémů.
Vaše účast vám dává možnost definovat
potřeby v kvalitě života a udržitelném
rozvoji městské části pro následující období,
vyjádřit se k problémům, které si podle vás
zaslouží pozornost. Proto si přes prázdniny
vše promyslete a v září přijďte na Chvalský
zámek.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

LETNÍ ODPADKOVÁ VÝZVA: POJĎTE S NÁMI V ZÁŘÍ OPĚT UKLÍZET POČERNICE
Víte o skládce, která by potřebovala zlikvidovat? Rozčiluje vás při procházce
pohled na odpadky u cesty? Pojďte s tím něco udělat!
V září se uskuteční další půlročník oblíbené akce Ukliďme si Počernice, a aby byl
opět úspěšný, budeme potřebovat vaše nápady. Pokud tedy během léta narazíte
na nějakou skládku či jiný nepořádek, neváhejte a místo zdokumentujte. V září
s námi můžete vyrazit do terénu a během dopoledne společnými silami zlikvidovat odpadky, které vám i nám leží v žaludku.
Fotografie a podněty posílejte na uklidmepocernice@email.cz, stejně tak i dotazy či žádosti o fotodokumentaci z předchozích úklidů. S pozdravem, poděkováním a přáním svěžího léta
Ondřej Hrubeš, tel.: 733 319 275
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V HORNÍCH POČERNICÍCH PROBĚHLO PRVNÍ JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
VE VĚCI KONCEPCE I AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY
Z prvních pracovních poznatků z jednání
dne 20. května 2015 je zřejmé, že je zde ve
značném rozsahu nezbytné zreorganizovat
místní síť cyklotras, doplnit, propojit jejich
síť, přeznačit je a tím zvýšit jejich bezpečnost. Cyklotrasy budou mít význam nejen
pro dálkovou, ale i místní cyklodopravu
a zejména jejich úseky v intravilánu budou
nabízet spolehlivé místní využívání.
Zároveň s tím se bude postupně zlepšovat
bezpečná cyklistická prostupnost jednotlivých obytných zón pro každodenní pohyb
na kole do školy, na kroužky, drobné nákupy,
vyřizování, či setkání v parku. Výsledkem by
měla být v podstatě celoplošná lepší průjezdnost Horních Počernic a okolí pomocí
jízdního kola. Tohoto stavu nelze dosáhnout
najednou, proto vzniká akční plán a jednotlivé úseky či oblasti budou upravovány
postupně, ve spolupráci s magistrátem
hl. m. Prahy, sousedními městskými částmi
i dalšími dotčenými subjekty.
Průběžné informace o postupu zpracování Koncepce, Akčního plánu, o vzájemné
komunikaci s vámi, budeme postupně
zveřejňovat na internetových stránkách
http://www.pocernice.cz/mestska-cast/doprava3/cyklo. Rovněž zde budou informace
o souvisejícím vývoji realizace cyklostojanů,
možných cyklovýletech, případně další
aktuality.
V nejbližší době lze v Horních Počernicích
očekávat přeznačení stávající západovýchodní cyklotrasy 0035 ve směru Praha
– Černý most - Chvaly – Čertousy – Zeleneč – Polabí, na celoměstskou A26, která
bude současně sloužit i jako jeden z úseků
mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4 (EV4). Na
území H. Počernic rovněž proběhne alespoň
drobná náprava nebezpečných úseků.
Důležitou součástí bude v tomto roce zajištění bezpečnějšího spojení na Metro B Černý
Most ve spolupráci s Prahou 14. Dále na tyto
úpravy naváže zásadní zlepšení cyklotrasy
EV4 ve spodní části úseku Zeleneč – Lázně
Toušeň ve Středočeském kraji.
Nejdříve by v r. 2015 měly být zpracovány
projekty a vyznačeny dvě cyklotrasy: stávající cyklotrasa A257 na jihozápadě H. Počernic
bude přeznačena a upravena na A440
vedenou v úseku Hartenberská – Svépravice
– hranice katastrálního území H. Počernic.
Nově bude vymezena a vyznačena cyklotrasa A258, která bude vedena mezi naším vlakovým nádražím – Svépravicemi – hranicemi
k. ú. H. Počernic. Uvedená trasa nově vytvoří
důležitou severojižní spojnici
v našem intravilánu.
Dále je v plánu i úprava cyklotrasy nazývané
jako Pražské kolo (A 50), která je u nás zatím
vyznačena pouze v úseku ulic Bystrá – Mezilesí, ale bude dále proznačena na východ
Horních Počernic a následně bude pokračovat po stávající cyklostezce na Klánovice.

Dnes tuto trasu znáte pod číslem 8100. Tím
se významně propojí intravilán H. Počernic,
které se tímto rovněž plně napojí do jejího
aglomeračního okruhu - v našem okolí mezi
Vinoří a Klánovicemi.
Bude pokračovat příprava severojižní
cyklotrasy navazující na připravovanou
chráněnou cyklotrasu vedenou podél silnice
od Běchovic.
Výrazně se zvyšující dopravní přetížení
na severovýchodě H. Počernic potlačuje
možnosti spolehlivého využívání stávající
cyklotrasy 8100. Potřeba řešit zde bezpečnou prostupnost pro cyklisty pochopitelně
i zde zůstává v platnosti.
Stávající cyklotrasa Klubu českých turistů
(KČT) č. 14 si zřejmě zatím zachová svůj
význam i pro připravované napojení od
Běchovic. V budoucnu však taktéž dojde
k jejímu přeznačení, neboť veškeré trasy
KČT mají být na území Prahy nahrazeny
pražským systémem značení (A...).
Lepší a bezpečnější propojení pro cyklisty,
ale i pěší si zaslouží celé jižní pásmo Xaverovský háj - Klánovický les jako bezprostřední počernická klidová zóna. Zlepšit je třeba
propojení mezi těmito lesními masivy přes
frekventovanou silnici H. Počernice – Běchovice, ale i propojení s dalšími místy v okolí
H. Počernic.
CYKLOSTOJANY
Odpovídající cyklostojany jsou důležitou
součástí cyklistické vybavenosti. V Počernicích je zatím nedostatek klasických vysokých
cyklostojanů.
Velmi dobrý je pozitivní přístup vedení
úřadu MČ P-20 k tomuto problému, nyní
i k výzvě pražské cyklokomise při Radě Magistrátu, nabízející letošní realizaci alespoň
základního počtu cyklostojanů. K nejvíce
preferovaným lokalitám patří naše vlakové
nádraží, Městská policie - Chvaly, oba hřbitovy, pošta, koupaliště, dětská hřiště, divadlo
s přilehlým parkem, apod. Magistrát bude
realizovat klasické vysoké stojany ve tvaru
obráceného U, umožňující stabilní opření
kola (s nákupem či dítětem v sedačce) i bezpečnější uzamčení jeho rámu, případně jeho
obou kol k pevně ukotvenému stojanu.
U nízkých, levnějších variant cyklostojanů si
složitěji připoutáte pouze jedno kolo, a to je
občas jediné, co vám z celého kola zůstane.
V této věci aktivně vystupující hornopočer-

nický úřad MČ Praha 20 zajišťuje cyklostojany především na vhodných pozemcích ve
vlastnictví městské části, případně Magistrátu hl. m. Prahy.
Je však také i na vás - na zaměstnavatelích,
podnikatelích, zástupcích různých poboček,
zda si svých zaměstnanců, zákazníků vážíte
natolik, že pro ně při vhodných podmínkách
také zajistíte kvalitní cyklostojany.
Protože je zajištění dostatku dobře umístěných a kvalitních cyklostojanů věcí dlouhodobou, tak jsem pro průběžnou komunikaci
s vámi vytvořil mail: cykloHP-stojany@
seznam.cz kde můžete průběžně uplatňovat
své návrhy a postřehy k této tématice.
Další informace jsou na výše uvedených
hornopočernických internetových stránkách
v kapitole Cyklo.
CYKLOVÝLETY
Dalšími možnostmi zlepšování podmínek
pro cyklistiku je zlepšování naší vybavenosti.
Zlepšování vlastní materiální vybavenosti
(kola, oblečení, výbavy apod.) je vždy individuální. Jako cyklokoordinátor však mohu
podporovat vaši informační vybavenost
o tom, kam je možno a za jakých podmínek
z Horních Počernic vyjet na kole.
Proto naleznete na výše uvedených internetových stránkách v kapitole Cyklo i tipy na
možné cyklovýlety.
Nyní nastávají prázdniny, význam získávají
bezpečnější trasy, vhodné i pro děti.
K tomu zde naleznete bližší údaje na
půldenní nebo jednodenní relaxaci v zeleni
Xaverovského háje - Klánovického lesa.
Pokud máte zájem o delší klidné trasy,
potom jsou zde bližší údaje o možnostech
cyklovýletů přes Zeleneč, Lázně Toušeň do
Polabí, kde po vybraných klidových cyklostezkách můžete jezdit celý den a případně
se vrátit vlakem z Čelákovic, nebo Lysé nad
Labem.
Takové informace budu rád sdílet s Vámi,
Vaše náměty, další informace, upozornění,
podněty k cyklovýletům, prosím zasílejte na
mail: cykloHP-vylety@seznam.cz.
Pomohou i ostatním.
S přáním příjemného léta
Petr Uzel, cyklokoordinátor
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ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
NOVELA PRAŽSKÝCH STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ
Dne 9. června 2015 schválila Rada hlavního města Prahy návrh novely Pražských
stavebních předpisů. Bezprostředně poté
bylo zahájeno další kolo jejího projednávání,
a to včetně zapojení veřejnosti a městských
částí. Toto projednávání má být ukončeno
10. července 2015.
Navrhovaná novela má být zjednáním nápravy ve smyslu rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj z ledna letošního roku,
kterým byla účinnost Pražských stavebních
předpisů pozastavena. Rada hlavního města
Prahy měla na základě výše uvedeného
rozhodnutí a jemu předcházející výzvy odstranit nezákonnost tohoto předpisu, která
byla Ministerstvem shledána především
v absenci jeho notifikace Evropskou komisí
a nedostatečného zajištění požadavků na
stavby v oblasti hygieny, ochrany zdraví
a životního prostředí a bezpečnosti při
udržování a užívání stavby. Konkrétně bylo
Ministerstvem zmiňováno úplné vypuštění
požadavků na oslunění bytů a nedostatečná
úprava požadavků z oblasti tepelné techniky
a vlhkosti konstrukcí.

Dovolil bych si zapochybovat, zda se zpracovateli novely vytýkané nedostatky povedly
odstranit či nikoliv. Zatímco chybějící úpravu
požadavků z oblasti tepelné techniky
a vlhkosti konstrukcí se odkazem na příslušné normy vyřešit asi podařilo, stanovení
požadavku na oslunění je až neuvěřitelně
vágní a navíc se vztahuje pouze k bytům
a pobytovým místnostem (nově) navrhovaným, a neposkytuje tak žádnou ochranu
bytům stávajícím - „Při navrhování bytů
a pobytových místností, které to svým
umístěním, charakterem a způsobem využití
vyžadují, se v mezích možností vyplývajících
z charakteru zástavby dbá na jejich proslunění.“ A ještě nějakou dobu nezodpovězenou otázkou zůstane, zda lze v případě
Pražských stavebních předpisů dosáhnout
jejich dodatečné notifikace Evropskou
komisí, když byl tento předpis již vydán
a jeho novelizace neproběhne v celém jeho
rozsahu. Kromě nápravy Ministerstvem
vytknutých nedostatků novela dále řeší i jiné
okruhy požadavků včetně velmi medializované problematiky staveb pro reklamu.

Bohužel se prakticky vůbec nezabývá
kontroverzním stanovením požadavků na
parkování. Vzhledem k již dříve nastavené
provázanosti Pražských stavebních předpisů
na budoucí Metropolitní plán zůstává nadále neuspokojivě ošetřeno období, kdy má
být postupováno podle nového nařízení,
ale nebude ještě podle tohoto nařízení
vydán nový územní plán. Především však
novela nezlepšuje naprosto nedostatečně
nastavenou ochranu stávající zástavby
a ochranu pohody bydlení obecně.
Text novely Pražských stavebních předpisů
(návrh novely a další podklady) je k dispozici
ke stažení na webových stránkách IPR Praha
(www.iprpraha.cz/psp). Připomínky k návrhu
novely je možné (označené zkratkou „PSP“)
podat elektronicky na adresu
psp@ipr.praha.eu, případně písemně na adresu:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, 12800 Praha 2, a to nejpozději
10. července 2015.
Richard Měšťan,
vedoucí odboru výstavby
a územního rozvoje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 7. 7. 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 odpad 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 (nejedlé či potravinářské tuky), ředidla
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, 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 autobusu Svépravice-u kamenictví)
16.20 - 16.50
4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská17.00 - 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 odpadů 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 obsluha svozového vozidla předložení
občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že
tato služba nebude zneužita 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.
Další možností odevzdání nebezpečného odpadu je celoročně na
sběrném dvoře hl. m. Prahy, Chvalkovická 3, Praha – Horní Počernice.

POŠLETE SVÉ OBLEČENÍ NA DOVOLENOU
Prázdniny jsou za rohem a mnoho z nás se chystá na dovolenou. Než někam vyrazíte, zkuste si prohlédnout šatník. Oblečení, které už nebudete nosit, pošlete dál. Jednou z možností, jak efektivně naložit s vyřazeným oblečením, je vhodit ho do sběrného kontejneru na textil. U nás ho najdete například v ulici Chodovická.
Společnost POTEX, která kontejnery provozuje, spolupracuje s organizacemi Naděje, CSSP, Společnou cestou
a Progressive. Tam pak putuje vytříděné oblečení pro potřebné.
Váš nejbližší sběrný kontejner nebo další informace si můžete vyhledat na www.recyklujemetextil.cz

Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2015

Marie Novotná,
OŽPD

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND
SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI A SRPNU
A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Sedláčková Marie
Hampejs Karel
Outlá Marie
Zelinková Jaroslava
Fuks Ernest
Schovanec Karel
Hejnová Mária
Jiřičková Věra
Kludská Anna
Pádivá Vlasta
Franěk Miloslav
Fröhlich Jaroslav
Jiroutová Alžběta
Trávníčková Vlasta

Grublová Helena
Kostková Karolína
Doušová Anna
Ekrt Zdeněk
Habrun Jaroslav
Jirušková Jaroslava
Nedvědová Božena
Palugyaiová Ema
Šlechta Lubomír
Cihelková Jindřiška
Hora Vladimír
Hýžďalová Hana
Kožíšek Miloslav
Šrubař Jiří

Tichá Jaroslava
Kunstová Božena
Matušů Antonín
Kožíšková Milada
Rais Josef
Ruseva Jarmila
Dvořáková Jaroslava
Hussar Pavel
Kristenová Hana
Šonka František
Zouzalová Vlasta
Budský Zdeněk
Golitková Růžena
Havránek Pavel

Killer Jindřich
Králíčková Zdeňka
Mertlová Jaroslava
Mirtlová Miluše
Moravcová Květoslava
Műllerová Libuše
Raisová Milena
Kokoška Václav
Ležal Jaroslav
Man Karel
Nováková Zdeňka
Plívová Marie
Toncar Bohumil
Vostárek Otakar

Tuček Zdeněk
Hrabětová Dagmar
Volkeová Ludmila
Kellner Jiří
Siváková Julie
Kazimour Jindřich
Kubánek Karel
Havelková Marie
Šmehýlová Mária
Urchsová Hanna
Housková Naděžda
Křížek Jiří
Ryjantová Zdenka

Řezníček Zdeněk
Štěpánek Bohuslav
Tvrdík Jaroslav
Urbánková Eliška
Vnuk Otto
Horká Jaroslava
Šlechtová Alena
Bečvářová Helena
Hampacher Jiří
Libicherová Helena
Sokol Josef
Žáčková Růžena
Hlaváčková Luď ka

Hurtová Věroslava
Michálková Eliška
Minarčiková Jaroslava
Morávková Olga
Řehoř Václav
Straková Božena
Špaková Eliška
Kejlová Věra
Tomáš Štefan
Valíček Julius
Vinšová Věra
Benešová Eva
Hrouda Ladislav

Chvojová Adéla
Jelínková Hana
Miková Věra
Nováková Iva
Peřinová Marie
Petrovická Marie
Pisingerová Jiřina
Stránská Mária
Urban Josef
Vébr Stanislav
Wachterová Eva

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

INFORMACE PRO JUBILANTY

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. 10. 2014 - 31. 1. 2015 do
31. 7. 2015. Další termíny budou následovat. Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna-obcana/vitani-obcanku/ nebo při osobním
vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend č. dveří 100.
Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není
totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze
z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Koná se 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

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

VZPOMÍNKA NA JINDŘICHA A KARLA ŠEDIVÝCH

V červenci nás navždy opustil milovaný syn, bratr a strýc Jindřich.
Téhož smutného roku v prosinci nás také navždy opustil náš nejdražší manžel, vždy milující tatínek
a dědeček Karel. Stále je nosíme ve svých srdcích a vzpomínkách.
Vy co jste je znali, zavzpomínejte s námi. Všem děkuje rodina Šedivá.

VZPOMÍNKA NA KARLA NOVÁKA

VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA RINGLA

Dne 2. srpna tomu bude patnáct let, kdy nás
navždy opustil Karel Novák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. srpna uplyne smutný rok, kdy nás navždy
opustil Jaroslav Ringl. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají manželka a synové.

VZPOMÍNKA NA LUDVÍKA NOVÁKA

VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA NEDVĚDA

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy
nesmíří. Dne 28. července 2015 by se dožil 90 let
pan Ludvík Novák. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 13. července uplyne dlouhých 35 let od úmrtí manžela
a tatínka Jaroslava Nedvěda.
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinami.
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NÁZORY: OTÁZKY POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM
JSTE PRO PŮVODNÍ VARIANTU SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY ZE 60. LET NEBO PRO REGIONÁLNÍ
VARIANTU, TZV. ROZUMNÝ OKRUH?
ŠANCE PRO POČERNICE:
ROZUMNÝ ČLOVĚK BY MĚL
PODPOROVAT ROZUMNÝ
OKRUH.

HNUTÍ OBČANŮ
POČERNIC:
ROZUMNÝ OKRUH JE ZATÍM OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ.

Nikdo si nepřeje žít v oblasti zasažené nadlimitním hlukem a imisemi. Propagace trasy z roku
1963 má hlavně politické a lobbystické důvody.
Dopravu v Praze nesníží, ale naopak navýší. Domníváme se, že variantu z roku 1963, kdy Horní
Počernice nebyly součástí Prahy, sídliště Černý
most a další zastavěné části kolem navržené trasy silničního okruhu neexistovaly, nemůže dnes
nikdo na podkladě racionálních důvodů podporovat. Pokud současné politické vedení státu
tvrdí, že měli občané s 50 let zakreslenou trasou
v územním plánu počítat, pak s ní především měl
počítat sám stát, který dopustil postavit v blízkosti této trasy nová sídliště a hromadnou zástavbu.
Navíc sám Magistrát hl. m. Prahy, rozhodnutím zastupitelů v říjnu 2014, schválil změnu „Aktualizace
Zásad územního rozvoje Prahy“ vrátil opět tranzitní kamionový okruh tam, kam nepatří, do hustě
zastavěných městských částí, ze které byla v roce
2011 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR
v Brně vymazána. Silniční okruh z roku 1963 bude
pouze politické rozhodnutí, ke kterému nakonec
dojde i bez souhlasu Městských částí a občanů,
kterých se stavba dotýká, přesto proti němu stále
bojujeme. Šance pro Počernice zorganizovala Petici
a opakovaně jednáme s Magistrátem hl. m. Prahy
a Ministerstvem dopravy. Bude-li třeba jsme připravení se bránit soudní cestou.
Zastupitelé
Šance pro Počernice

V sobotu 13. 6. proběhlo
Sousedské
setkání
u kapličky ve Svépravicích. Velmi
příjemná událost podbarvená
hlukem z D11. Už to je důvodem, proč jsme jednoznačně
proti původní variantě silničního
okruhu kolem Prahy. Byl projektován do zcela odlišných podmínek. Bohužel v současné době je stále
prioritou jeho realizace. I za cenu řady výjimek proti
hygienickým předpisům. Zmíněná varianta také
není posuzována jako celek. Vždy se projednává
jen jeden, maximálně dva úseky, bez ohledu na další části. Zatím trvá požadavek na zařazení okruhu
do mezinárodní tranzitní sítě, která má předepsané
vzdálenosti křižovatek. Tento stav může znamenat
i zrušení nájezdu z Náchodské ulice. Veškerý provoz
směrem na Mladou Boleslav a Hradec Králové by se
pak odehrával v Horních Počernicích.
Regionální varianta, tzv. Rozumný okruh je zatím
otevřené řešení. Je ekonomičtější i ekologičtější.
Vyhýbá se husté obytné zástavbě i chráněným
územím. Jednoznačně je to okruh okolo Prahy
a ne Prahou. Aktuálnější je odpoplatnění Novopacké na katastru Horních Počernic. Znamená okamžité ulehčení Náchodské ulici, proto je jako HOP
prioritně podporujeme.
Jiří Stibor,
zastupitel HOP

POČERŇÁCI PRO
POČERNICE:
VŠECHNY DOSAVADNÍ
VARIANTY UDĚLALY Z HORNÍCH POČERNIC PRŮJEZDNOU ČÁST PRAHY.

TOP09:
PODPORUJEME
REGIONÁLNÍ VARIANTU.

Odpověď na otázku o silničním
obchvatu Prahy, zda varianta ze
60 let nebo tzv. Rozumný okruh
je
celkem
jednoduchá.
Dnes již každý okruh kolem Prahy bude
„rozumný“, protože je potřeba, a otázka by ani tak neměla stát kudy, ale kdy?!
Včera bylo pozdě. Proto já osobně budu preferovat variantu, která zajistí nejrychlejší dokončení
okruhu kolem Prahy. Všechny dosavadní varianty
udělaly např. z Horních Počernic průjezdnou část
Prahy. To že nemáme přímé napojení na spojku
hradecké a mladoboleslavské dálnice je téměř
zločin. Pokud chce kterýkoli občan HP na dálnici, tak musí do Jiren, nebo na Černý most, podjet
silnici u konečné metra a vracet se zpět popř. má
ještě možnost najet „myší“ dírou za semafory.
„Někdo“ na magistrátu (a zřejmě za nemalý obolus)
povolil postavit nákupní zónu na pozemcích HP,
průmyslovou zónu a to vše bez řádného napojení na dálnice. Takže si myslím, že diskuze ohledně
obchvatu Prahy je pro hornopočerničáky naprosto
zbytečná, pokud v rámci vybudování tohoto obchvatu nebude zajištěno plnohodnotné napojení
HP na dálnice a dálniční přivaděče.
Miloslav Blahovec,
zastupitel

Stavby 511 (D1 až Běchovice)
a celý Pražský okruh se staly
v posledních letech jedněmi
z nejdiskutovanějších a napříč
politickým
spektrem
nejpodporovanějších
dopravních staveb. Vnímáme dlouhodobý negativní vliv dopravy
na zdraví obyvatel a ekosystémy a proto podporujeme regionální variantu, tzv. Rozumný okruh.
Ze stanovisek a vyjádření představitelů vlády
a státní správy k Pražskému okruhu je ale zřejmé,
že je již o trase okruhu nejspíše rozhodnuto a že
bude pro další jednání prosazovaná trasa navržená v roce 1963. Případné soudní spory realizaci této varianty zřejmě jen oddálí, ale nazastaví.
Za této situace bude zřejmě i přes velké úsilí nereálné prosadit tzv. Rozumný okruh, který by byl
pro občany přijatelný. Proto bychom se měli včas
argumentačně a věcně připravit na formulování
maximalistických požadavků, které by měly na
nejvyšší technické úrovni minimalizovat negativní
dopady z dopravy na Pražském okruhu a realizací
těchto opatření stavbu vlastně podmínit. Jedná se
zejména o vybudování protihlukových opatření,
využití speciálního povrchu vozovky, atd. K Pražskému okruhu zajišťujeme na podzim letošního roku
návštěvu ministra dopravy Daniela Ťoka v Horních
Počernicích.
Tamara Spilková,
zastupitelka TOP 09

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ
STRANA:
PRAHA SE OKRUHEM ZABÝVÁ
JIŽ PADESÁT LET, PROTOŽE
OKRUH POTŘEBUJE.

Řešení je to obdobné jako v jiných evropských velkoměstech. Pražský okruh má proto ODS ve svém
programu dlouhodobě (pomůže to i např. Náchodské ulici). Realizace stavby je možná jen tehdy, je-li
naplánována a projednána. K tomu slouží územní
plánování, jehož výsledkem je kompromis. Tento
výsledek již v územních plánech platí. Část okruhu je hotova a lze předpokládat, že tyto úseky už
nikdo nezbourá. Bude se po nich jezdit, ale s potížemi, dokud se okruh nedokončí. Pokud někdo
chce projednávat a dostat do územního plánu jiné
trasy (dosáhnout kompromisu), bude to trvat zase
dlouhá léta (dalších 50 let?). Co určitě lze požadovat ihned, jsou kvalitní ochranná opatření proti
všem škodlivým vlivům, včetně kompenzací obcím,
městským částem a obyvatelům, kterých se to přímo bude dotýkat (např. oblast Chval). I financování
veřejných staveb se plánuje, a to vždy na základě
již projednaných projektů. Finanční prostředky na
okruh, který má oporu v platném územním plánu
(a nový metropolitní na něj navazuje) jsou již zabezpečeny od EU. Lze tedy neprojednanou regionální variantu označovat za rozumnou? ODS preferuje reálné řešení.
MS ODS
Horní Počernice

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ:
MYSLET SI, ŽE SE TÉMA
OKRUHU HORNÍCH POČERNIC NETÝKÁ, JE VELMI
NEBEZPEČNÉ.

Jsem
zastáncem
Rozumného okruhu, který má jít
opravdu okolo Prahy a jehož trasa (stopa) je v územním plánu zanesena od dob hejtmana Ratha.
Nechci přivést další masivní kamionovou
a osobní dopravu, hluk, exhalace a polétavé
částice do zastavěných částí města. Ani Rozumný okruh nemusí být ideální variantou řešení
problému a vždy se někoho dotkne. Rozumný
okruh je ale o 34 miliard levnější a existuje reálná možnost, že ho EU opravdu finančně podpoří
(na rozdíl od 2. varianty z roku 1963).
Východ Stř. kraje je samozřejmě velmi zalidněný, ale ve vaší otázce volím mezi hustě zalidněnou aglomerací a relativně volnou zemědělskou
krajinou. Asi těžko bychom celou trasu (ideálně)
umístili pod povrch do tunelu a odvětrávali přes
izolační filtry. To je sci-fi. Za klíčové teď (před vydáním ÚR na část z Jesenice po Běchovice, kterým se umisťuje stavba do prostoru) považuji
uspořádat diskusi k trasování celého okruhu
za účasti médií. Máme ideální šanci za minutu dvanáct pozvat představitele dotčených MČ
a realizátorů projektu k nám na nejpodstatnější debatu, která se nikdy nekonala a které se odpovědní
stále úspěšně vyhýbají. Myslet si, že se téma okruhu
Horních Počernic netýká, je velmi nebezpečné.
Vladimír Hošek / bezpartijní,
člen Komise výstavby RMČ Praha 20

Náměty na dotazy pro hornopočernické politické strany a hnutí zasílejte na adresu redakce.
Otázka do č. 9/2015: Jaké je vaše stanovisko k plánované nové výstavbě ve východní části Horních Počernic?
Prosíme zástupce politických stran a hnutí, aby respektovali datum uzávěrky 21. 8. 2015.
Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2015

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ
Jako zastupitelé HOP reagujeme na slova paní
starostky v červnovém čísle Hornopočernického
zpravodaje. Zpochybňovala jimi rozhodnutí
zastupitelů Hnutí občanů Počernic a zastupitelů
ODS a Nezávislých Horních Počernic zdržet se
na mimořádném zastupitelstvu 18. května 2015
hlasování o záměru nákupu podílů v obchodní
společnosti SC Xaverov Horní Počernice a.s.,
kde většinovým vlastníkem je SK Slavia Praha
– fotbal a.s. Ptala se, kde je námi deklarovaná
podpora sportu a naše zastupitelská zodpovědnost? Uváděla konkrétně jméno našeho
spolukandidáta Jiřího Šebka. Jirka se aktivně
jako trenér věnuje nejmenším fotbalistům a do
sportu jde opravdu naplno. Za nás všechny proto přináším následující vysvětlení - nákup podílů
v SC Xaverov byl poněkud překvapivě zařazen
na jednání mimořádného zastupitelstva
18. 5. 2015. Kromě neurčitého dopisu pana
Řebíčka předložené materiály neobsahovaly
žádný konkrétní údaj. Výše přepokládané investice? Možný dopad na rozpočet městské části?
Ekonomická kondice společnosti, která se ocitla
v hledáčku našeho zájmu? Absolutně nic. Na
přímé dotazy pouze neurčitá ujištění o tom, že
jde přece pouze o ZÁMĚR. Tak nač se vzrušovat?

Teprve po zastupitelstvu se ukázalo, že aktuální
majetkový stav společnosti moc dobrý není.
Klub SK Slavia Praha – fotbal a.s. čelí insolvenčnímu řízení (dosud není pravomocné). Majetkově
právní vztahy SC Slavia Praha a SC Xaverov jsou
tudíž v tomto kontextu velmi komplikované. Jen
hodně bláhový investor by v této chvíli a za těchto okolností do podobného podniku investoval
a riskoval tím své peníze. Návrh na insolvenční
řízení může veškeré aktivity kolem plánované
transakce na dlouhou dobu komplikovat. Na
celé situaci nás zaráží jedna věc. Předseda
představenstva SC Xaverov Horní Počernice
a.s. pan Miroslav Držmíšek je členem Šance pro
Počernice. Namísto toho, abychom spekulovali
o tom, jaká je skutečná motivace snahy tak rychle, prosadit záměr nákupu podílů ve zmíněných
společnostech na mimořádném zastupitelstvu,
které se původně mělo věnovat úplně jinému
tématu, by bylo určitě na místě udělat jedinou
věc. Paní starostka ze Šance pro Počernice
s panem Držmíškem ze Šance pro Počernice se
přece mohou domluvit a úplně normálně nás
na zastupitelstvu informovat o jednáních, které
k tématu nákupu podílů v SC Xaverov proběhly,
stejně jako o aktuální situaci a problémech, které

se v xaverovských společnostech objevují. O nic jiného
nejde. Výhodnému vstupu
do společností, který přinese
hodnotu a budoucnost počernickému sportu se nikdo z nás
určitě nebrání. Riskantním a
špatně připraveným investicím
ale rozhodně ano. Zdá se, že paní starostka má
problém. Spočívá ve schopnosti komunikovat.
Je to smutné zejména s ohledem na to, že oblast
komunikace má uvedenou ve své gesci.
Už z toho důvodu by měla být schopna komunikovat o obecních záležitostech otevřeně, věcně,
slušně, bez arogance a zcela bezdůvodného
napadání dalších zastupitelských subjektů.
Na závěr za Hopáky už pouze dodávám, že naše
rozhodnutí zdržet se ve zmíněné kauze hlasování je důsledkem intenzívního vnímání povinnosti konat ve prospěch obce. Právě k tomu jsme
přece mandát od svých voličů obdrželi.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

REAKCE NA ČLÁNEK ZASTUPITELKY ALENY ŠTROBOVÉ S NÁZVEM DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ
V první řadě je dle mého názoru nejprve
nutné opětovně poukázat na skutečnost, že
RMČ na svém jednání dne 28. 4. 2015 schválila
záměr odkoupení podílů ve společnostech
Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. a SC
XAVEROV Horní Počernice, a.s. (dále jen „předmětné společnosti“), a to tak, aby se Městská
část Praha 20 pokusila získat výlučné vlastnictví předmětných společností, resp. výlučné
vlastnictví sportovního areálu SC Xaverov.
Tento záměr byl následně RMČ předložen
zastupitelstvu, které ho však na svém mimořádném jednání konaném dne 18. 5. 2015
neschválilo, když se zastupitelé Hnutí občanů
Počernic, ODS a Nezávislých Horních Počernic
rozhodli zdržet hlasování. Jelikož z příspěvku
paní Štrobové dovozuji, že problematiku
nákupů podílů v předmětných společnostech
vůbec nepochopila anebo možná pochopit
nechtěla, rád bych podal vysvětlení celé záležitosti ze svého pohledu.
Jak již bylo uvedeno výše a jak z článku paní
Štrobové vyplývá, zastupitelé Hnutí občanů
Počernic, ODS a Nezávislých Horních Počernic
se na mimořádném zastupitelstvu konaném
dne 18. 5. 2015 rozhodli zdržet se hlasování
o záměru nákupů podílů v předmětných společnostech. Jako důvod tohoto jejich konání
paní Štrobová uvádí, že předložené materiály
neobsahovaly žádné konkrétní údaje, a to
např. výši předpokládané investice, možný
dopad na rozpočet městské části, popř. ekonomickou kondici společnosti, která se ocitla
v hledáčku našeho zájmu (zřejmě míněna
společnost SK Slavia Praha - fotbal a.s., která
je většinovým vlastníkem předmětných společností). Před vyjádřením k výše uvedeným
tvrzením je dle mého názoru nejprve nutné
vysvětlit význam slova „záměr“. Jak vyplývá

např. z internetového portálu Wikislovník,
pojem „záměr“ můžeme vykládat jako myšlenku na akci, kterou daný člověk či skupina lidí
chce realizovat. Jinými slovy jedná se o úmysl
člověka, popř. skupiny lidí uskutečnit určité
konkrétní jednání. V dané souvislosti lze tedy
dovodit, že v případě záměru člověk popř.
skupina lidí pojme určitou myšlenku, resp.
určitý záměr a teprve dalším svým následným jednáním a počínáním tento záměr buď
zrealizuje, nebo od něho z jakýchkoli důvodů
ustoupí. Jak již bylo uvedeno RMČ schválila
dne 28. 4. 2015 záměr odkoupit podíly
v předmětných společnostech, přičemž tento
záměr předložila zastupitelstvu. Jinými slovy
RMČ potřebovala od zastupitelstva „zelenou“
pro to, aby mohla začít činit kroky k získávání
co nejširšího okruhu informací (hospodaření
společností, účetní závěrky, posudky, audity,
atd.), jejichž vyhodnocení by následně vedlo
k zcela zásadnímu rozhodnutí, a to zda předmětné podíly kupovat, či nikoli. Schváleným
záměrem měl tedy být zahájen jakýsi
zjišťovací proces, po jehož skončení
a vyhodnocení všech získaných informací by
se teprve jednotliví zastupitelé rozhodovali,
zda předmětné podíly koupit či nekoupit,
jelikož, a v tom má paní Štrobová pravdu,
skutečně jen opravdu bláhový investor by bez
předložení potřebných informací a prověření
všech nezbytných skutečností do předmětných společností investoval a riskoval tak své
peníze. Zastupitelé Hnutí občanů Počernic,
ODS a Nezávislých Horních Počernic však
svým postojem při hlasování o dotčeném
záměru nedali RMČ šanci potřebné informace
získat, a to přesto, že před hlasováním byl
záměr odkupu dostatečně vysvětlován a zdůvodňován. Toto jejich počínání je kurióznější

o tu skutečnost, že někteří
z dotčených zastupitelů pro
ten samý záměr hlasovali
v roce 2011, kdy byl záměr na
odkup podílů v předmětných
společnostech naprostou
většinou zastupitelů schválen, přičemž RMČ
zahájila zjišťovací proces a vstoupila do
jednání s bývalým vlastníkem podílů panem
Vinšem. V souvislosti s výše uvedeným se tak
tvrzení paní Štrobové o nedostatku informací
jeví jako účelové, protože informace, které
ve svém příspěvku uvádí a jejichž absence
údajně vedla zmíněné zastupitele ke zdržení
se hlasování, nikdo neměl a měly být teprve
v rámci zjišťovacího procesu získány a zastupitelům předloženy.
Co se týče současného vlastníka dotčených
podílů v předmětných společnostech, a to
společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s., je
zarážející, na základě jakých informací paní
Štrobová tvrdí, že aktuální majetkový stav
společnosti SK Slavia Praha - fotbal a.s. není
moc dobrý. Skutečnost, že je na společnost
podán návrh na insolvenční řízení totiž vůbec
neznamená, že na tom není daná společnost
majetkově dobře. Insolvenční řízení je zvláštní
druh soudního řízení, jehož předmětem je
zjištění zda je společnost, proti které návrh
směřuje, v úpadku. A jelikož v rámci insolvenčního řízení je ten kdo podává návrh na toto
řízení povinen prokázat svoji pohledávku,
jakož i splnit další náležitosti tohoto řízení,
neznamená to automaticky, že by na společnost, proti které návrh směřuje, byl prohlášen
konkurs. Insolvenční návrh může totiž skončit
zamítnutím tohoto návrhu, a proto fakt,
že je návrh vůči společnosti podán, nutně
neznamená, že by společnost byla ve špatné
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finanční situaci. RMČ samozřejmě neví, jestli je
společnost SK Slavia Praha - fotbal a.s. ve špatné
finanční situaci, resp. jestli je v úpadku, nicméně
paradoxní situací je, že právě výsledek probíhajícího insolvenčního řízení může Městské části
Praha 20 napovědět, jak na tom její případný
obchodní partner je. V souvislosti s výše uvedeným se tak i spekulace, která je v článku paní
Štrobové čtenáři podsouvána, a to spekulace o
tom, že existuje jakási „skutečná motivace“, která
vedla ke snaze rychle prosadit záměr nákupů
dotčených podílů v předmětných společnostech,
jeví jako scestná a absolutně postrádající jakýkoli
reálný základ. Jedinou skutečnou motivací RMČ
byla totiž snaha, aby se začaly zjišťovat potřebné
informace a aby RMČ mohla vstoupit do jednání

o možném odkoupení předmětných podílů.
A jestliže někdo odůvodňuje neschválení
dotčeného záměru nedostatkem informací,
a to i když věděl, že jiná informace než ta obecná,
tedy že někdo chce něco prodat, a protože nám
to kdysi slíbil, tak se nás, aniž vyslovuje jakékoli
podmínky případného prodeje, jako prvního
ptá, zda máme o danou věc zájem, není, jedná
se z jeho strany o cokoli, ale v žádném případě se
dle mého názoru nejedná o intenzívní vnímání
povinnosti konat ve prospěch obce, jak se lze
dočíst v článku paní Štrobové. O tom ať si ale
každý udělá obrázek sám. Co se týče působení
pana Miroslava Držmíška, který vykonává funkci
předsedy představenstva společnosti SC XAVEROV Horní Počernice, a.s. a je členem Šance pro

Počernice, nechápu, o jakých jednáních by měl
společně s paní starostkou zastupitele informovat. Jak již bylo uvedeno vlastníkem dotčených
podílů v předmětných společnostech a tím
pádem případným smluvním partnerem Městské části Praha 20 je společnost SK Slavia Praha
- fotbal a.s., kdy za tuto společnost je oprávněn
jednat statutární orgán, popř. zplnomocněná
osoba. Pan Miroslav Držmíšek nemá tedy z titulu
své funkce ve společnosti SC XAVEROV Horní Počernice, a.s. jakýkoli mandát vyjednávat o prodeji
podílů v předmětných společnostech.
Jiří Beneda,
místostarosta Šance pro Počernice

VĚTŠÍ DISKUSE VE VEŘEJNÉM PROSTORU JE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM
Na červnovém zastupitelstvu jsem předložil
kolegům 4 materiály. Chtěl jsem vést diskusi
o rozšíření počtu zveřejněných zápisů z jednání
výborů, navrhoval jsem, aby zastupitelé dostávali
pozvánky na jednání finančního, kontrolního
a výboru pro partnerství. Předložil jsem také
materiál, který jsem avizoval v minulém HPZ
a jehož cílem bylo zpřísnit kontrolu projektů
podpořených z evropských strukturálních fondů
a národních dotačních titulů. Rovněž jsem navrhl
zařadit bod k „regeneraci“ Nolčova parku a Parku
Chvaly. Květnové mimořádné zastupitelstvo
nepřijalo k parkům žádné stanovisko a přišlo mi
seriózní téma znovu otevřít a najít konsensuální
řešení.
Materiály se mi bohužel nepodařilo zařadit na
program jednání. Nepodařilo se mi přesvědčit
kolegy, že je dobré o návrzích diskutovat
a hledat nejrozumnější společné řešení. Neházím
ale flintu do žita. Děkuji těm odpovědným
zastupitelům, kteří neodsoudili mé návrhy podle
názvu, ale chtěli o nich diskutovat na veřejném
fóru. Paní starostka Moravcová také v úvodu
stáhla návrh k nákupu podílů SC XAVEROV Horní
Počernice a Sportcentrum Horní Počernice
z důvodu insolvenčního řízení. Jsem rád, že na
květnovém mimořádném zastupitelstvu nedošlo
ke schválení záměru nákupu těchto podílů pod
časovým tlakem.
Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo téma
parků otevřít v samostatném bodě jednání,
interpeloval jsem paní radní Šefčíkovou. Položil

jsem například tyto otázky: Kdo podle Vás zavinil,
že se celý projekt nemohl včas realizovat?
Zaměstnanci našeho úřadu, nebo spolek Občanské sdružení Chvalská, který na chyby našich
úředníků upozornil? Kdo podle Vás často a účelově zaměňoval (míněno ve veřejné diskusi, pozn.
autora) slova revitalizace a vykácení, k jejichž
záměně podle Vás běžně docházelo? Ptal jsem
se rovněž, v jakém stavu je situace s aktivní zónou záplavového území Svépravického potoka
a zda je paní radní schopna dodat závazný
harmonogram prací včetně informace, kdy bude
celá záležitost vyřešena. Paní Šefčíková mi odpoví v zákonné lhůtě 30 dní. V souvislosti s projekty
na „revitalizaci“ Nolčova parku a Parku Chvaly
bych také rád poděkoval spolku Občanské sdružení Chvalská. Těší mě upřímná snaha zachránit
stromy s uctivým stářím, které se s „pseudobující“
divočinou nedají vůbec srovnat. Stejně vychází i
přirovnání Nolčova parku k pralesu.
V této souvislosti mě pozitivně překvapila
důrazná a upřímná snaha radního Wagnera hájit
čest a práci jeho příbuzného, pana Antonína,
a jeho firmy, které jistě leží odborné kácení v Nolčově parku na srdci. Nic totiž v zimních měsících
nezahřeje lépe než poctivě vydělané peníze na
účtu, doutnající špalek v kamnech
a pocit z dobře vykonané práce.
Někteří občané se také na zastupitelstvu ptali, co
bylo obsahem mailové komunikace redaktorky
HPZ Dany Mojžíšové se zaměstnankyní Studia
66 paní Rejlkovou. Záležitost byla totiž řešena na

dvou jednáních Rady městské
části Praha 20. Za paní Mojžíšovou se na červnovém zastupitelstvu nepostavili její kolegové
z koalice. Rada městské části
uložila první místostarostce
paní Březinové předložit řešení
problému do 9. června 2015.
Pokud nějaký problém nastal,
jak je patrné z usnesení rady, věřím, že bude brzy
a zdárně vyřešen. Z pohledu sociální demokracie
je důležité především vypsat na pozici redaktora
HPZ výběrové řízení. Komisi pro výběr této pozice by měli tvořit zástupci všech subjektů, které
mají zastoupení v zastupitelstvu - každý volební
subjekt by navrhoval jednoho člena. Tento
argument jsme uváděli již v minulosti a věřím,
že přispěje k uklidnění a věcnému řešení situace.
V závěru červnového zastupitelstva, na kterém
se poprvé hlasovalo jmenovitě pomocí elektronického hlasovacího zařízení, jsem vyslovil přání,
aby byly pořizovány videozáznamy i z mimořádných jednání zastupitelstva. Byl jsem ubezpečen,
že dojde k nápravě situace, což je krok správným
směrem. Klidnou dovolenou plnou sluníčka
přeje všem čtenářům
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

jako spolehlivého odborníka pro zpracování
projektu obnovy Nolčova parku. Znali jsme se
jako děti i jako spolužáci na zahradnické fakultě. V roce 2008 a 2009 jsem však jako opoziční
zastupitel nemohl mít vliv na to, komu odbor
životního prostředí nakonec zadá zakázku.
Mohl jsem pouze využít své odborné znalosti
i kontakty na odborníky a připojit své doporučení, což jsem učinil. OŽPD nechal zpracovat
projekt, o jehož kvalitě svědčí i fakt, že na
něj byla nakonec získána finanční dotace
z operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Tvorby projektu jsem se neúčastnil,
stejně tak jako bych se těžko účastnil kácení
stromů, které by měla provádět vítězná firma
vzešlá z výběrového řízení. Jednání, které se mi
pan zastupitel Čáp snaží podsunout, je prostě
absurdní. Za větší pozornost ovšem stojí i další
fakta, která popis jednání zastupitelstva očima
pana zastupitele Čápa pomíjí. Podívejme se
například na bilanci výsledků hlasování pana
Čápa k projektu revitalizace Nolčova parku.
Nejdříve hlasoval na dvou zastupitelstvech
v letech 2012 a 2014 bezvýhradně pro. Na
letošním mimořádném květnovém zastupitelstvu pak hlasoval třikrát a pokaždé jinak.
Nejdříve sám navrhl, aby se zastupitelstvo

nezabývalo řešením situace
kolem projektu parků, a potvrdilo plnou kompetenci rady.
Ve druhém hlasování k návrhu
– „postupovat dále v realizaci
projektu“ - se již nedokázal rozhodnout a hlasování se zdržel.
Ovšem hned ve třetím hlasování zvedl ruku pro zastavení
celého schváleného projektu a vrácení dotace
téměř 10 mil. Kč zpět Hlavnímu městu. Možná
se za ty roky, co se projekt revitalizace řeší
s jeho obsahem vůbec neseznámil, možná
dnes o ty staré stromy vlastně ani nejde…
Nevím a nechci mu nic podsouvat. Usiluje-li
pan Vilém Čáp skutečně o diskusi a dobro věci,
měl by využít prostor placený z kapes počernických občanů k vysvětlení svých postojů ke
konkrétním záležitostem spíš než lacinému
osočování kdekoho. Nepochybuji o tom, že
naši spoluobčané umějí ocenit dobrý fotbal
i ty, kdo ani v politice nezapomínají na fair play.

FAIR PLAY NA OBECNÍM HŘIŠTI
Fotbalový zápas může být skvělým zážitkem,
ovšem za předpokladu, že obě mužstva hrají
podle pravidel. Podobně i rubrika věnovaná
názorům zastupitelů může přinášet dobré podněty, otvírat diskusi, upozorňovat na nešvary
v obci a tímto způsobem přispívat k vzájemnému porozumění, důvěře a hledání společných
zájmů občanů naší městské části. I tady ovšem
platí, že se musí hrát fair play, že se musí hrát
podle pravidel. Pokud pan zastupitel Čáp podporuje „větší diskusi ve veřejném prostoru“, jistě
mu přitakají všichni spoluobčané. Pokud však
jedním dechem manipulativně podsouvá druhým nečestné úmysly a činy, a to bez jediného
důkazu, je třeba se ptát, k čemu to je dobré.
„Překvapila mě důrazná a upřímná snaha radního Wagnera hájit čest a práci jeho příbuzného,
pana Antonína, a jeho firmy, které jistě leží
odborné kácení v Nolčově parku na srdci,“ píše
pan zastupitel Čáp lehce ironicky a pokračuje:
„Nic totiž v zimních měsících nezahřeje lépe
než poctivě vydělané peníze na účtu, doutnající špalek v kamnech a pocit z dobře vykonané
práce.“ Nikdy jsem nepopíral svůj příbuzenský
vztah k ing. Antonínu Wagnerovi. Sám jsem ho
v roce 2008 doporučil ještě se dvěma dalšími
architekty našemu odboru životního prostředí
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Pavel Wágner,
radní Šance pro Počernice

NENÍ SOKOL JAKO SOKOL
Občanem Horních Počernic jsem už 75 let,
o dění v obci něco vím, šestnáct let jsem byl
zastupitelem Městské části Praha 20. Čekal
jsem tedy dva měsíce, zda se některý bratr
sokol nebo člen TJ Sokol ozve k článku Vážení
zastupitelé a opraví nepřesnou informaci
o místní tělovýchovné organizaci.
Obec sokolská byla založena 3. září 1905,
finančně ji podporovali nejenom movití občané, ale i drobní dárci. Nastřádaný majetek byl
vkládán do Místní obce sokolské. Tato organizace přežila v útlumu německou okupaci, ale
i komunistický diktát. V devadesátých letech
byla naše Česká obec sokolská zařazena do
Župy Barákovy. Majetek Obce sokolské, který
za komunistů obhospodařoval ČSTV, byl

17. května 1990 „delimitačním rozhodnutím“
převeden na Sokol Horní Počernice. V roce
1997 Valná hromada schválila vystoupení
z Obce sokolské a utvořila Občanské sdružení
TJ Sokol Horní Počernice. V článku se píše, že
Obec sokolská zde existuje více než 100 let,
což není pravda. V Tělovýchovné jednotě Sokol
se pak pod vedením předsedy rozrostl počet
oddílů a s tím se rozšířila i členská základna.
Měl jsem a mám z toho radost, všem přeji
mnoho sportovních úspěchů. Není mi však
lhostejné, když si někdo upravuje nejen dějiny,
ale i dějiny sportovního klubu a ošklivou slinou
míří na zastupitele, které jsme si sami zvolili.
Pokud jde o „totalitních prvky“, ty může větší
část zastupitelů znát jen ze základní školy.

Většina z nich jsou tak
mladí, že obdivuji, jak
své mládí a osobní
volno věnují nám,
občanům Horních Počernic.
P.S.: Trochu nerozumím tomu, jak majetek
Obce sokolské, který byl vrácen v roce 1990
ČSTV původnímu majiteli, získalo nově vzniklé
Občanské sdružení TJ Sokol Horní Počernice.
Čerpáno: a) Sportovní Bulletin TJ Sokol Horní
Počernice v roce 2013/1, b) Dlouholetý osobní
styk s předsedou TJ Sokol.
Bohumil Moravec

PŘEHLED FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MČ PRAHA 20 PRO TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE V LETECH 2011-2014
Žadatel

Datum

Účel dotace

TJ Sokol HP

27. 6. 2011

celoroční volnočasové sportovní aktivity dětí a mládeže v TJ Sokol HP
grantová smlouva SKO 2011 0124

150 000 Kč

Odesláno

TJ Sokol HP

10. 10. 2011

poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady jednotlivých sportovních
oddílů dle sml. č. SML/2012/0220

200 000 Kč

CELKEM

350 000 Kč

Žadatel

Datum

Účel dotace

TJ Sokol HP

29. 5. 2012

podpora celoročních sportovních aktivit TJ a provozu tělocvičny TJ v Horních
Počernicích grantová smlouva 30/2012/22 - sport

Odesláno

TJ Sokol HP

29. 5. 2012

vybroušení starého povrchu, nové nalajnování a opatření povrchu novým
protiskluzovým nátěrem účelový příspěvek dle sml. č. 30/2012/37

TJ Sokol HP

29. 5. 2012

odměny závodnicím 34. ročníku závodu O putovní vázu HP
účelový příspěvek dle sml. č. 30/2012/38

150 000 Kč

TJ Sokol HP

21. 11. 2012

finanční příspěvek na podporu a pomoc

165 000 Kč

CELKEM

326 000 Kč

123 000 Kč
35 000 Kč

Žadatel

Datum

Účel dotace

TJ Sokol HP

24. 5. 2013

podpora celoročních aktivit grantová smlouva č. 30/2013/116

150 000 Kč
100 000 Kč

TJ Sokol HP

24. 5. 2013

provoz tělocvičny účelový příspěvek dle sml.č. 30/2013/129

200 000 Kč

TJ Sokol HP

19. 7. 2013

odměny závodnicím 35. ročníku závodu O putovní vázu HP
účelový příspěvek dle sml. č. 30/2013/177

3 000 Kč

TJ Sokol HP

11. 10. 2013

oprava palubové podlahy tělocvičny
účelový příspěvek dle sml. č. 30/2013/200

TJ Sokol HP

11. 10. 2013

podpora aktivit oddílu basketbalu sezóna 2013/14
účelový příspěvek dle sml. č. 30/2013/201

TJ Sokol HP

11. 10. 2013

náklady na podání přihlášky MŽP a SFŽP obnova sportovního nářadí a inventáře
účelový příspěvek dle sml. č. 30/2013/198

TJ Sokol HP

15. 10. 2013

sportovní náčiní
neinvestiční příspěvek
CELKEM
z toho hrazeno z dotace VHP*

Odesláno

50 000 Kč
108 000 Kč
46 090 Kč
78 910 Kč
89 373 Kč
825 373 Kč
675 373 Kč

Žadatel

Datum

Účel dotace

Odesláno

TJ Sokol HP

16. 5. 2014

provozní náklady tělocvičny Chvalkovická smlouva o účel. příspěvku
č. S/30/2014/0042

66 100 Kč

TJ Sokol HP

30. 5. 2014

podpora celoročních sportovních aktivit v TJ a provoz vlastních sportovních
zařízení v roce 2014 smlouva grantová č. S/30/2014/0048

TJ Sokol HP

30. 7. 2014

odměny závodnicím 36. ročníku závodu O putovní vázu HP
smlouva účel. příspěvku č. S/30/2014/0064
CELKEM
z toho hrazeno z dotace VHP*

* dotace MHMP z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení

27 600 Kč
286 300 Kč
3 000 Kč
383 000 Kč
286 300 Kč
Rada MČ Praha 20

12– 13

KOMISE KULTURY

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ VE SVÉPRAVICÍCH
Sousedské setkání ve Svépravicích
proběhlo mezi dvěma dost silnými lijáky
s bouřkou. To ale lidi neodradilo a přišli se
setkat se svými sousedy. Mnozí z nich se ani
neznali, a přesto byla atmosféra srdečná,
družná a spontánní. Do kapličky byl instalován obraz darovaný panem Beránkem
a mnozí se i díky tomu byli poprvé podívat
v kapličce. Byly k nahlédnutí i staré fotografie Svépravic s popisem stručné historie a také unikátní plán Svépravic z roku
1934. Sousedé přinesli plno dobrot, ovoce,
nechyběla ani zelňačka a pivo. Většina ze
sousedů projevila zájem tuto úspěšnou
akci zopakovat a pravidelně se na Antonína
scházet - kaplička je zasvěcená sv. Antonínovi. Přicházeli také s dalšími nápady a návrhy,
čím by se měli jako sousedé zabývat, o co
více pečovat. Padl i návrh na založení Okrašlovacího spolku, který by se staral o kapličku
a její okolí. Vzpomenuli jsme také na prof.
Antonína Holého, který by měl právě tento
den svátek. Podnětem byla i žádost sousedů,
nechat mu udělat pamětní desku. Musím
říct, že to byla opravdu pravá sousedská

pohoda, kde se povídalo, vzpomínalo
a padlo plno dobrých nápadů, ale hlavně
jsme se viděli se svými sousedy. Poděkování patří i především paní Danihelkové
za sponzorský dar, panu Richardu Stárovi
za zapůjčení pípy a dovezení piva, komisi
kultury, která setkání iniciovala, odboru
místního hospodářství a hlavně všem ochotným sousedům, kteří přispěli k organizaci
příjemného sousedského setkání. Rádi
bychom v této tradici pokračovali a rozvíjeli
dobré vztahy mezi sousedy. Kdosi ze zúčastněných o sousedském setkání řekl, že se
stala velká věc, protože se díky němu u nás
konečně prosadila občanská společnost jako
apolitické a nekonfliktní uskupení lidí žijících
na jednom místě a sdílejících jeho minulost,
přítomnost, radosti i starosti. Doufám, že
podobná setkání se budou postupně
z iniciativy sousedů konat i jinde v Horních
Počernicích.
Alžběta Cibochová,
členka Komise kultury RMČ Praha 20

Z redakční pošty
RE: KLADY A ZÁPORY MÚK BERANKA (HPZ 3/2015)
Obec je komunita lidí, která si žije svým
životem bez ohledu na velkou politiku
(pravda je, že velká politika často ztěžuje
práci komunální politice). Někteří občané se
do veřejného života zapojí, ale většina raději
dělá, že se jich nic netýká. Vedení obce (bez
ohledu na stranu, za jakou bylo zvoleno) by
mělo poslouchat své občany, přijímat jejich
rady i vyslyšet jejich kritiku, bez ohledu na
to, za jakou stranu kope. Projekty bohužel
nejsou dílem jednoho roku, většinou jsou
dílem několika let. Projekty se vyvíjí, mění se
dle potřeby, některé se zrealizují, některé ne.
Nelíbí se nám odpověď paní starostky, kdy
napadá pana Straku, potažmo ODS, že jsme
byli v roce 2009 nečinní. Tak se ptáme, proč
sama v roce 2009, jakožto radní za ODS, již
nečinila patřičné kroky? Nebo je zde snaha
o to, aby se do veřejného života zapojovalo
čím dál tím méně lidí?
Pozn. red.: Hana Moravcová z ODS dobrovolně
odešla v roce 2009. Rozvoj obce včetně dopravy měl na starosti Josef Straka.

DOPRAVA
Jaký je rozdíl v křižovatce ulic Náchodská
x Ve Žlíbku ve směru od Radonic a od Běchovic? Ve směru od Běchovic fronta maximálně
10 aut, ve směru od Radonic fronta sahající
mnohdy až za křižovatku F. V. Veselého
v průmyslové zóně (možná 50 aut, zdržení
někdy i déle než čtvrt hodiny). Přesto se ve
směru od Běchovic objevila odbočující směrová šipka umožňující odbočení na Náchodskou ve směru do centra.
Proč tomu není naopak? Zde jistě rozhodoval „odborník“ z magistrátu neznající naše
Počernice. Proč ještě naše městská část
nesjednala nápravu?			
		
STŘEDISKO DIVIZNA V HORNÍCH POČERNICÍCH SE SNAŽÍ ZAPOJIT DĚTI SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA
Hlavním cílem je, aby se děti zdravé naučily
přirozeně sdílet svět s dětmi, kterým osud
do života nadělil nějaký problém nebo

handicap. V Divizně proto v rámci projektu Počernická setkávání pořádají pro děti
různé programy a výlety. Členové ODS Horní
Počernice na začátku června předali zástupkyni Divizny Aleně Štrobové poukazy do
Svíčkárny v Šestajovicích. Děti si zde zkusí
vyrobit svíčku a dostanou i drobné občerstvení. Doufáme, že je výlet potěší a bude se
jim líbit.
Pavlína Doušová,
ODS Horní Počernice

VERNISÁŽ VÝSTAVY SPOLU & METRÁŽ V GALERII ARTATAK
Velkolepé prostory galerie ARTATAK v Bystré
ulici v Horních Počernicích mnozí dobře znají, jiní jimi byli mile překvapeni, když výstavu
Spolu & Metráž navštívili.
Vidět mohli unikátní fotografie setkávání
dětí zdravých, dětí se zdravotním znevýhodněním a dětí z azylového domu v Horních
Počernicích (SKP HoPo). A nejen to. Na
vernisáži jste mohli zakoupit také módní

doplňky a oblečení, které pod vedením
výtvarnice Lucie Kutálkové a divadelní
režisérky Kateřiny Jungové vytvářejí ženy
„bez domova“. Vernisáž výstavy byla plná
kulturních bonbónků. Na úvod návštěvníky
přivítala prostřednictvím předtočeného klipu patronka počernického azylového domu
herečka Vilma Cibulková, která navštívila
tuto jedinečnou výstavu už v době její insta-
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lace. Vernisáže se pro
pracovní
zaneprázdnění přímo
zúčastnit
nemohla,
a proto
s kame-

ramanem Tomášem Kůrkou natočila svým
charismatickým hlasem milý a hlavně inspirativní filmový vzkaz pro všechny přítomné.
Pozornost krásným zpěvem upoutala Majda
Moudrá, houslistka Šárka Pokorná, violista
Mojmír Kačírek famózně zahráli Chaconne
od G. F. Handela. Taneční premiéru
v galerii ArtAtaku skvěle zvládli sourozenci
Bára a Marek Mečířovi, když předvedli své
stepařské umění. Stepují v Tanečním studiu
Andrea a Marek je čerstvý vicemistr České

republiky ve stepu. Obrovské poděkování
patří manželům Jindřišce a Jiřímu Volenovi,
kteří bez váhání věnovali výborné občerstvení ze své cateringové firmy Lautia. A aby
bylo opravdu z čeho vybírat, Katka Mrázová
ještě napekla úžasné muffiny, po kterých se
jen zaprášilo. Děkujeme všem, kteří přišli,
za jejich návštěvu a pozornost lidem, kteří
si ji jednoznačně zaslouží. S vámi všemi se
brzy těšíme na viděnou na dalším Počernickém setkávání, které mohlo vzniknout díky

projektu Mluvme spolu finančně podporovaným společností T-Mobile, a.s.
Jana Hájková, DM Divizna
www.pocernickasetkavani.cz

PROJEKT PODPORUJE
MLUVME
SPOLU

RE: KDO ZA TO MŮŽE ANEB ODMÍTNUTÍ 10 MILIÓNŮ KORUN
V červnovém vydání HPZ je v článku paní Aleny
Šefčíkové Jak jsme odmítli 10 miliónů několikrát napadán spolek Chvalská. Nevím, co ji
k tomu vede, ani nerozumím tomu, proč má
paní radní v článku potřebu zmiňovat mé jméno, ale ráda se k textu, pod kterým je podepsána, vyjádřím.
Ve své reakci se budu držet faktických skutečností, jelikož věřím, že takto podané informace
mají pro čtenáře hodnotu, na rozdíl od komicky laděného sdělení ze strany paní Šefčíkové.
Dne 13. 2. 2015 Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha 20 vydal rozhodnutí
o povolení kácení stromů v Nolčově parku
a parku Chvaly. Koncem dubna téhož roku
pražský magistrát toto rozhodnutí zrušil
a žádost o povolení kácení vrátil k novému
projednání. Zrušení žádosti dává radní pro
životní prostředí Mgr. Alena Šefčíková za vinu
místnímu spolku Chvalská. Proč? Z jakého
důvodu paní radní spolek Chvalská napadá?
Magistrát (MHMP) se ve svých rozhodnutích
místním spolkem ovlivnit jistě nenechá.
Skutečným důvodem zrušení rozhodnutí jsou
zásadní chyby, kterých se úředníci MČ Praha 20
dopustili. Spolek Chvalská se do řízení
o povolení kácení stromů zapojil, protože lidem, kteří za ním stojí, není lhostejné, že úředníci mohou svým nekompetentním jednáním
způsobit nenávratné škody na vzácném zbytku
přírody, která nám v Horních Počernicích
zůstává. Pokud by se projekt Regenerace parků
projednával s občany veřejně v předstihu
a ne až na únorovém ústním jednání, mohly se
i připomínky spolku Chvalská řešit včas, před
zahájením správního řízení o povolení kácení
stromů. Bohužel, žádné takové setkání neproběhlo. V souvislosti se zamýšlenými úpravami
parku je počínání spolku Chvalská zjevně
nepříjemné těm, kdo jsou za projekt a žádost
o povolení kácení stromů zodpovědní. Samotná reakce úředníků Odboru životního prostředí
a místního hospodářství je alarmující, zvážíme-li, že na místo povděku a sebereflexe na
základě podnětů ze strany Spolku Chvalská
se zástupci střetávají s útoky na svojí osobu.
Ochrana přírody je přitom jedním z hlavních
důvodů vzniku našeho spolku. Jeho členové
pracují dobrovolně a zcela nezištně. Jde

o řadové bezúhonné občany, nikoliv však
o ekologické extremisty, tak jak je ve svém
článku paní Šefčíková vykresluje. Městská část
naopak disponuje skupinou placených úředníků – doufejme profesionálů ve svém oboru. Od
nich právem očekáváme odborně odvedenou
práci. V případě zaměstnanců Odboru životního prostředí navíc ještě lásku a úctu k přírodě.
Avšak ouha, žádost zpracovaná odborem místního hospodářství byla magistrátem vyhodnocena jako zmatená a plná faktických pochybení! K tomu, aby si soudný občan vyhodnotil
důvod zamítnutí žádosti, doporučuji pročíst
zmíněné rozhodnutí magistrátu (všech
14 stran). Vedle tohoto rozhodnutí je tvrzení
paní radní Mgr. Aleny Šefčíkové nejen nepravdivé, ale zcela komické. Zvlášť, pokud uvádí,
že spolek Chvalská nebo kdokoliv jiný
z účastníků místního šetření, konaného dne
3. 2. 2015 v Nolčově parku, bránil pokácení
„jediného stromu“. Těžko soudit, co ji k tomu
vede. Na místním šetření, kterého jsem se já
osobně zúčastnila, paní Šefčíková vůbec nehovořila, celou dobu pouze mlčky přihlížela.
Naopak argumentace myšlenkově totožná
s vyjádřením spolku Chvalská k navrhovaným
úpravám parku zazněla z úst paní radní pro
výstavbu Karly Polydorové. S projektem byla
dobře seznámena. Evidentně se do parku před
místním šetřením zašla podívat a ověřila si
skutečnost s předloženou dokumentací. Další
vyhraněný názor zazněl od pana místostarosty Mgr. Jiřího Benedy. Byl doslova „zhrozen“
masivností kácení. Pokud by si paní radní pro
životní prostředí přečetla odvolání spolku
Chvalská, který předkládá alternativu zachování alespoň 13 stromů z 32 navržených ke
kácení v Nolčově parku, nemohla by tvrdit, že
nechceme o kácení ani slyšet. Vraťme se však
k oné podstatné skutečnosti, která odsoudila
záměr provést revitalizaci parku prostřednictvím 10 miliónového grantu k neúspěchu již
v samém počátku. MHMP ve svém rozhodnutí
uvádí, že podaná žádost je zmatená. I na to
spolek Chvalská před místním šetřením upozorňoval. Městská část přesto nedala žádost ani
dokumentaci do pořádku. Vypsání výběrového
řízení na základě zmatečné dokumentace
Odborem hospodářské správy a investic MČ

Praha 20 bylo dalším krokem tohoto projektu.
Nelze se divit, že ani výběrové řízení nedopadlo dobře. Jeden z účastníků se odvolal. Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) jeho
námitku uznal jako oprávněnou. A tak vedle
ztráty 10 miliónů z grantu hrozí nebezpečí, že
MČ zaplatí i ÚHOS vyměřenou pokutu. MČ proti rozhodnutí podala rozklad. Výši navrhované
penalizace MČ zatím nesdělila. Ostatně ani to,
jakou část našeho rozpočtu nevydařený projekt zatím spolykal. V souvislosti se zamítnutím
žádosti a zrušením rozhodnutí městské části
paní radní Šefčíková poukazuje na mimořádnost a pravděpodobně neopakovatelnost
onoho desetimiliónového grantu. Zmiňuje, jak
komplikované bylo dotaci získat. Je to ale tak,
že úředníci MČ od roku 2012 usilovně pracovali
na získání dotace (kdy byl projekt dokončen),
žádali pravidelně každý rok a uspěli konečně
až v roce 2014? Zde si troufnu tvrdit, že paní
Šefčíková pláče nad špatným hrobem. Jak
seriózní může být očekávání, že městská část
dosáhne na čerpání dotačního programu
k Regeneraci a obnově parku, pokud nedokáže
zpracovat bezchybnou žádost a zajistit korektní
průběh výběrových řízení? V souvislosti s konstatováním paní Šefčíkové ohledně politikaření
pokládám za vhodné připomenout výsledek
hlasování ohledně dalšího postupu „Regenerace parků v Horních Počernicích“ (mimořádné zasedání zastupitelstva 4. 5. 2015), které
dopadlo tak, že šest z dvanácti zastupitelů
sdružení Šance pro Počernice bylo proti návrhu
postupovat dle předloženého projektu. Věřím,
že tento projev vlastního názoru je výsledkem
posouzení záměru selským rozumem s alespoň
špetkou zodpovědnosti vůči prostředí a přírodě, která nám v Horních Počernicích zbývá.
Já osobně si této „osobní statečnosti“ vážím.
Není na místě se zamyslet, co je skutečným
problémem? Činnost spolku Chvalská, nebo
neschopnost odpovědných úředníků, případně
politiků, kteří pro danou oblast nemají vzdělání
ani potřebnou erudici? Sami vidíte, že problémů je dost. Spolek Chvalská ale za žádným
z nich nestojí.
Jana Hájková,
OS Chvalská

RÁDA BYCH STRUČNĚ – A DOUFÁM, ŽE NAPOSLEDY - REAGOVALA NA TEXT PANÍ HÁJKOVÉ:
1) Na posledním Zastupitelstvu jsem z Vaší strany
měla mnoho interpelací, na všechny jsem odpověděla, a nerozumím proto, proč je znovu vracíte
do veřejného prostoru. Nicméně ještě jednou
odpovídám.
2) Zrušení žádosti o povolení ke kácení dávám za
vinu spolku Chvalská, protože podal odvolání proti
kácení. Kdyby se tak nestalo, všechny podstatné
chyby by byly jistě opravené během realizace
projektu.
3) Vaše jméno uvádím, protože jste nejvýraznější
osobou spolku Chvalská, který od prvního uveřejnění mého textu o Nolčově parku vydává další
a další komentáře.
4) O vzácném zbytku přírody nechť si udělá každý

svůj úsudek po návštěvě parku.
5) Projekt revitalizace byl 2x schválen zastupitelstvem, 2x radou, vyšel podrobně ve Zpravodaji.
6) Co se týče zmatené žádosti plné pochybení
– ať si občané pročtou všech 14 stran, jedná se
o technické nedostatky, revitalizace jako taková
zpochybněna nebyla.
7) Na veřejném projednávání jsem se nezapojila,
protože ctím určitou kulturu chování. Nebudu reagovat na hrubé napadání projektanta a odborníků
z OŽPD skupinou odpůrců projektu, ke kterým se
přidali náhodně kolemjdoucí, kteří vůbec nevěděli,
o co se jedná, ale o to byli hlasitější.
8) Domnívám se, že Vaším kritériem k posuzování hlasování podle selského rozumu a osobní

statečnosti je, jestli zastupitelé sdílí nebo nesdílí
Váš názor.
9) Na základě čeho hodnotíte kvalitu mého
vzdělání? Mám vysokou školu humanitního směru
na Karlově univerzitě a v rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvovala mnoho programových
konferencí, kde mi přednášeli významní odborníci,
tým poradců, komise a odbor OŽPD. Vidím, že pro
hodnocení vzdělání máte stejná kritéria jako pro
selský rozum a osobní statečnost – tedy skutečný
odborník je pouze ten, který má stejný názor,
jako Vy.
Alena Šefčíková
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PILOTNÍ PROJEKT DOSTANE TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY DO ŠKOLY
Žáci ze ZŠ Stoliňská se budou moci od nového školního roku setkat s pracovníky Nízkoprahového klubu a Terénního
programu HoPo přímo ve svých třídách nebo na chodbách či hřištích své školy.
V rámci pilotního projektu Terénní sociální práce na školách budou moci děti s pracovníky, které znají z prostředí nízkoprahového klubu nebo z kontaktu venku, sdílet o přestávkách radosti i starosti spojené s dospíváním, vrstevníky, školou nebo
rodinou.
Přínosem projektu, který je inspirován dobrou praxí v Norsku, je rozšíření stávajících mechanismů řešení problémů nejen výchovného rázu.
Velkou výhodou je také přesah do sociální práce s dětmi v ulicích Horních Počernicích nebo v klubu HoPo. Kromě zlepšení klimatu v některých třídách lze očekávat rovněž přínos na poli primární prevence, která bude díky častější přítomnosti pracovníků na škole (1-2x týdně),
systematičtější. Těšíme se tedy spolu s dětmi na objevení potenciálu terénní sociální práce na školách, která, doufejme, přinese více spokojenosti a radosti do života alespoň některým z nich.
Děkujeme ZŠ Stoliňská za vstřícnost a otevřenost novým, ve světě však již osvědčeným trendům v práci s dětmi a mládeží.
Jiří Mataj,
Nízkoprahový klub a Terénní program HoPo zřizuje o. s. Neposeda za podporyMagistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 20.
vedoucí NkTp HoPo
Nabídku letních táborů naleznete na straně 42.

ŽIJÍ S NÁMI, ŽIJEME S NIMI…
To je název netradičně pojaté oslavy MDD
na Základní škole Stoliňská, která se konala
na školním hřišti a v přilehlých prostorách
v pátek 5. června.
K myšlence zorganizování celé akce nás
přivedla čtyřletá spolupráce se ZŠP Bártlova.
Několikrát do roka se děti druhého stupně
setkávají v rámci dlouhodobého projektu
Setkávání s dětmi s nejrůznějšími zdravotními postiženími. Na všechny pomocníky se
ale pokaždé nedostane a ostatní děti se cítily
ochuzené. A tak jsme jim dali šanci. Vytvořili
jsme několik stanovišť, na kterých by si děti
vyzkoušely, jak žijí někteří z nás. Pozvali jsme
z Tichého světa neslyšící lektory s tlumočníky znakového jazyka, pozvali jsme vysokoškolačku na vozíčku. Díky zapůjčenému
invalidnímu vozíku od manželů Ježkových
ze zdravotnických potřeb si děti mohly zažít

obtížnost takového pohybu na vlastní kůži.
Dále si děti zkusily chůzi s bílou holí, hod
poslepu na zvukový cíl, zahrály si zvukové
pexeso či se seznámily s četbou a psaním
Braillova písma. Stanoviště první pomoci
mělo být upozorněním na její důležitost.
Vždyť i včasná pomoc může být prevencí
handicapů.
Celé akce se zúčastnili také žáci ZŠP Bártlova, kteří přispěli svou dobrou náladou ke
zpříjemnění celého dne a se svými pedagogy a asistenty si také vyzkoušeli jednotlivé
disciplíny. Počasí nám přálo – slunce hřálo
jak o život, takže veliký dík patří také paní
Evě Tůmové, po jejímž ovocném občerstvení
se jen zaprášilo.
Děkujeme i našim kolegyním a kolegům,
kteří trávili celé dopoledne na jednotlivých
stanovištích, a v neposlední řadě vedení

školy, které nás s důvěrou nechalo celou akci
zorganizovat.
Hedvika Zmeková
a Radek Fejt

Hudební festival u sv. Ludmily na Chvalech letos přivítá světoznámé umělce
Po úspěšném prvním ročníku hudebního festivalu u sv. Ludmily
na Chvalech v roce 2014, jehož iniciátorem a organizátorem byla
farnost u kostela sv. Ludmily v Praze na Chvalech, jsou v plném
proudu přípravy druhého ročníku.
V loňském roce se na přelomu září a října uskutečnily tři koncerty.
Na prvním koncertu v kostele sv. Ludmily vystoupilo trombónové
kvarteto Trombonetta Quartet. Druhý koncert se uskutečnil na
Chvalské tvrzi a byl věnován staré hudbě pro flétnu a cembalo. Závěrečný koncert představil program pro trubku a varhany od baroka
po hudbu 20. století.
V letošním roce jsou plánovány opět tři koncerty. V pátek 18. září
2015 vystoupí ve farním kostele sv. Ludmily známý komorní soubor
Musica Bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem, který
je pověstný více jak třicet let ojedinělým zpracováním a interpretací
anonymní a lidové hudby, ale také prováděním širokého hudebního
repertoáru od doby baroka a klasicismu až po současnost.

Druhý koncert 25. září 2015 se uskuteční na Chvalském zámku.
Bude jistě nevšedním zážitkem, neboť bude účinkovat světoznámé
Vlachovo kvarteto Praha, které se od svého založení v roce 1982
stalo díky svým četným koncertům po celé Evropě a v zámoří možná
slavnějším v zahraničí než v naší zemi.
Bezesporu nevšední bude také závěrečný koncert v pátek 2. října
2015 v kostele sv. Ludmily. Nejen díky nástrojovému obsazení
(varhany, cembalo), ale především díky interpretovi, kterým bude
prof. Jaroslav Tůma. Ten jistě patří k nejvýznamnějším koncertním
varhaníkům a improvizátorům současnosti.
Stejně jako v roce předchozím na významnou část rozpočtu festivalu
velkoryse přispívá městská část Praha - Horní Počernice. Pevně věříme, že přízeň festivalu zachovají i posluchači nejen v roce letošním,
ale i v budoucnu.
Pavel Jansa

Program druhého ročníku hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech

Pátek 18. 9. 2015 ve 20.00

Musica Bohemica, umělecký vedoucí Jaroslav Krček

Pátek 25. 9. 2015 ve 20.00

Vlachovo kvarteto

Pátek 2. 10. 2015 ve 20.00

Jaroslav Tůma – varhany, cembalo

Redakční rada žádá všechny přispěvatele z řad občanů, aby respektovali rozsah
svých příspěvků na 1/2 strany, tedy maximálně na 4200 znaků, jak je uvedeno
v Pravidlech HPZ, jinak příspěvek nebude otištěn.

Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2015

Historie dávná i nedávná – 83
Události

Rozhodnutí o ustavení jediné obce na
společném katastru, kterým končilo minulé
pokračování o událostech, na krátkou dobu
ukončilo diskuse, ale záhy vzplanul souboj
o název. Návrhů bylo nemálo, až po vymýšlení zcela nových pojmenování. Plénum
MNV dne 5. září se na žádost ministra vnitra
otázkou názvu zabývalo a velkou většinou
odhlasovalo společný název Horní Počernice. Návrh byl prostřednictvím ZNV zaslán
ministru vnitra, ten úřední název obce
potvrdil. Tím bylo i po legistativní stránce
ukončeno několikaleté období tříbení názorů na další podobu rozvoje nového sídelního
celku.
Událostí, jež zaujala i mnohé naše občany, byl velký požár v klánovických lesích.
Rozhořel se za mimořádného sucha od jiskry
z lokomotivy dne 20. září. Likvidace ohně se
zůčastnily i všechny tři naše hasičské sbory.
Společným úsilím dobrovolných hasičských
sborů z širokého okruhu okolních obcí se
podařilo požár zdolat a zabránit, aby se
rozšířil do celého polesí. Ještě po několik
dalších dnů hlídaly požářiště hasičské sbory.
První období společného rozvoje nebylo
v Horních Počernicích nijak jednoduché
zejména proto, že se do dění obecního
promítal společenskopolitický boj
s výrazným mezníkem února 1948. Vliv
tak mělo znárodnění velkých průmyslových
podniků, vyvlastňovací proces obchodních
a restauračních činností, řemeslnických
provozů a zemědělských hospodářství,
rozmach družstevnictví a další změny. Jen
krátké připomenutí některých změn, kdy
například závod Brilliant na výrobu marmelád se stal součástí národního podniku
Fruta, původní akciová společnost Dental
se stala provozovnou výrobního koncernu
Chirana, výrobna autovolantů bratří Reinerů
se stala provozovnou národního podniku

Pal ve Kbelích s nezměněnou činností, firma
Terrag na výrobu střešní lepenky s novým
názvem Dehtochema se stala manipulačním
skladem chemických látek podniku Chema
apod. Větší zemědělské statky byly sloučeny
do státního statku, který měl sídlo
v sousedních Jirnech. Tyto společenské
změny spolu s úkoly vyhlášeného pětiletého
plánu rozvoje republiky určily obsah dění
v obci obecního roku 1948 i během
dalších let.
V záznamech o dění v obci jsou zachyceny
tyto události:
V části věnované bezpečnosti se nejprve
konstatovalo, že kromě běžných krádeží,
jež se vyskytují v průběhu roku, kdy jde zejména o ovoce a domácí zvířectvo, jako jsou
slepice, kachny, husy a králíci a v předsklizňovém období o některé polní plodiny,
v noci z třetího na čtvrtého června došlo
u nás k opravdové loupeži. Neznámí pachatelé vyloupili prodejnu spotřebního družstva
Bratrství v domě čp. 125 v sousedství
restaurace Na Kovárně. Pachatelé odcizili
zejména cukr, tuky, mouku a další potraviny,
jichž je na trhu nedostatek a spolu s nimi
také všechny ústřižky potravinových lístků.
Vzniklá škoda byla značná. Vyšetřovatelé
došli k názoru, že jde pravděpodobně
o stejné pachatele, kteří vyloupili tři prodejny v dalších obcích blízkého okolí.
V části věnované dopravě je automobilový
provoz na hlavní silnici /dnešní Náchodská/
už v roce 1948 hodnocen jako nadměrný
a vede k častým nehodám. Jako příklad je
pak uvedena příhoda, ze dne 22. 4. v 17:15,
když osobní auto zn. Tatraplán jelo velkou
rychlostí do Prahy a v místě před hospodářskou záložnou /dnes Česká spořitelna/
narazilo na stojící nákladní auto naložené
střešními taškami. Osobní auto se nára-

zem převrátilo a část nákladu byla rozbita
a rozházena po okolí. Řidič a spolujezdec
osobního auta byli velmi těžce zraněni.
Mimořádným štěstím bylo to, že nedošlo ke
zraněním četných chodců, kteří v té době
přicházeli po přilehlém chodníku z nádraží
od vlaku.
Dne 1. května tohoto roku v 15:15 projel
obcí směrem na Poděbrady cyklistický peloton mezinárodního závodu Praha – Varšava
za velkého zájmu našich občanů.
Tělocvičné jednoty Sokola našich původních
obcí se připravovaly k vystoupení na XI.
všesokolském sletu. Dne 13. 6. předvedly
občanům obce veřejnou ukázku cvičení ze
všech skladeb určených pro hlavní sletové
dny 5. a 6. července v Praze na Strahovském
stadionu. Přes nepříznivé počasí ve sletových dnech se na Strahov vypravilo mnoho
našich občanů.
V části zdraví je tohoto roku uvedeno, že
v prvních dvou měsících druhého pololetí
onemocnělo u nás devět dětí dětskou obrnou. Vážná choroba si naštěstí nevyžádala
smrt žádného z dětí, pouze dlouhodobou
náročnou léčbu a několik trvalých následků.
Nejzávažnější událostí roku 1949 v obecním
dění byly hospodářsko-technické úpravy
pozemků, které vedly také k narovnávání některých částí hranic katastru obce s obcemi
sousedními. Zarovnávaly se tak velké zákruty a hraniční klíny. Těmito úpravami nedošlo
ke ztrátám celkové výměry katastru obce
Horní Počernice. K větší změně došlo směnou pozemků se sousední obcí Klánovice.
Vedení naší obce souhlasilo, aby Klánovicím
byla postoupena část území, na němž od
roku 1930 vznikla zástavba rodinných
domků. Šlo o 48 ha pozemků s 35 domky
a 215 obyvateli. Výměnou jsme dostali
38 ha pozemků s lesním porostem, který již
byl naším vlastnictvím, ale katastrálně byl
dosud začleněn do území Klánovic.
Od 1. února 1949 vstoupilo v platnost
nařízení vlády o zásadní změně ve správní
oblasti. Zrušeno bylo zemské zřízení a současně byly zavedeny kraje. Současně s tím
se prováděly změny na okresní úrovni. Naší
obce se dotkla změna, k níž došlo zrušením
dosavadního okresu Praha venkov, který
tvořil územní prstenec okolo Prahy. Vznikly
okresy Praha - západ a Praha - sever. Naše
obec, rozlohou a počtem obyvatel největší
na okrese, byla zahrnuta do okresu Praha
- sever s plochou 21.410 ha, 39 obcemi
a 60.990 obyvateli. První plenární schůze
nového Okresního národního výboru se
konala 15. května 1949 v prozatímním
kulturním domě v Horních Počernicích za
předsednictví Karla Matouška.
O dalších událostech opět v pokračování.
Hutert Antes, kronikář

Tělocvičné jednoty Sokola našich původních obcí se připravovaly k vystoupení
na XI. všesokolském sletu.
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JAROSLAV ŘEZNÍČEK:
JE KRÁSNÉ ZNOVU NAJÍT PŘED LÉTY ZTRACENÝ DOMOV
Důvody k odchodům z rodné země bývají
různé. Jejich důsledky, především ztráta
vlasti, příbuzných, přátel a často i naděje
znovu je spatřit, však zůstávají stejné.
Ve dvacátém století, v průběhu bouřlivé
historie našeho národa, potkal tento
osud desítky tisíc Čechů a Slováků. Zprvu
někteří utíkali před bídou a válkou, jiní
pak před nacisty a komunisty. Nejvíc jich
vyštval komunistický režim po únoru 1948
a především po deziluzi ze srpna 1968,
kdy Československo přišlo o podstatnou
část společenské elity. Odhaduje se, že ve
20. století odešlo z Čech a Moravy asi půl
milionu lidí. Takové množství nutně oslabí
sociální strukturu státu a poznamenává celou populaci. Emigranti byli vždy odvážní,
věřili si a měli jasný důvod k odchodu
z vlasti i představu, jak by jejich život
měl či mohl ve svobodné zemi vypadat.
Po sovětské invazi se rozhodl odejít také
hornopočernický rodák Slávek Řezníček
se svou rodinou a manželčinými rodiči
Josefem a Ernou Korbelovými, jejichž osud
byl komunistickým režimem poznamenán
zcela zásadně.
Emigrace a exil jsou rozdílné pojmy: emigrace vystěhování, exil vyhnanství, což
někteří znají z biblického pojmu exodus
pro odchod Izraelitů ze zajetí v Egyptě.
I ten lze do jisté míry použít pro mnohé
lidi v tehdejším Československu. Platil
i pro vás?
Moje rodina nebyla nijak perzekvována, prožil jsem s bratrem a kamarády krásné dětství
v Horních Počernicích a vůbec jsme tehdy
nevnímali nedostatek peněz nebo zboží
v 50. letech. Pamatuji si, jak jsem jednou týdně od časného rána stával ve frontě na maso
u řezníka Houžvičky, kterého si starší Počerňáci jistě ještě pamatují, a před osmou mě
vystřídala maminka, abych mohl jít do školy
v Bártlovce. O to více však trpěla rodina mé
pozdější ženy Alenky, jejíž otec Josef Korbel
byl v říjnu 1949 zatčen agenty STB a uvězněn. Komunistický režim mu měl za zlé, že
se věnoval zejména dětem a mládeži

a šířil mezi nimi náboženskou víru, jež byla
považována jako nepřátelská socialistickému zřízení. V zinscenovaném procesu byl
odsouzen na dvanáct let těžkého vězení
a propuštěn po deseti letech v září 1959.
Traumatem z těch let se potýkal i dlouho po
svém propuštění, trpěla tím celá rodina a komunistická šikana postihla i Korbelovy děti.
Většina lidí, kteří se v té době rozhodli
opustit svou vlast, netrpěla pocitem viny.
Souvisí to s definicí národa spíše herderovskou než bolzanovskou? Necítil jste
jako vlastenec pocit zrady?
Zajímavé je, že s myšlenkou na emigraci poprvé přišla moje žena. Krátce po svatbě jsme
jako zázrakem v roce 1964 vycestovali pod
patronací Armády spásy do Německa
a strávili tam krásný měsíc. Tehdy mi Alenka
navrhla, abychom tam zůstali. Byl jsem
zaskočen a odpověděl: ´Co ty jsi to za vlastenku?´Ani ve snu by mě tenkrát nenapadlo,
že bychom v Německu zůstali. Uběhly čtyři
roky, situace u nás se radikálně změnila,
a nakonec jsem já byl iniciátorem našeho
odchodu do exilu. Zvítězila tedy definice
herderovská, v níž národ a státní příslušnost,
kultura a mravy více splývají a odchod se
nebere jako zrada, navíc jsme měli obavy
o další osud naší rodiny. Vždyť z Deklarace
o lidských právech jasně vyplývá, že každý
má právo svobodně si zvolit zemi, v níž
chce žít.

Kdy jste opustili Československo?
V roce 1968 jsem pracoval v podniku zahraničního obchodu Strojexport a Merkurii na
Václavském náměstí. Denně jsem potkával zmatené a špinavé ruské vojáky, kteří
nevěděli, kde a proč zde jsou. I když jsem
mluvil dobře rusky a snažil se jim vysvětlit,
co se děje, bylo to zbytečné. 21. srpna 1968
jsem řekl ženě: Děvče, to vypadá na dalších
tři sta let temna, tady nemůžeme zůstat. Po
dlouhých debatách jsme společně dospěli k
závěru, že odchod bude pro naši rodinu nejlepším řešením. Po vyřízení všech dokumentů jsme se s manželkou, dvěma syny (téměř
tříletým a desetiměsíčním), manželčinými
rodiči a švagrem octli za
devět dnů ve Vídni
a odtud pak pokračovali
do Švýcarska. Bydlení
jsme našli nedaleko Curychu, s vybavením nám
velice pomohli přátelé
z Armády spásy. Oba
jsme uměli německy,
takže najít práci pro
nás nebylo tak obtížné.
Jako technik jsem získal
místo v Curychu ve
zkušebně elektrozařízení, manželka pracovala
jako fyzioterapeutka
v nemocnici. Ve Švýcarsku jsme si uvědomili,
jak krásná a mírumiJaroslav Řezníček s otcem své ženy Alenky Josefem
lovná země to je. Byli
Korbelem, synem Viktorem a vnukem Alexem
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jsme šťastni, i když naše začátky v cizině byly
napínavé a vůbec ne jednoduché. Zdejší
lidé se k nám chovali fantasticky. Škoda, že
někteří uprchlíci naši pověst kazili: využívali
třeba vysoké bezúročné půjčky, a když ji
obdrželi, zmizeli.
Kundera napsal, že emigrace nebo exil
znamená čtvero očí. Toho, kdo se s tím
umí vyrovnat, obohacuje, nelže si
a nedělá ze sebe buď cizince, nebo
naopak zůstává v českém ghettu. Jistě
hodně záleželo na tom, do jaké míry
člověk ovládal jazyky nebo aspoň jazyk
země, do které odešel, jakou měl profesi
a psychickou odolnost. Jak to bylo
s vámi? Jak těžké bylo získat práci
ve Spojených státech a jakými profesemi
jste prošel?
Ve Švýcarsku jsme žili rok a půl a k odchodu
do Ameriky nás přiměl můj švagr Boris, který
tam odjel už v roce 1968 přímo z Vídně a žil
v Kalifornii. Vždycky měl v životě jasné cíle,
a když nás ujistil, že nebudeme mít žádný
problém s uznáním našich profesí, odjeli
jsme v roce 1971 do Chicaga. Pozice exulanta je na jedné straně zraňující, na druhé
straně podporuje tvůrčí aktivity, takže i pro
nás byla tato situace v konečném důsledku
velmi pozitivní. Základy angličtiny jsem znal,
ale učil se neustále. Práci jsem jako technik
získal poměrně rychle, ale po krátké době
firma třetinu z nás propustila. Dlouho jsem
to před manželkou tajil, protože jsme zůstali
téměř bez prostředků a nechtěl jsem žádat
o podporu. Předstíral jsem, že jezdím do
práce, místo toho obesílal a objížděl firmy
a hledal novou práci. Po třech týdnech mě
zaměstnali ve velké potravinářské firmě, kde

velmi přátelskými lidmi. Mnozí z nich nemají
téměř žádný majetek, přesto dokáží být šťastní,
okouzlit vás hudbou, hrát skvělý volejbal nebo
fotbal. Brazílie je kromě mé rodné země asi
jediná, která mě neustále láká. Podobné pocity
jsem měl také v Mexiku, v první z mnoha
zemí, kde jsem u firmy pracoval. Když mi bylo
šedesát, pohltila ji jiná společnost, a já si musel
pět let před důchodem hledat jinou práci. Najít
něco v tomto věku není jednoduché nikde.
Nakonec se mi to podařilo a v pětašedesáti
jsem odešel do penze.

Manželé Jaroslav a Alena Řezníčkovi

jsem pět let opravoval nejrůznější technická
zařízení. Podmínky byly velmi obtížné, ale
ve třiceti letech se vše lépe snáší, než když je
člověk starší. Životní příležitost jsem dostal
až u firmy, v níž se vyrábělo elektronické
zařízení pro důlní stroje na těžbu základních
kovů. Těch následujících sedmnáct roků
patřilo k nejzajímavějším a nejkrásnějším
v mém životě. Díky mému působení ve firmě, jež exportovala zařízení do všech koutů
světa, jsem navštívil šedesát zemí všech kontinentů a ve čtyřiceti z nich pracoval, včetně
Číny nebo Aljašky.
Kde se vám nejvíc líbilo?
V Brazílii, obrovské a nádherné zemi plné kontrastů, s neuvěřitelným nerostným bohatstvím,
obrovskými městy a lesy mrakodrapů, krásnou
přírodou, nekonečnými plážemi a především

Narodil jste se v roce 1940 v Nerudově,
dnes Khodlově ulici v Horních Počernicích,
přímo proti domu, v němž rodina Khodlových žila a v říjnu 1942 zahynula v koncentračním táboře Mauthausen za napomáhání
aktérům atentátu na Heydricha. Jak se
díváte na všechny události a změny u nás
po několika desetiletích?
Z vlastní zkušenosti vím, že svoboda není
zadarmo a musí se za ni neustále bojovat. Je
naší povinností neustále připomínat oběti,
které přinesli naši předci, jako Khodlovi,
Josef Korbel a tisíce dalších. Když jsme v
roce 1968 odešli z vlasti, netušili jsme, zda se
ještě někdy vrátíme. Příležitost se naskytla
až po mém odchodu do penze. Neumíte si
představit tu radost, když se po dlouhých letech vracíte do míst, kde jste strávila dětství,
prožila spoustu legrace a zábavy s kamarády,
první lásky… Brzy jsme si v Horních
Počernicích koupili byt, každoročně zde
s manželkou rádi pobýváme několik měsíců,
cestujeme a setkáváme se s přáteli.
Změny, kterými za tu dobu Horní Počernice prošly, jsou neuvěřitelné. Ještě mám
schovanou fotografii z poloviny 60. let, kdy
manželka veze kočárek se synem prašnou
Třebešovskou ulicí; asfaltky tehdy v obci
snad ani nebyly. Pamatuji si, jak v té době
vypadal areál Chvalské tvrze a zdevastova-

ná budova zámku, kde „hospodařil“ Státní
statek Praha. Od převratu v roce 1989 se
všude udělalo mnoho práce a na každém
kroku je vidět nějaké zlepšení. Obdivuji práci
bývalého starosty Lišky a také současné mladé starostky Hany Moravcové, s jejímž otcem
jsem chodil do základní školy.
Myslím, že hodně záleží na tom, jestli člověk
opouští vlast s tím, že se do ní brzy vrátí,
nebo ne. Mnozí z nás odcházeli v naději, že
se komunismus po čase zhroutí, a zase se
vrátíme. My jsme v návrat věřili, a sen se nám
nakonec splnil, i když to trvalo několik desetiletí. Je to opravdu krásné, když po létech
znovu najdete ztracený domov.
Chtěl bych na závěr říct, jak moc důležité je
pro mě přátelství s mnoha lidmi, které znám
už od nedělní školy, tedy od čtyř či pěti let.
Jsou to především přátelé z Církve bratrské,
kteří jsou nám velice blízcí a s nimiž společně věříme v Boha, jenž ovlivňuje naše životy.
I to je důvod, proč se do Horních Počernic
tak rádi a často vracíme.
V červnu jsme si připomněli Den památky
obětí komunistického režimu. Otec paní
Aleny Josef Korbel patřil stejně jako Milada
Horáková, popravená komunisty 27. 6.
1950, k tisícům dalších, kdo se stavěli totalitnímu režimu na odpor. Také jeho osud je
příležitostí k uctění památky všech obětí
komunistické ideologie. Jeho knihu
s názvem V nepřátelském táboře najdete
i ve fondu hornopočernické knihovny.
Dana Mojžíšová,
foto autorka a archiv
Jaroslava Řezníčka

Třída Jaroslava Řezníčka v r. 1954 před školou v Bártlově ulici. Třídnímu učiteli Ladislavu Kubelkovi Slávek vděčí za lásku k dějepisu a především k českému
jazyku, jímž bezchybně mluví i přes dlouholetý pobyt mimo vlast. Slávek je na fotografii před L. Kubelkou.
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KNIŽNÍ NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Jan Hus

Život a smrt kazatele
Pavel Soukup

odehrávají paralelně, vykazují ale zarážející
a překvapivá propojení. Tändzinova fyzicky
vyčerpávající a odvážná pouť přes Himálaje,
při které je mu armáda neustále v patách,
se v mnohém podobá životní cestě Matta
Lestera. I Matt musí překonat řadu traumatizujících problémů, jako je vášnivý vztah se
snoubenkou Isabellou nebo potíže spojené
se strmou profesní kariérou.
V momentě, kdy Tändzin i Matt v rámci
svých příběhů čelí konečné katastrofě,
se jejich osudy náhle propojí nečekaným
a překvapivým způsobem, který nás donutí
přehodnotit vše, co jsme si o jejich životech
do té chvíle mysleli.

Když se Janu Husovi blížila
Miroslav Držmíšek
čtyřicítka,
zdál se být na
vrcholu slávy a vlivu. Známý
kazatel v Betlémské kapli
a bakalář svaté teologie se
těšil podpoře královského
dvora i přátelství pražského
arcibiskupa.
Brzy ale přišly potíže: udání, procesy, klatba,
vyhnanství
a po něm odchod
do
Kostnice.
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila
Blažková
Tam byl Hus nakonec uvězněn
a upálen jako kacíř. Po celý život se přitom
zabýval stejnými myšlenkami jako otcové
kostnického koncilu – jak napravit zlořády
v církvi, sužované papežským schizmatem
Zločin na Bezdězu
a nedůstojným životním stylem kleriků.
Vlastimil Vondruška
Co tedy otcové koncilu shledali na Janu
LITERÁRNÍ VÝROČÍ
Husovi tak nebezpečným, že jej poslali na
V pořadí už dvacátá
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
smrt v plamenech? Kniha se zabývá genezí
historická detektivka
Ota Pavel • 2. 7. 1930
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jsem potkal ryby nebo
působení. Líčí jeho úspěch a pád: jakými
královského prokurátora
Pohádka o Raškovi. To jsou
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se
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proslulost
a správce hradu Bezděz
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a
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přilákaovšem spisovatel a historik
je Ota Pavel,
vlastním jménem Otto Popper.
www.facebook.com/sancepropocernice2014
lo pozornost strážců dogmatu. Jan Hus je tu
Vlastimil Vondruška vepsal
Jistě ho znáte nejen jako českého prozaika, ale
chápán jako příklad veřejně angažovaného
i do titulu knihy, v níž dává
jako významného novináře, sportovního
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popularitě
nahlédnout
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zákulisí
své tvorby: líčí, jak
reportéra a redaktora.
dostane do vážných potíží. Zachytit život
a proč se stal spisovatelem, jak pracuje
O tom, že odkaz i tvorba Oty Pavla jsou nespora smrt kazatele znamená zároveň dozvědět
s historickými prameny, aby příběh v knize
ně jedinečné, vypovídají slova Bohumila Hrabase
něco
o
pozdně
středověké
společnosti,
odpovídal dobovým reáliím, dává nahlédla, který, když byl v předvečer svých osmdesátin
jejím
chápání
světa,
jejím
vnitřním
napětí
nout do procesu vzniku knih.
navržen Václavem Havlem na Nobelovu cenu
a předsudcích.
za literaturu, uvedl, že „Nobelovku“ si z našich
Beňová
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
Milí Božena
naši čtenáři,
V těchto dnech se stěhujeme do podkrovních prostor
budovy na Náchodské ulici č. 868/28 na Chvalech,
u autobusové zastávky ve směru od Prahy. Nabízíme
vám tipy na nové a zajímavé tituly, které si - stejně
jako ostatní knihy z našeho fondu - můžete od úterý
18. srpna půjčovat v těchto náhradních prostorách.
Vámi už zapůjčené knihy mají prodlouženou lhůtu až
do konce září. Věříme, že náročné období stěhování
a rekonstrukci knihovny zvládneme i díky vašemu
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
pochopení. Děkujeme.
V měsíci listopadu se můžete těšit na Dny maďarské
kultury, další díl z cyklu pořadů Poznej země EU. O
programu vás budeme včas informovat, stejně jako
o akcích k 110. výročí existence Místní veřejné knihovny v Horních Počernicích.
Za kolektiv knihovnic
Božena Beňová, ředitelka

MVDr. Klára Bonková

autorů nejvíce zaslouží Ota Pavel, protože je
nejlepší.

Ludvík Vaculík
*23. 7. 1926
V červnu jsme se
rozloučili s Ludvíkem
Vaculíkem, jenž díky své
prozaické tvorbě patřil
mezi přední poválečné české spisovatele. Lidé
ho však znají spíše pro jeho politické názory za
komunistického režimu, zejména jako autora
legendární výzvy 2000 slov z června 1968 nebo
jako vydavatel pozdější samizdatové edice
Petlice. Za svou práci dostal řadu významných
ocenění, v roce 2002 Cenu Karla Čapka od
Českého centra Mezinárodního PEN klubu.
Z jeho prozaické tvorby se kultovní záležitostí
pro mnohé stala novela Sekyra z roku 1966, ve
které sugestivním způsobem popsal poválečné
nadšení a pozdější trpké zklamání levicových
idealistů, zneužitých státní mocí. Proslavil se
ale i svými romány Morčata, Český snář nebo
Jak se dělá chlapec.
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Kouzelník ze Lhasy

Novic, kvantový fyzik a prastaré tajemství
David Michie
Když vtrhne čínská armáda
do Tibetu, je Tändzin Dordže, novic buddhistického
kláštera, pověřen misí, která
dá jeho životu skutečný
smysl. V nejtemnější hodině
své vlasti má překročit
strmé štíty Himálají a vynést do bezpečí
dva starobylé posvátné texty nevyčíslitelné
hodnoty a nedozírného významu. O půl
století později se vědec Matt Lester ocitá
v podobně zásadní životní situaci. Za nevyjasněných okolností je požádán, aby přenesl
svůj výzkum, jehož výsledky mohou změnit
svět, z Londýna do Los Angeles.
Dobrodružné příběhy Tändzina a Matta se

Jako voda
Wally Lamb

Román Jako voda představuje tvář moderní Ameriky. Wally Lamb v něm
promlouvá o problému
tříd, měnících se sociálních zvyků, přežívajícího
rasového násilí a o tom,
jak zoufale hledáme lásku
a smysl života. Americký autor Wally Lamb
se českému čtenáři představil romány
Zpěv velryb a Bludné kruhy (1998; česky
BB/art 2001). Jako voda (2013) je autorův
pátý román. V českém překladu jej vydává
brněnské nakladatelství Host.

PŘÍLOHA
Výstavba a plánované stavební záměry v Horních Počernicích
Opravdu chceme změnit Horní Počernice v Jižní Město?
Autoři: Karla Polydorová a Jiří Beneda
Pokračujeme v informacích o výstavbě a stavebních záměrech dle mapy zveřejněné v čísle Hornopočernického zpravodaje (HPZ) 05/2015. Vybrali jsme pro Vás další stavby, místa a lokality rozvojových ploch v naší
městské části Horních Počernic. Jsou to základní informace především pro vás, abyste měli přehled o tom
jaké jsou ve vašem okolí záměry vlastníků stavebních pozemků.

bod č.12 - využití území
Komárovská, Markupova,
Jizbická, Chodovická,
Češovská. Investor MČ
Praha 20. Studie byla vypracována na základě zadání
Odboru životního prostředí Městské části Praha 20 (MČ Praha 20). Jedná se o záměr Městské části řešit pěší tahy v území s ohledem na jeho
budoucí rozvoj, umístit přírodní prvky dětského hřiště, odpočinkové plochy pro krátkodobou rekreaci a psí louku s cvičebními prvky a navrhnout vegetační úpravy s ohledem na přehlednost a bezpečnost území společně s nízkými nároky na údržbu. Přírodní dětské herní prvky a jejich
sestavy, posilovna pro dospělé a seniory, výběh pro psy a odpočívadlo s pergolou jsou rovnoměrně navázány podél cestní sítě vždy s logickou
vazbou na širší vztahy a reliéf pozemku. Jednotlivé prvky jsou uspořádány ve spirále směrem od západu do středu řešeného území. Na pozemku
se dále umísťují přírodní sestavy dětských herních prvků, venkovní posilovna se cvičebními prvky pro dospělé i seniory a plocha pro psí hřiště se
cvičebními prvky. Návrh řešení byl projednáván a připomínkován na společném veřejném setkání s občany dne 9. 4. 2015.
http://zdravehornipocernice.cz/wp-content/uploads/Studie_Jizbicka_duben_2015.pdf

bod č.13 - Tři bytové domy - A, B, C. Investor Canaba a.s. Jedná se o výstavbu tří bytových domů A, B, C se 4 nadzemními podlažími (celkem
33 bytů) a v 1 PP (celkem 24 garážových stání), o zastavěné ploše jednoho domu 278 m2. Součástí výstavby jsou komunikace, chodníky a zpevněné
plochy, 29 venkovních parkovacích stání, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, síť veřejného osvětlení a elektro silnoproud a slaboproud. Pro záměr bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, byla uzavřena plánovací smlouva s MČ Praha 20.

bod č.14 - Víceúčelová sportovní hala Jívanská. Investor MČ Praha 20. V současné době vedení MČ od umístění sportovní haly v této lokalitě
upustilo. Sportovní hala je pro toto území výrazně hmotově předimenzovaná a je v rozporu s charakterem a měřítkem okolní zástavby. Pro
umístění multifunkční sportovní haly dle návrhu se hledá vhodnější lokalita. Na tomto místě by mohla být umístěna pouze menší montovaná
hala pouze pro potřeby základních škol, vzhledem k nedostatku cvičebních prostor. Stávající vilová čtvrť by umístěním původně plánované
multifunkční haly s 80 parkovacími místy a počtem 360 diváků výrazně ztratila svůj charakter a pro majitele přilehlých nemovitostí především
pohodu bydlení, narušenou zvýšeným hlukem nejen z dopravy, ale i z několikahodinového provozu haly (včetně víkendů). Zhoršila by se výrazně i kvalita ovzduší imisemi z dopravy. Tím by samozřejmě mohlo dojít i ke snížení hodnoty těchto nemovitostí. K tomuto návrhu zároveň přišla
řada nesouhlasných námitek a připomínek, nejen ze strany vlastníků přilehlých nemovitostí, ale i od dalších občanů a rodičů ze školky, kteří se
obávali zrušení dětského hřiště pro školku, které by tato investice vyvolala. Sportovní hala takového charakteru a rozsahu, aby byla plně bez
obtíží funkční a splňovala komfort užívání všem našim občanům, potřebuje a zaslouží si skutečně jiné a podstatně prostorově větší a dopravně
dostupnější místo.
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bod č. 15 - skupina Na Chvalce - etapa A. Investor BH Realty, a.s.
Jedná se o výstavbu čtyř samostatně stojících bytových domů A, B, C, D
o čtyřech nadzemních a dvou podzemních podlažích s celkovým počtem
69 bytů. MČ Praha 20 dosud nedala souhlas s výstavbou. Územní řízení
o umístění stavby je přerušeno s výzvou k doplnění dokladů (plánovací
smlouvy s MČ Praha 20). Investor se proti přerušení územního řízení odvolal. Dle Územního plánu hl. m. Prahy je výstavba bytových domů v této
lokalitě možná. Pokud MČ Praha 20 souhlas nevydá je více než možné,
že investor bude svá práva hájit soudní cestou.

Lokalita Robotnice
Informace k lokalitě Robotnice jsme zveřejnili již v čísle HPZ 7-8/2014 pod názvem článku: Má ještě Robotnice šanci II aneb Robotnice šanci
má, pokud bude vůle. MČ Praha 20 vlastní v této lokalitě pozemek parc.č. 4417/13 o výměře 26047 m2. Současné vedení MČ výstavbu na
svém pozemku nepodporuje a tak Robotnice šanci má. MČ Praha 20 v rámci projednávání Metropolitního plánu uvažuje se změnou využití
tohoto pozemku z plochy obytné (OB) - na plochu - zeleň městská a krajinná (ZMK). Zda bude požadavku MČ vyhověno záleží na zastupitelstvu hl. m. Prahy, které tyto změny schvaluje.

bod č. 16 - 5 RD Slatiňanská a Na Chvalce. Investor Bytové domy Božanovská, s.r.o. Původní záměr byl výstavba dvou bytových domů
a třech samostatných rodinných domů. S umístěním bytových domů vedení městské části nesouhlasilo a sdělilo investorovi, že souhlasí
pouze s výstavbou rodinných domů. Investor stanovisko akceptoval. V současné době je uvažováno s výstavbou pěti rodinných domů.
Dostavba II. Etapy – ulice Božanovská, Slatiňanská BD 13 BJ + 3x RD k.ú. Horní Počernice.
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bod č. 17 - Dostavba areálu Chvaly II. a III. etapa Komunitní centrum a hospic. Investor Sdružení Chvaly. Majitelem pozemků je Církev
bratrská, Soukenická 1193/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. Komunitní centrum Chvaly bylo postaveno v těsné blízkosti trasy D510. Nyní
zajišťuje sociální a zdravotní (léčebnou a rehabilitační) péči a školské aktivity. Na předmětné území existuje dosud platné územní rozhodnutí
o umístění stavby Výstavba areálu církve bratrské Chvaly, vydané v roce 1996, které bylo částečně čerpáno projednáním a realizací některých staveb. Zkolaudován byl objekt koleje THI s tělocvičnou (Tyranus Hall International), dům pečovatelské služby Diakonie CB (Bethesda),
bytový dům profesorů ES CBV. Od roku 2008 je snaha v areálu realizovat výstavbu dalších budov. Pro nový záměr byla podána žádost
o změnu výše uvedeného územního rozhodnutí, a to pod názvem Dostavba Komunitního centra Chvaly – Rehabilitační centrum,
Komunitní centrum. Jedná se o moderní Léčebné a rehabilitační centrum (200 lůžek) a budovu Komunitního centra a objekt Hospice (administrativa celkem cca 800 m2, sály kapacita 150 osob, 18 bytů, kapacita lůžkové části (VŠ kolej, hotel) 96 lůžek, MŠ pro 24 dětí, 76 garážových stání a 53 venkovních parkovacích míst chráněné dílny a chráněné bydlení. Dále zde mají být poskytovány lůžkové i mobilní hospicové
služby, specializované výzkumné pracoviště pro oblast rehabilitace a neurologie). Dle vyjádření IPR hl. m. Prahy ( Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy) je návrh hmotově předimenzován a nerespektuje charakter v okrajové části areálu s drobnou historickou zástavbou Chval.
Severní část navržené budovy nemocnice je v rozporu s územním plánem a to ve výškové regulaci, která je v severní části areálu jen
max. 2 nadzemní podlaží. Navrhovaný objekt má mít 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní. Řízení o změně územního rozhodnutí však bylo
v letošním roce zastaveno, nebyly uzavřeny smlouvy s MČ Praha 20 na vybudování veřejné infrastruktury a smlouva o spolupráci.

bod č. 18 - Novostavba objektu pošty v Mezilesí - Investor Blooman Development, s.r.o. Hala s možností 7 poštovních přepážek,
28 parkovacích stání + 18 nových park. stání v přilehlé lokalitě. Dne 18. 4. 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Dosud
nebylo dokončeno územní řízení o umístění stavby Parkovací plochy v ulici Mezilesí pro nedořešené majetkové poměry. Nabytí právní
moci rozhodnutí o umístění stavby Parkovací plochy v ulici Mezilesí je podmínkou pro podání žádosti o stavební povolení na objekt pošty.

bod č. 20 - Zástavba lokality nad Palečkem - Investor A-ENERGY, s.r.o. Jedná se o obytný soubor bytových domů, administrativních
a obchodních budov, příjezdová komunikace a inženýrské sítě, včetně napojení, ČOV (čistírna odpadních vod) na pozemku parc. č. 4232/4
k.ú. Horní Počernice. Obytný soubor obsahuje 100 bytů 1+kk, 156 bytů 2+kk, 122 bytů 3+kk ve 14 bytových domech, mateřskou školku, nákupní centrum, administrativu a hromadné garáže v podzemním podlaží. Dopravní napojení je navrženo na ulici Ve Žlíbku a Jeřická. Součástí
dopravního řešení je nová obslužná komunikace včetně kruhového objezdu. Dosud byl v roce 2012 zpracován pouze koncept dokumentace
pro územní rozhodnutí, projednání záměru je v současné době ze strany investora pozastaveno.
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Vize z minulosti
1. Obecní dům Horní Počernice
V závěru článku o výstavbě nahlédneme trochu do minulosti a plánů bývalého vedení
naší městské části a představíme vám některé návrhy, které mohly být realizovány. Jedná
se o Obecní dům Horní Počernice, pro který byla vypracována architektonická studie
v roce 2009. Tato studie umístila Obecní dům na louku u konečné zastávky autobusu
Ratibořická. Rozsah zamýšlené zástavby včetně náměstí vidíte na obrázku.

2. Studie řešení areálu Chvalského zámku

ilustrační foto

Na obrázku je znázorněno řešení areálu Chvalského zámku z roku 1995. Takto by mohl vypadat areál Chvalského zámku pokud by se plánovaný záměr uskutečnil. Krom stávajících budov (Chvalský zámek, Café restaurant Mondi) vidíte návrh na dostavbu dalších objektů mezi
hotelem Sezóna a pizzerii La Trattoria Turbanti. Návrh na využití byl Hostel (ubytovna mladých) s kapacitou 15 pokojů, 80 lůžek, jídelna
a vinárna klub.

Speciální přílohu připravili Karla Polydorová a Jiří Beneda, radní za Šanci pro Počernice.
Redakce se omlouvá oběma autorům, že v minulém čísle nebyla jejich jména uvedena.
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

V pondělí 5. října bude zahájena výuka 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. Jedinou podmínkou ke studiu
je věk nad 50 let. Přihlašujte se během září u pověřené lektorky VU3V
Mgr. Alžběty Cibochové, tel.: 608 664 806 nebo v Divadle Horní Počernice
na tel.: 281 920 326. Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické
i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském
dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu.
Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které je chápané jako životní hodnota
sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může
a má být přístupný všem.

Lektorka a studentky VU3V - Barokní architektura v Čechách
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Program divadla na září a říjen 2015
Neděle 13. září v 19.30
HRA VÁŠNÍ

POKLADNA
Vstupenky na měsíc září můžete kupovat již nyní v pokladně Chvalského zámku
denně od 9.00 do 17.00nebo on-line na www.divadlopocernice.cz.
Úterý 15. září v 11.00
SVATOUŠEK				Od úterý 25. srpna bude otevřena také pokladna v Divadle Horní Počernice a zahájen prodej
vstupenek na říjen včetně limitovaného počtu „balíčků“ tří představení za sníženou cenu, který
Čtvrtek 17. září v 18.00
jsme pro vás připravili při příležitosti zahájení jubilejní 10. divadelní sezóny.
Z (NE)OBYČEJNÉHO KAMENE
Vernisáž výstavy
Zvýhodněné vstupenky na tento abonentní minicyklus budou v prodeji pouze v divadle.
PLATBY KARTOU
Pátek 18. září v 19.30
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Sobota 19. září v 18.00
MORT
		
Neděle 20. září v 15.00
MAUGLÍ
Středa 23. září v 19.30
VZTAHY NA ÚROVNI

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova.
Neděle 13. září v 19.30

Peter Nichols
HRA VÁŠNÍ

Produkce: agentura Harlekýn, s.r.o.
Režie: Lída Engelová
Překlad: Kateřina Hilská
Čtvrtek 1. října v 19.30
Manželská krize v lehkém komediálním
LIGA PROTI NEVĚŘE
duchu.
Hra vášní je lidský příběh, v němž se pozná
Sobota 3. října v 15.00
mnohý z diváků. Která žena v životě nebyla
DOROTKA A PENTLIČKA
ANEB NÁMLUVY VE MLÝNĚ
nejdřív milenkou ženatého muže, aby se z ní
pak stala manželka, sama podváděná mladší
Úterý 6. října v 19.30
milenkou? Komedie, která se stane tragédií,
HRDÝ BUDŽES
tragédie, která je komedií s jedinečnou koncentrací kumštu a herectví.
Pátek 9. října v 19.30
Hrají: Máša Málková, Oldřich Vízner, Dana SysloDVANÁCT
vá, Stanislava Jachnická, Otakar Brousek, Dana
Sobota 10. října v 18.00
Batulková, Kateřina Pleyerová
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ		
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Čtvrtek 24. září v 19.30
SVATOUŠEK			

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

Úterý 15. září v 11.00
Norbert Silberbauer

VEŘE JNÁ
GENERÁLKA

SVATOUŠEK				Čechův divadelní podzim
Golden Archer Productions
Režie: Světlana Lazarová
Tragikomedie, v titulní roli Otmar Brancuzský
Vstupné 80 Kč, omezený počet vstupenek

Středa 21. října v 19.30
IDEÁLNÍ PÁR

Čtvrtek 17. září v 18.00

Sobota 24. října v 18.00
KRÁSKA A ZVÍŘE			

Vernisáž výstavy
První výstava nové sezóny připomene 80 let
nepřetržitého provozu litografické dílny v
Říční ulici na Malé Straně.
Vstup volný

Neděle 25. října v 15.00
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ

Z (NE)OBYČEJNÉHO KAMENE

Středa 28. října v 19.30
ROMEO A JULIE				
Pátek 18. září v 19.30
Čtvrtek 29. října v 19.30
Z LOUŽE POD OKAP

Režie a úprava: Vladimír Strnisko
Překlad: Karina Havlů
Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet
živé manželství, hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chybět.
Rodinný život manželů Bonettiových a jejich
dospívající dcery se pohybuje zdánlivě
v každodenní jednotvárnosti. Fabio věnuje
většinu svého času práci v bance a koukání
na fotbalové zápasy v televizi. Jednoho dne
zjistí, že jeho rodina byla omylem sledována
a filmována soukromým detektivem místo
sousedky známého politika. Manžel se tím
náramně baví a vše vypráví své ženě. Ta se zdá
být naopak velmi znepokojená. Co se skrývá
pod pokličkou zdánlivě všedních dní manželského páru?
V hlavních rolích Simona Stašová a Michal Dlouhý, dále hrají Andrea Daňková a Vasil Fridrich
nebo Petr Vančura. Ve filmových dotáčkách hrají
Barbora Poláková, Ernesto Čekan, aj.
Vstupné 400, 370, 350 Kč

Renato Giordano a Rodolfo Sonego

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

Produkce: agentura Harlekýn, s.r.o.
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je přehlídka amatérských divadelních souborů
konaná na počest zesnulého
českého scénografa Milana
Čecha (1937 -2007), který prožil
své mládí v Horních Počernicích
a byl jedním ze zakládajících členů novodobého hornopočernického amatérského divadelního souboru. S ním také hrál a vytvořil pro
něj desítky scénických a kostýmních návrhů.
Smyslem Čechova divadelního podzimu je
přispět k lepšímu poznávání amatérských
divadelníků a k propagaci amatérského
divadla. Festival je otevřený všem divadelním
žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům,
stylům a poetikám. Je příležitostí k vzájemné
inspiraci a setkávání. Letošní 8. ročník nabídne
divákům celkem šest představení. V programu
budou označena logem festivalu.
Základní vstupné 100 Kč, studenti

a senioři 50 Kč. Pravidelným návštěvníkům
nabízíme zakoupení permanentní vstupenky
na všechna představení v ceně 300 Kč.
Sobota 19. září v 18.00

MORT

Terry Pratchett / Pavel Cisovský
Divadelní soubor při
T.J. Sokol Lázně Toušeň
Režie: Filip Müller
Překlad: Jan Kantůrek

komedie ze zákulisí vysoké politiky, která
nevynechává ani milostný život mužů sedících
na vlivných křeslech v Evropské obchodní
komisi.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/ Olga
Želenská/ Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin
Sobotka/ Martin Zounar, Monika Absolonová/
Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková/ Vlasta Žehrová, Pavel Nečas/
Zbyšek Pantůček
Vstupné 280, 250, 220 Kč
Čtvrtek 24. září v 19.30
Norbert Silberbauer

SVATOUŠEK		

Fantasy komedie z knižního cyklu Úžasná
Zeměplocha.
Nechte se unést do světa velkých příběhů.
Nekonečný vesmír, v neviditelných proudech
mezi galaxiemi pluje velká nebeská želva
Atuin, na jejímž krunýři stojí čtyři sloni, kteří na
svých hřbetech nesou Zeměplochu, placatý
kruhovitý svět, který je tak podobný našemu
a přitom tak odlišný. Plný mágů, čarodějek,
prapodivných tvorů, bohů a příběhů.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč
Neděle 20. září v 15.00

MAUGLÍ

PREMIÉRA

Golden Archer Productions
Režie: Světlana Lazarová
Tragikomedie o čestném kostelníkovi Svatouškovi, který pracuje přes den v tiskárně a jedné
neděle se mu přihodí v kostele nehoda. Ozve
se prasknutí, spadne na něj dvousetkilový
pískovcový anděl a zabije ho. Svatoušek žil
celý život podle Desatera a znal všech dvanáct
apoštolů jménem, v počítači měl jako výchozí
stránku web kardinála, aby si každé ráno
vychutnal kliknutím myši jeho úsměv.
Na hřích prostě nebyl čas. Teď je Svatoušek
mrtvý a čeká na zmrtvýchvstání, na nanebevstoupení, ale nic se neděje. Zarezervoval
si cestu, sbalil kufr, zaplatil účet, ale autobus
nikde. Čeká na svého anděla, který ho má vést
ke Spasiteli, je však stále více zklamán a čekání
se mění v rezignaci. Retrospektivně si rekapituluje svůj zbožný život, přičemž se začínají
vynořovat jeho hříchy - zlost na lidi, kteří ho
opustili, rozhořčení, nenávist. Konečně vybízí
Boha k reakci a ani si nevšimne, že se nachází
v pekle - svém soukromém pekle. On, který
věnoval celý život církvi, se ocitá ve slepé
uličce. Možná si měl život více užít.
V titulní roli Otmar Brancuzský
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Předprodej v pokladně Divadla Horní
Počernice od úterý 25. srpna od 16.00

ABONENTNÍ MINICYKLUS
19. září v 19.30

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

(Agentura Harlekýn, Simona Stašová a Michal
Dlouhý)

Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudba: Jiří Hubený, Stanislav Tomek, Petr
Vilímovský
Hudební spolupráce: Gábina Cincibusová,
Kristýna Cincibusová, Jiří Hubený
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Miroslav Novák
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
Pohybová spolupráce: Karel Jinda
Příběh malého chlapce, kterého v džungli
vychovali vlci, baví děti už několik desetiletí.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

- premiéra (Fanny Agentura, Michaela
Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus,
Daniel Rous)
Celkem nabízíme 32 „balíčků“ á 720 Kč.

Středa 23. září v 19.30
Edward Taylor

Čtvrtek 1. října v 19.30
Zdeněk Podskalský

VZTAHY NA ÚROVNI

LIGA PROTI NEVĚŘE

Divadelní společnost Háta
Režie: Antonín Procházka
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní

Režie: Biser A. Arichtev
Exkluzivní komedie s detektivní zápletkou,
tak by se dala charakterizovat tato divadelní
inscenace. Žena a její milenec, vracející se
manžel, další žena hledající svého manžela. Je
to ten původní milenec nebo není? Manžel je
prý v koupelně - mrtev! Dá se utéci z třetího

12. října v 19.30

LIDSKÝ HLAS (Agentura MR, Jitka
Sedláčková a Dáša Zázvůrková)
2. listopadu v 19.30

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

Agentura Nordproduction, produkce
Petr Mácha

patra? Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde
se milenka do krbu? A nezbláznili se všichni…
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová,
Veronika Nová
Vstupné 280, 250, 220 Kč
Sobota 3. října v 15.00
Stanislav Tomek

DOROTKA A PENTLIČKA aneb
NÁMLUVY VE MLÝNĚ

Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Technici: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Kostýmy: Eva Bartoňová
Hudební spolupráce : Gábina Cincibusová,
Kristýna Cincibusová
Výtvarník: Vladimír Vondruška
Technická spolupráce: Martin Pařízek
a Petr Kořínek
Komediální příběh s pohádkovou postavou
vodníka vypráví o Jeníkovi a Dorotce, kteří se
mají rádi. Mlynář, otec Dorotky, však chce svou
dceru bohatě provdat. Jeho plány překazí
a mladému páru pomůže ke štěstí vodník,
který navíc vytrestá nejen nemilované a zištné
nápadníky, ale i tvrdohlavého mlynáře. Veselý
příběh pobaví děti i rodiče.
Hrají : Ondřej Hrubeš, Kristýna Pařízková, Jan
Vytlačil, Jana Sůvová, Eliška Králová, Michal Král,
Petr Urban, Pavel Sůva, Petr Beneš
Vstupné 60, 50, 40 Kč
Úterý 6. října v 19.30
Irena Dousková

HRDÝ BUDŽES

Divadlo Příbram
Režie: Jiří Schmiedt
Inscenace je exkursem do naší nedávné
historie a přibližuje tragikomiku prvních roků
husákovské normalizace v podání zvídavé
žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničíně, Helenky
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Úprava, režie, scénografie a choreografie:
Miroslav Král
Poetická pohádka na starofrancouzské motivy o tom, že každá milující
bytost má moc učinit krásným a milým toho,
koho miluje.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Součkové. Výborně napsaný text a mimořádná herecká kreace Barbory Hrzánové v hlavní
roli (cena Thálie 2003) jsou garantem dobré
nálady i podnětem k zamyšlení. Přijďte se
zasmát, zastydět a zavzpomínat.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková,
Libor Jeník
Vstupné 380, 350, 300 Kč
Pátek 9. října 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 ukončení
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 Janžurovou,
Ladislava Křiváčka, Václava Mareše, Marii Drahokoupilovou a další. Vstupné 120, 100, 80 Kč

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 vytrpět anglický
gentleman kvůli pošetilé sázce. Nechte se
strhnout spěchem hlavních hrdinů nebo zvolna plujte veselým dějem notoricky známého
příběhu. V každém případě držte palce, aby
hrdinové příběhu sázku vyhráli a také všem
hercům, aby se stihli vždy včas převléknout do
dalšího kostýmu.
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
Technik: Tomáš Sýkora
Pohádkově laděný příběh o lásce, intrikách
a síle daného slova. V jednom království se už
sto let vypráví legenda o záhadném Králi zlodějů. Ukradne, na co si vzpomene, a na místě
činu vždy zanechá svou pečeť.
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 zpěvačku. Věnováno Jaroslavě Adamové, herečce,
která toto monodrama nezapomenutelným
způsobem hrávala v pražské Viole. Vytvořeno
s pokorou vůči všem, kteří mají pocit, že je nikdo neslyší. Patronkou představení je Simona
Stašová.

Lidským hlasem hrají, mluví a zpívají: 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
Technici: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Hra je úsměvným hororem i romantickou
komedií, plnou laskavého humoru.
Hrají: Jiří Špaček, Michal Král, Jana Keilová, Lucie
Hendrychová, 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

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 všechny doktory.
Vstupné 60, 50, 40 Kč
Středa 28. října v 19.30
William Shakespeare

ROMEO A JULIE

PREMIÉRA

		
DS Zeptejte se kocoura
Překlad: Jiří Josek
Režie: Barbora Jelínková
Klasický příběh o nenávisti dvou rodů a velké
lásce z těch rodů zrozené.
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Čtvrtek 29. října v 19.30
Zora Kostková

DERNIÉRA

Z LOUŽE POD OKAP		
Fanny Agentura
Režie: Dana Homolová

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 zabít?
Hrají: Kristýna Leichtová a Marek Adamczyk
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Pronájem otevřený veřejnosti
Sobota 24. října v 18.00
František Hrubín

KRÁSKA A ZVÍŘE

1. neratovická divadelní společnost
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Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo,
uplácelo a není tomu jinak ani dnes. Námět
komedie pochází z mnoha kauz, které se
v posledních letech vyrojily v našem
českém prostředí a které nás zvedají ze židlí.
My se ovšem na příběh paní Anděly, majitelky
rozlehlých pozemků, která bojuje o svou
pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem,
díváme s humorem, vtipem a s nadhledem.
V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám
neřekneme, 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
Hana Čížková,
ředitelka Divadla Horní Počernice

Žáci hornopočernické ZUŠ uspěli v soutěžích
Ve dnech 22. a 23. května 2015 se konal IV. ročník
klavírní soutěže Mladí pianisté na klavíru Steinway
& Sons. Pham Anh Thuy Quynh z klavírní třídy
Iriny Likiny získala 2. místo ve III. kategorii, Barbora
Zápotocká z klavírní třídy Elliny Belčikové získala
2. místo ve III. kategorii a Emma Hanzlová
z klavírní třídy Elliny Belčikové získala Čestné
uznání I. stupně ve III. kategorii.
Ve dnech 21. - 24. května 2015 se konalo v ZUŠ
Liberec ústřední kolo Národní soutěže žáků ZUŠ
ČR ve hře na dechové nástroje.
Aneta Ondrysková z hobojové třídy Jany
Kopicové získala 1. cenu v I. kategorii, Elena
Wágnerová z pozounové třídy Jana Triebenekla
získala 2. cenu ve III. kategorii a Anna Králová ze
saxofonové třídy Pavla Fiedlera získala 1. cenu
Elena Wágnerová
Anna Králová
Aneta Ondrysková
v VII. kategorii. Děkujeme korepetitorům Danielu
Kallmünzerovi a Liboru Nováčkovi, který získal při této soutěži ocenění za vynikající klavírní spolupráci!
Ve dnech 4. a 5. června 2015 se v kulturním domě Ládví konal festival pěveckých sborů předškolních a mladších školních dětí s názvem Zvoneček 2015.
Pěvecký sbor Paleček, vedený sbormistryní Šárkou Mistrovou získal Zlaté pásmo.
Ve dnech 12. až 14. června 2015 se konal XXIV. ročník soutěže ve hře na klavír Prague Junior Note. Pham Thuy Quynh Anh z klavírní třídy Iriny
Likiny získala 2. cenu ve II. kategorii.
Blahopřejeme všem k úspěchu!
											Libor Zíka, ředitel ZUŠ Horní Počernice

Absolventi vystavovali
Vyučující výtvarného oboru Michaela Vaněčková a Soňa Zíková
uspořádaly dne 3. června 2015 vernisáž výstavy prací svých
absolventů v prostorách ZUŠ Ratibořická v Horních Počernicích.
Za plného provozu se chodba zaplnila návštěvníky a učiteli, kteří
obdivovali nejrůznější výtvarné styly jako je linoryt, kolorovaný
linoryt, malba, zátiší, slepotisk či kombinovaná technika. Velmi
zdařilé práce jste mohli vidět až do 25. června 2015. Škoda, že
na vernisáž nepřišel jediný představitel obce.

Párty se saxofonovými party
Dne 8. června 2015 se Divadlo Horní Počernice rozeznělo čtyřmi typy saxofonů během 7. ročníku akce místní ZUŠ Ratibořická Párty se saxofonovými party. Učitel Pavel Fiedler postupně uvedl na pódium mladší i starší žáky saxofonové třídy, vystoupila například Anna Králová, vítězka letošní Národní soutěže žáků ZUŠ ČR. Kromě hráčů na saxofony se představil i stepař Jakub Krejčíř, kterého ani rozvázaná tkanička u bot nevyvedla
z rytmu a na píseň Candyman od
Christiny Aguilery bezchybně zastepoval. Dalším vystoupením překvapila Klára Jelínková a profesionálně
zazpívala píseň Samotářka, za jejíž
interpretaci by se nemusela stydět
ani Aguilera. Na závěr vystoupil Big
Band ZUŠ Horní Počernice, o jehož
kvalitách dobře vědí místní hudební
fanoušci už několik let.
Text a foto
Vladimír Mojžíš jr.
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DEN DĚTÍ
Dne 6. 6. 2015 jsme se opět sešli u Domu dětí a mládeže a na
travnatém plácku u konečné zastávky Ratibořická, abychom oslavili
Den dětí. Pro děti byl připraven bohatý program. Ukázku z výcviku
služebních psů a koní představila Městská policie hlavního města
Prahy. Děti z tanečních a hudebních kroužků DDM na velkém pódiu
všem ukázaly, co se na kroužcích naučily.
Kdo měl odvahu, mohl vyzkoušet horolezeckou stěnu nebo bungee
trampolíny. Kdo měl zájem získat dětský řidičský průkaz, musel prokázat svou způsobilost při jízdě zručnosti na kole či odrážedle
a zároveň musel zvládnout i dopravní test, se kterým u těch nejmenších mohli pomoci i rodiče. Děti vyzkoušely také elektrická vozítka
Segway, chůdy, střelbu na branku, autodráhu, střelbu z luku, hod
lasem, běh přes překážky v ploutvích, uzlování, francouzštinu, hod
na cíl, šerm, lov ryb, a v budově DDM i robotiku. Na oblíbeném stanovišti dobrovolných chvalských hasičů zkoušely děti zasáhnout cíl
proudem vody z hadice. Ve velkém vedru však většinou kropily samy
sebe a studené sprše neušli ani obětaví asistenti Jiří Hubený a Petr
Růžička, velitel „zásahu“. Kroužek sportovní střelby připravil střelnici,
kde si každý mohl vyzkoušet svou mušku při střelbě ze vzduchových
zbraní. Krásné víly, strašidelní piráti, či roztomilá zvířátka odcházela
ze stanoviště s malováním na obličej.
Na Dni dětí vystoupila také zvířátka z Pet Centra, která předvedla
ukázku agility a dog dancing. Svými výkony potěšili králíčci i pejsci.
Pro ty nejmenší byly opět připraveny úkoly na pohádkové stezce,
která měla tentokrát námořnické zaměření. Děti se mohly vyfotit
v ponorce, nechat si udělat tetování od námořníka, namalovat rybě
šupiny, ulovit rybu, nebo zdolat překážky.
Během Dne dětí probíhala také autogramiáda dětské knihy VÝLETOVÝ DEN (RYBÍ). Autorky Pavla Petra Slancová a Kateřina Skořepová,
a také pan Zdeněk Srstka, který v knize na fotografiích představuje
dědečka, knihu všem zájemcům představili a podepsali.
Děkujeme všem, kteří nám s letošním Dnem dětí pomáhali! Náš dík
patří zejména těm, kteří i přes tropické teploty vydrželi celý den
a připravili pro všechny příjemné odpoledne plné her a soutěží.
Den dětí jsme pro vás uspořádali ve spolupráci s MČ Praha 20
a Městskou policií hl. m. Prahy.
Finančními či věcnými dary přispěli: Spolnet, Lékárna Chodovická,
Trouw Nutrition, Ikea, Papírnictví a školní potřeby Chodovická, Eva
Tůmová Ovoce a zelenina, Jana Humlová Prodej obuvi Náchodská,
Ing. Petr Kořenek a Jan Konhefr. Všem moc děkujeme!

RODINNÝ DEN – TAJEMNÝ SVĚT PRAŽSKÝCH STRAŠIDEL
V neděli 7. června jsme se vydali po stopách pražských strašidel.
Pražské domy dětí a mládeže připravili v parku Vltavanů v Braníku
bohatý zábavný program pro malé i větší děti, které si mohly
zasoutěžit, poznaly staré i novější pražské legendy, seznámily se
s pražskými strašidly a svou statečností si vysloužily lákavou odměnu. Po celou dobu probíhal také bohatý pódiový program, ve
kterém vystoupila Magda Reifová, bublinář Matěj Kodeš, Pískomil se
vrací, Magic Duo, tanečník Honza Onder a mnozí další. Celý program
pak vyvrcholil koncertem skupiny The Tap Tap. Náš dům dětí a mládeže si na tuto akci připravil dvě stanoviště s tématem z pražských
pověstí: O hladové zdi a O Šemíkovi.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VE STEPU
Do plzeňské sportovní haly se v sobotu 6. června 2015 sjelo usilovat
o tituly Mistr ČR a také o nominace na ME a MS 547 stepařů ze
16 stepařských klubů. V rámci soutěže vyhlášené CDO bojovali nejen
o tituly mistrů České republiky, ale zároveň o nominace na mistrovství světa v tap dance, které proběhne závěrem roku v německé
Riese. Jen tři nejlepší v každé disciplíně v rámci MČR Tap dance 2015
dostali šanci zúčastnit se tohoto světového šampionátu. To je ještě
daleko, ale hned začátkem prázdnin čeká děti z DDM - Horní
Počernice mistrovství Evropy. Soutěž se uskuteční ve dnech
3. - 4. července 2015 na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech.
Půjde opravdu o velký boj stepařů. Děti mají jedinečnou příležitost
změřit své síly s těmi nejlepšími evropskými tanečníky doma, v Praze. Určitě jim budeme všichni držet palce. Přejeme jim, aby si kromě
úspěchů, přivezly ze závodů hodně zkušeností a příjemných zážitků.
Děti z Domu dětí a mládeže Horní Počernice si z Mistrovství republiky přivezly díky Jakubovi Krejčířovi bronzovou medaili. Rádi bychom
také poděkovali za 4. místo Janu Čechovi, za 5. místo Ondrovi
Dufkovi a dívčímu duu Báře Kubíkové a Kláře Polednové za krásné
12. místo.
ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16
Nabídka všech kroužků na školní rok 2015/2016 bude zveřejněna
nejpozději 31. 8. 2015, zápis do kroužků bude probíhat od 1. 9. 2015
(od 9.00 hod). Ti, kteří kroužky v DDM již navštěvovali a mají heslo
(pro přihlášení se ke svému účtu na webových stránkách DDM), budou mít možnost se v tomto termínu přihlašovat i po internetu. Noví
klienti si budou muset provést registraci přímo v DDM.
LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
Po celé léto můžete na facebooku DDM (https://www.facebook.
com/ddmhp) sledovat fotografie z jednotlivých táborů. Na letošní
léto jsme pro děti připravili taneční, hudební, výtvarný, sportovní,
střelecký, tábor v chorvatském Pakoštane, florbalové soustředění
a příměstské tábory.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na setkání ve školním
roce 2015/16.
Zdeňka Horváthová, ředitelka 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

PRÁZDNINY PRO DĚTI

příměstský tábor
„Indiánské léto“
prázdninový Montessori klub
10.–14. 8. 7.30–17.00
Pro děti 6-10 let. Montessori klub probíhá
v rodinné prostředí, max. 8 dětí, 2 učitelky.
Celotýdenní hra „indiánské léto“, na které
se budou aktivně podílet vymýšlením
aktivit, a to nejen v duchu Montessori,
výlet.

LÉTO
PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

Vy
MUMRAJ
pracujete
coworkingové centrum
a my pečujeme
o vaše děti
17.–28. 8. 8.00–12.30
Zatímco vy pracujete, naše zkušené
chůvy se starají o vaše děti.
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. Ceník:
Jednorázová hodina 70 Kč/h.
Permanentka na 10 h za
500 Kč, na 20 h za 950 Kč, na
30 h za 1400 Kč. V ceně je
hlídání dětí!
+420 775 720 587
mumraj@rcmum.cz,
www.ccmumraj.cz

foto: archiv RC MUM

Letní Školička s prvky Montessori
10.–14. 8. 7.30–17.00
Pro děti, které navštěvují MŠ (MŠ
Chodovická, U Rybníčku nebo MŠ Spojenců)
v Horních Počernicích a zároveň mají v
Horních Počernicích trvalé bydliště. Děti
provází skřítek Mumínek, připravuje jim
úkoly a aktivity, karneval a děti najdou
poklad od skřítka. Hry, zábava, tvoření.
Školička probíhá v rodinné prostředí,
max. 15 dětí, 2 učitelky. Letní
Školičku podporuje MČP20.

foto: archiv RC MUM
Aktivity označené * pořádáme v rámci projektu „RC MUM jako
vícegenerační dům“, jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních
věcí a z grantu Hlavního města Prahy.

Dny otevřených dveří a zápisy
1.–11. 9. 9.00–12.00
1. 9. také 15.00–18.00
Každé dopoledne si můžete pohrát
v herně, pondělky a středy s připraveným
programem.
Ukázkové hodiny
čt 3. 9. 10.00–10.45 Angličtina pro děti
pá 4. 9. 9.30–9.50 Divadýlko
pá 4. 9. 10.15–11.00 Montessori inspirace
praktický život, smyslová výchova
út 8. 9. 9.00–9.45 YAMAHA Robátka
út 8. 9. 10.00–10.45 YAMAHA První krůčky
k hudbě
st 9. 9. 15.30–16.15 YAMAHA flétna
čt 10. 9. 10.00–11.00 Pohybové a výtvarné
hrátky
čt 10. 9. 15.45–16.30 Angličtina pro děti
pá 11. 9. 9.00–10.00 Montessori inspirace –
mokré a výtvarné aktivity

Zápisy do Školičky již TEĎ
Školička s prvky montessori

LETNÍ
PORADNA PRO RODINU*

17.–21. 8. 8.00–11.30
nutné se telefonicky objednat předem
Nacházíte se v tíživé životní situaci
a potřebujete poradit?
- podpora při hledání zaměstnání
- pracovně právní vztahy
- systém sociální podpory - dávky
a příspěvky
- rodinná poradna
- dědická řízení
- rozvodová řízení
- vše o těhotenství, porodu a šestinedělí
Kontakt: zuzana.dubova@rcmum.cz,
775 720 587

ojektu „RC MUM jako
ačního programu
áce a sociálních

PŘIPRAVUJEME
NA ZÁŘÍ

po, út, st, pá 8.00–12.00
Dítě je možné přihlásit na pravidelnou
docházku jeden i více dní. Pro děti od 2,5 let.
Zápsat se můžete u Hanky: 775 720 585.

Jak zvládat stres *
18. 9. 9.30–11.30

Otisky nožiček a v ručiček
do keramické hlíny
22. 9. 10.00–11.00

Počítače pro seniory

6 lekcí, účastníci získají základní
znalosti potřebné k užívání
osobního počítače, 2x týdně, cena je 600
Kč. Po skončení kurzu možnost individuální
konzultace dle potřeby - 1 hod á 100 Kč.

Přejeme vám
pohodové léto
a těšíme se
na viděnou!
foto: archiv RC MUM

Vše o programu najdete
Přidejte se k nám na FACEBOOKu
na www.rcmum.cz
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů
Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Otevřeno máme denně od 9.00 do 17 .00.
UPOZORŇUJEME také na pravidelné roční provozní uzavření ve dnech 5. až 7. 7. 2015
(technická údržba), kdy bude Chvalský zámek zcela uzavřen.

Hurá, konečně jsou
tady prázdniny!
A na zámku to stále
žije, neboť zde panuje
nový zámecký pán
VÝSTAVY PRO VŠECHNY
– loupežník Rumcajs
se svou ženou Mankou,
od So 20. 6. do Ne 13. 9.,
synkem Cipískem i ka1. patro a sklepení
Mgr. Alexandra Kohoutová
Mgr. Jiří Beneda
Ing. Pavel Wágner
marádem
Večerníčkem.Bc. Hana Čížková
RUMCAJS ZÁMECKÝM PÁNEM
Ano, jedná se o novou interaktivní výstavu
Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek
ANEB RADEK PILAŘ DĚTEM
Pilař dětem, na které se bude bavit celá
Znáte loupežníka Rumcajse, jeho ženu
rodina – děti, dospělí, ale velmi vhodná je
Manku a malého synka Cipíska? Líbí se vám
i pro příměstské tábory, školky a letní škoVečerníček? Oceňujete tvorbu Radka Pilaře
ly. I my chceme touto formou uctít výročí
pro děti? Rádi byste s námi oslavili 50 let
50 let českého Večerníčka.
českého Večerníčka? Pak se určitě přijďte
Navíc jsme výstavu obohatili o další dopodívat na interaktivní výstavu Rumcajs
provodné akce. Vzhledem k tomu, že jste
zámeckým pánem
aneb
Radek Pilař dětem.
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
Miroslav
Držmíšek
po nás
požadovali setkání
s princeznami MVDr. Klára Bonková
Výstava je hravá, zábavná a interaktivní.
i o prázdninách, vycházíme vám vstříc
Čeká vás Večerníčkova místnost se svítícími
a připravili jsme pohádkovou neděli
motivy a možností dokreslit si vlastního
se Zlatovláskou 19. července a pohádkoVečerníčka. Jistě vás nadchne i dílna s provou neděli se Šípkovou Růženkou
mítáním vlastních kreslených políček Pra16. srpna. Mimo to se u nás bude 29. srpna
xinoskopem, kdy máte možnost vyzkoušet
konat Hradozámecká noc, kdy večerním
si jednoduchou animaci. Dále je připravena
a nočním zámkem provází víla Ohnivka
magnetická stěna, otočné ilustrace a cesta
či skřítek Matýsek.
lesem Řáholcem. Práce Radka Pilaře je předV zámecké
galerii
vystavuje
v
červenci
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
stavena tak, aby bavila děti a zaujala
oblíbená hornopočernická výtvarnice, ilusi dospělé. A jak se daří loupežníku Rumcajtrátorka a malířka Věra Tataro a hned 3. 7.
sovi na zámku – nezpychnul nám a nestal se
se koná i vernisáž její výstavy Rozpouštění,
skutečným zámeckým pánem? Kdepak, jen
na níž jste srdečně zváni. V srpnu vás potěsi to na chvilku vyzkouší stejně jako vy.
ší surrealistické obrazy Květy Čapkové.
Máme pro vás otevřeno celé prázdniny
Nenechte si ujít prázdninové pohádkové
denně od 9 do 17 hodin s výjimkou pravivíkendy:
delného provozního uzavření ve dnech
19. 7. Pohádková neděle se Zlatovláskou
5. až 7. 7. Takže i o prázdninách přijďte
na Chvalský
Josef Ptáček zámek!
Blanka Brázdová
Petr Máleka Rumcajsem
Mgr. Květa Valchařová
16. 8. Pohádková neděle se Šípkovou
Alexandra Kohoutová,
přijďte nás podpořit
také ve volbách doRůženkou
zastupitelstva
a Rumcajsem
ředitelka Chvalského zámku
29.2014.
8. Hradozámecká noc – večerní
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října
prohlídky s vílou Ohnivkou či
skřítkem Matýskem

animaci, projdou se Zlatovláskou lesem
Řáholcem a zdolají lecjaké nástrahy. Po
skončení prohlídky můžete na výstavě
Rumcajs zámeckým pánem ještě zůstat, jak
dlouho budete chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy
v celou hodinu. Informace a rezervace času
prohlídky: tel. 281 860 130.
Ne 16. 8. od 10.00do 17.00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
NA ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU
RŮŽENKOU A RUMCAJSEM

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014

AKCE PRO VŠECHNY

Ne 19. 7. od 10.00 do 17.00

18.8.2014 14:50:14

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE ZLATOVLÁSKOU
A RUMCAJSEM

Půvabná princezna Zlatovláska provází
děti i dospělé celým zámkem a především
interaktivní výstavou Rumcajs zámeckým
pánem. Děti budou plnit úkoly jako statečný
Jiřík, bavit se a soutěžit! Vyzkoušejí si vlastní

Krásná a temperamentní princezna Šípková
Růženka provází děti i dospělé celým
zámkem a především interaktivní výstavou
Rumcajs zámeckým pánem. Navíc se dosta-

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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nete i na pravou zámeckou půdu
a dozvíte se, jak se budí princezny. Děti
budou plnit úkoly, bavit se a soutěžit!
Vyzkoušejí si vlastní animaci, projdou
s princeznou lesem Řáholcem i zdolají další
nástrahy. Po skončení prohlídky můžete na
výstavě Rumcajs zámeckým pánem ještě
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy
v celou hodinu. Informace a rezervace času
prohlídky: tel. 281 860 130.

PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA

Ne 20. 9. od 19.00

od 1. 7. do 2. 8. vernisáž 3. 7. od 17.30

KONCERT NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU:
KRAUSBERRY

Unikátní výstava originální hornopočernické
výtvarnice, ilustrátorky a malířky vás nadchne hravostí a fantazií, kterou Věra Tataro
rozehrála na svých obrazech a obrazcích.
Srdečně zveme na vernisáž 3. 7. od 17.30.

Na přímou žádost mnoha návštěvníků
zámku vám přineseme unikátní koncert oblíbené skupiny Krausberry v čele s charismatickým Martinem Krausem. Délka koncertu
90 min. Vstupenky v předprodeji k dostání
v recepci zámku.
Vstupenka v předprodeji 220 Kč, v den
koncertu 270 Kč

VĚRA TATARO: ROZPOUŠTĚNÍ
VÝSTAVA OBRAZŮ A OBRAZCŮ

So 29. 8. od 18.00 do 22.00

HRADOZÁMECKÁ NOC 2015
VEČERNÍ PROHLÍDKY S VÍLOU
OHNIVKOU ČI SKŘÍTKEM

od 4. 8. do 30. 8.

KVĚTA ČAPKOVÁ:
SURREALISTICKÉ OBRAZY

Zveme na večerní a noční komentované
prohlídky s vílou Ohnivkou nebo skřítkem
Matýskem. Uvidíte výstavy Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem, zámek
osvětlený svíčkami, budete soutěžit, dozvíte
se mnoho zajímavého a POZOR, čeká vás
návštěva tajemné komnaty duchů. Víla Ohnivka provází každou celou hodinu od 18.00
do 21.00. Skřítek Matýsek provází každou
půlhodinu od 18.30 do 21.30. Chvalský zámek

Nenechte si ujít zajímavé surrealistické obrazy
Květy Čapkové, vystavené v galerii Chvalského zámku.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
So 19. 9. mezi 18. 00 a 21.00

TAJEMNÁ NOC NA CHVALSKÉM
ZÁMKU

Pohádková stezka zámkem pro malé i velké
děti a dospělé, tentokrát i s noční prohlídkou
nových výstav. Čeká vás zámek osvětlený
svíčkami a budete soutěžit s celou zámeckou
družinou.
Vhodné pro děti od 2 do 11 let.
tímto vstupuje do projektu Hradozámecké
noci, kterou organizuje Národní památkový
ústav. Prosíme o rezervaci času prohlídky na tel.
281 860 130. Jedna skupina může zahrnovat
max. 20 lidí vč. dětí.
Vstupné: dítě od 2 do 15 let, student, ZTP/P 80
Kč, dospělý 120 Kč, rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč tel. 281 860 130.

Ne 20. 9. od 10.00 18.00

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA
CHVALSKÉ TVRZI

Oblíbená pouť v prostoru Chvalské tvrze
s kolotoči, stánky, občerstvením, soutěžemi
pro děti. Vstup na pouť zdarma. V rámci poutě připravujeme další bohatý program.
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Čtvrtý SVATOJÁNSKÝ BÁL PRO PRINCEZNY A PRINCE MĚL REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST
Čtvrtý ročník Svatojánského bálu princezen,
rytířů a princů na nádvoří Chvalského zámku
byl ve znamení velkého čarování, aby nepršelo a mraky odvál vítr. A podařilo se, během
bálu nepadla ani kapka a na královské hosty
dokonce vykouklo i sluníčko. A mělo se na co
dívat, neboť tak vydařený bál královské družiny a hostů už dlouho nevidělo! Účast 264
hostů předčila všechny dosavadní ročníky,
děkujeme!
Letos připadl oblíbený ples všech princezen
a princů na neděli 21. června a začal slavnostní znělkou z pohádky Jak se budí princezny.
Pak už zámecké hosty překvapili v úvodní
scénce Tři bratři rytíř Jan ze Chval, bludný rytíř
a skřítek Matýsek, kteří tak připravili předehru
pro slavnostní příchod královské družiny. Za
zvuku fanfáry vkráčela na nádvoří královna,
princezny Šípková Růženka, Popelka, Zlatovláska a Koloběžka I., následované nezbedami
vílou Ohnivkou a Meluzínkou, a čtvrtý ročník
bálu mohl začít. Plesové hosty uvítala královna, která představila královskou družinu a mo-

derovala celé pohádkové
odpoledne. Následovaly
písničky z pohádek, tanec
a veselí. Hrály se královské
hry, soutěžilo se, proběhla
dětská i dámská volenka,
absolvovali jsme královskou módní přehlídku,
přetahování lanem, tanec
s obrovským barevným
padákem i výběr největšího siláka bálu. Rytíř Jan ze
Chval a bludný rytíř Haky se utkali v drsném
souboji, v němž řinčely meče. Vyvrcholením
bálu byla volba nejkrásnější princezny
a prince, následovaná velkolepým koncem,
kdy víla Ohnivka, Meluzínka a princezna
Zlatovláska působivě zazpívaly krásnou písničku Najednou z pohádky Ledové království.
Závěrečná audience u královny a pasování
mladých rekrutů na rytíře byly příjemnou
tečkou za vydařeným bálem. Všechny děti pak
zavítaly do sklepení, aby si vyzvedly překvapení od skřítka Matýska. Zdarma byly
k dispozici výborné koláčky z královské pece
od Pekařství Moravec.
Zámecká kuchařka nalévala sladkou šťávu,
a kdo chtěl, využil oblíbené malování na obličej. Po skončení bálu si mohli zámečtí hosté
prohlédnout novou interaktivní
a zábavnou výstavu Rumcajs zámeckým
pánem aneb Radek Pilař dětem, která bude

probíhat po celé prázdniny až do 13. 9.
Pokud se vám Svatojánský bál líbil, neváhejte
a navštivte jubilejní 5. ročník v neděli
19. června 2016. Do té doby si určitě nenechte
ujít tyto akce: 19. 7. Pohádková neděle se
Zlatovláskou a Rumcajsem, 16. 8. Pohádková
neděle se Šípkovou Růženkou a Rumcajsem,
29. 8. Hradozámecká noc – noční prohlídky
s vílou Ohnivkou a skřítkem Matýskem
a především 19. 9. Tajemná noc na zámku,
kdy se setkáte s celou zámeckou družinou.
Těšíme se na vás. Za organizaci akce děkuji
zámecké družině, produkční R. Beránkové,
fotografce a vizážistce D. Waloszkové, recepční
A. Proškové, techniku L. Boudovi, fotografu
J. Stiborovi, za zapůjčení várnic ZŠ Stoliňská
a za koláčky Pekařství Moravec.
Alexandra Kohoutová,
Foto: Walnika, J. Stibor

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za květen 2015
Milé děti, v květnu jste na zámku mohly prožít interaktivní výstavu Ptačí svět a seznámily jste se také s lasturami všech moří. K mušlím se
také vztahovala otázka víly Ohnivky. Nezbedná víla se ptala, jak se jmenuje živočich, kterému patří největší lastura na výstavě. Celkem 288
z vás vědělo, že je to zéva obrovská. Ze správných odpovědí jsem vylosovala devítiletou Adélku Brůhovou z Prahy 10 – Křeslic, která si
jako cenu vybrala Pohádkovou neděli se Šípkovou Růženkou. Tak co, budete tím příštím výhercem právě vy? 			
-ak-

Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2015

BASKETBALOVÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
pořádá
NÁBOR BASKETBALOVÝCH DRUŽSTEV
BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA
NABÍZÍME TRÉNINKY PRO HOLKY A KLUKY OD 6 LET
(PŘÍPRAVKA MLÁDEŽ)
NAVŠTIVTE NAŠE TRÉNINKY
Ve ČTVRTEK OD 17:30 DO 18:45
V PÁTEK OD 16:00 DO 17:30
VŽDY V HALE CHVALKOVICKÁ 2031/47
Dále pořádáme:
tréninky pro mládež 10 až 16 let, mistrovská i přátelská utkání,
každoroční letní soustředění
Rozvrh tréninků pro školní rok 2015/2016 - přípravka
(2005 a mladší - ZŠ Chodovická, velká tělocvična)
pondělí - 16:00 – 17:30; středa - 16:30 – 18:00
Dívky
pondělí - 17:00 – 18:30 (Chvalkovická 2031/47, hala)
úterý - 17:30 – 19:00 (Chvalkovická 2031/47, hala)
čtvrtek - 17:30 – 18:45 (Chvalkovická 2031/47, hala)
Kluci
pondělí - 18:30 – 20:00 (Chvalkovická 2031/47, hala)
středa - 18:00 – 19:30 (ZŠ Chodovická, velká tělocvična)
čtvrtek - 18:45 – 20:15 (Chvalkovická 2031/47, hala)
Trénink individuálních dovedností (všichni)
Pátek - 16:00 – 17:30 (Chvalkovická 2031/47, hala)
Trenéři kontakt: 724 302 421
Jiří Burda - jpburda@seznam.cz
Lucie Husáková - ammer@seznam.cz
Petr Burda - pburda7@gmail.com
Jiří Ammer - j.ammer@seznam.cz

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
Máme za sebou další školní rok s malými atlety, ve kterém dosáhli
osobních zlepšení a úspěšně nás reprezentovali na různých bězích
a atletických závodech. Letos jsme se poprvé zapojili také do Poháru
družstev přípravek, kterého se účastní oddíly z Prahy 8 a 9. S dětmi
jsme stejně jako loni vyjeli na soustředění do Krkonoš. O prázdninách pro ně připravujeme nejen tradiční příměstský tábor, ale
i týdenní tábor u Orlické přehrady.
V příštím školním roce pokračujeme v trénincích atletické přípravky
ve stejných časech, jako letos.
• Starší přípravka (3. a 4. třída): úterý 15:30-17:00 (v období listopad
- duben 15:30 - 16:30) nebo pátek 15:00 - 16:30 (v období listopad
- duben 15:00 - 16:00)
• Mladší přípravka (1. a 2. třída): středa 15:30 - 16:30 nebo čtvrtek
15:30 - 16:30
• Nově otevíráme tréninkovou skupinu mladší žactvo pro starší atlety
(5. - 7. třída): úterý 15:30 - 17:00 (v období listopad - duben 15:30

- 16:30) a pátek
15:00 - 16:30
(v období
listopad - duben
15:00 - 16:00)
• Novinkou
bude i atletická
minipřípravka
pro předškoláky
ve středu 16:30
- 17:30, která navazuje na tradici
všestrannosti pro
děti v místním
Sokole.
Všechny tréninky
ve školním roce 2015/2016 budou v období září - říjen a květen
- červen probíhat na atletickém ovále u FZŠ Chodovická, minipřípravka bude trénovat na oploceném basketbalovém hřišti, v období
listopad – duben pak v tělocvičně v Sokole v ulici Chvalkovická.
Přihlášky se jménem dítěte, datem narození a vybranou skupinou
přijímáme na e-mailu: atletikahp@email.cz. Více informací najdete
na www.atletikahp.cz nebo tel.: 737 705 219.
Přejeme všem krásné prázdniny a v září se těšíme na shledanou
v týdnu od 7. 9. 2015 na ukázkových hodinách v časech tréninků.
Za trenérky
Klára Hlaváčková a Anna Ondriášová
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Turnaj v kopané na ZŠ Stoliňská
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 pořádala naše škola tradiční turnaj v kopané žáků
prvního až čtvrtého ročníku. Velmi rádi jsme přivítali družstvo ze ZŠ Spojenců, které
je vždycky velmi dobře připravené a zápas má vysokou úroveň. Ani letos nebyla
družstva pro milovníky kopané zklamáním. Bojovalo se s neskutečným zápalem, hráči dávali do hry vše. Atmosféra byla vynikající, roztleskávačky z obou škol mohutně
povzbuzovaly hráče. Jestli se něco nepovedlo, pak to bylo pouze počasí. V polovině
zápasu se museli všichni účastníci i diváci přesunout do tělocvičny, jelikož vydatně
pršelo a hrozilo, že hráči i diváci nastydnou. Nakonec zvítězilo naše družstvo ze
Stoliňské, ale pochvalu si zaslouží všichni hráči obou zúčastněných škol. Bojovalo se
skutečně ze všech sil a to je moc dobré. Není to s naší mládeží tak špatné, stále má ke
sportu kladný vztah. Poděkování si zaslouží i všechny vychovatelky, jmenovitě paní Krajňáková i paní učitelka Dvořáková, stejně jako rozhodčí
z našeho osmého ročníku Jan Bakoš a Michal Kubín. Kdo byl ve vítězném družstvu? Adam Dalecký, Ondřej Šerák, Tomáš Luhan, Matěj Luhan, Martin
Sedláček, Jan Kvasnička, David Švancara a Michal Jandus. Děkujeme a budeme se těšit na další ročník tradičního turnaje. Kdo byl přítomen, potvrdí,
že utkání atmosférou připomínalo ligový zápas.
Martin Březina,
ZŠ Stoliňská
Poděkování
Velmi rád bych poděkoval všem našim žákům, jejich rodičům i našim učitelům ze ZŠ Stoliňská za podporu projektu Pomoc dětem v Nepálu, který
sklidil velký ohlas. Děti byly uneseny poznatky o Nepálu i o tom, jaké katastrofické následky přineslo zemětřesení nedávné doby. Ve třídách se
dlouze diskutovalo o nutnosti i příležitosti pomoci. Nakonec se nám sešlo 110 balíčků hmotné pomoci připravených dle předložených instrukcí. Solidarita našich dětí s dětmi, které nikdy neviděly, byla obrovská. V mnoha rodinách se hromadně nakupovaly pastelky, bloky, zubní pasty a kartáčky,
cereální tyčinky, prostě vše, co bylo prezentováno jako možná pomoc v dané situaci. Děti připojily krátkou informaci o sobě v angličtině, takže vedle
pomoci si také procvičovaly anglický jazyk.
Ještě jednou za vedení školy moc děkuji všem, včetně našeho NEPOSEDY, o.s. zastoupeného Jiřím Matajem, a Monice Brzkovské z MČ Praha 20 za
zprostředkování možné pomoci.
Martin Březina, ZŠ Stoliňská

HUSOVY STOPY – 600 LET ŽIJE MEZI NÁMI
Naše škola se zapojila do projektu Husovy stopy, který organizuje
spolek České studny. Smyslem projektu je přiblížit život Mistra Jana
Husa, od jehož mučednické smrti letos uplyne 600 let. Toto výročí
je příležitostí seznámit se s jeho životem a odkazem. Mistr Jan Hus
patří mezi nejvýznamnější osobnosti českých dějin. Jeho učení
a hodnoty, které vyznával a pro které žil i zemřel, dodnes ovlivňují
celé národy a společenství.
Eva Březinová a žáci 7.A

Zprávy z Bártlovky
V úterý 26. května proběhlo na
stadionu SK Slavia Praha celopražské kolo atletického čtyřboje
žáků ZŠ praktických. Soutěžilo se
v následujících disciplínách - skok
daleký, hod kriketovým míčkem,
sprint 60 m a vytrvalostní běh
800 m (dívky) a 1500 m (chlapci).
Naše družstva dívek i chlapců
obsadila shodně 2. místa - patří
jim velká gratulace!
Dne 28.5. proběhla na zahradě
naší školy tradiční Jarní výstava.
Tentokrát jsme výstavu spojili s oslavou 120 let budovy školy. Celou
akci moderoval žák naší školy Pat-

rick. Na začátku předvedli
naši žáci úspěšná pěvecká
a taneční vystoupení,
poté přednesl báseň vítěz
školní recitační soutěže
a nakonec proběhlo vyhlášení výtvarné soutěže
o nejlepší obrázek školy.
Následně už se naplno
rozběhl prodej výrobků,
který si organizovali žáci s občasnou pomocí učitelů. K tomu nám hrála
hudební skupina „Nechte nás beat“. Akce se vydařila, žáci i návštěvníci
byli spokojeni, těšíme se na příští rok! Děkujeme Odboru místního hodpodářství MÚ Horní Počernice za zapůjčení stánků, stolů a lavic.
Daniela Dvořanová,
MŠS, ZŠP a ZŠS Bártlova

Oprava: V HPZ 6/2015, v textu Ze školy do školky byla chybně uvedena jako autorka Eva Holá. Text napsala Jitka Mrštinová, foto Dana Janderová.
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Dvě studentky SOŠ pro administrativu EU absolvovaly stáž v Mions
Během května jsme měly možnost strávit
nezapomenutelný měsíc na zahraniční praxi
v Mions ve Francii. Stáž pro nás byla velkým
přínosem jak po stránce odborné, tak
i jazykové. Díky tomu, že jsme byly ubytovány přímo ve francouzských rodinách, jsme
poznaly tamější kulturu i zvyklosti. Velmi nás
překvapilo, že se Francouzi často a rádi při
pozdravu líbají na tváře, že se doma nezouvají, a večeře s hosty může trvat
i pět hodin.
Většinu praxe jsme absolvovaly v CATEM,
technickém oddělení na radnici v Mions.
Ale jinak jsme působily téměř na všech

odborech radnice, například na technickém,
urbanistickém, finančním, sportovním,
školském, kulturním, civilním a komunikačním. Ke konci stáže se nám podařilo navštívit
administrativní centrum lyonské metropole
(Grand Lyon), kde nám kromě samotné
budovy ukázali hlasovací místnost a sídla
levicových a pravicových stran.
Ve volném čase jsme několikrát navštívily
Lyon, který nás ohromil svou velikostí a
množstvím nádherných památek ve čtvrtích
Vieux Lyon, Croix-Rousse a na vrchu La
Fourvière. Viděly jsme Le Musée des Confluences a nákupní centrum se stejnojmenným
názvem.
Chtěly bychom poděkovat mionskému
Výboru pro partnerství za příjemně strávený
čas v době, kdy do Mions dorazila i skupinka Čechů pod vedením tlumočnice Jany
Jelínkové. Největší poděkování však patří
Monique Chapat a Alainu Nyffeneggerovi
a jejich rodinám, našim hostitelům. Starali
se o nás jako o členy své rodiny, zvali nás na
rodinné oslavy, výlety, dělali nám průvodce,
uvedli nás na radnici v Mions, když jsme
ještě měly problémy s jazykem, vždy nám se

vším poradili a pomohli. Doufáme, že budeme i nadále udržovat kontakty s lidmi,
s nimiž jsme se ve Francii seznámily. Mnoho
z nich nám opravdu přirostlo k srdci, ať už to
byly naše hostitelské rodiny nebo kolegové
z práce. Také doufáme, že budoucí stážisté
či stážistky budou na praxi spokojení, jako
jsme byly my, vrátí se plni zážitků, osobních
a profesních zkušeností. Prostě si užijí praxi
se vším, co k ní patří.
Jana Plassová a Alena Mrázová

Právo v praxi: vězeňství v ČR
Ve středu 10. června se v konferenčním
sále SOŠ pro administrativu EU uskutečnila
beseda s Mgr. Hanou Prokopovou, tiskovou
mluvčí Věznice Jiřice, členem eskortní jednotky Vězeňské služby a dvěma odsouzenými pachateli. Besedy se zúčastnili studenti
třetího ročníku oboru právní administrativa.
Přednáška, následná diskuse s odsouzenci
a názorné ukázky zabezpečovacích prostředků rozšířily znalosti studentů
o zajímavosti z prostředí výkonu trestu.
Akce se zdařila, pro všechny přítomné
byla velmi poučná a zajímavá.
Šárka Čepelková, učitelka SOŠ

Beseda se senátorem Václavem Hamplem
Studenti třetího ročníku oboru provoz
diplomatických služeb navštívili v pondělí
15. června Senát PČR. Nejprve si pod vedením průvodkyně prohlédli historické prostory Valdštejnského paláce a poté se ve
Valdštejnově pracovně setkali se senátorem prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc.,
bývalým rektorem Univerzity Karlovy.
Hodinová beseda se točila zejména kolem
aktuálních unijních problémů, neboť pan
senátor je předsedou senátního Výboru
pro záležitosti EU. Došlo ale i na otázky
z oblasti školství, plánované změny
Ústavy ČR či pravomoci prezidenta.
Diskuse byla velmi přínosná a studenti
poznali, že i mezi politiky jsou lidé milí,
vstřícní a vzdělaní.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA KVART DO ANGLIE

Bylo nebylo, jednoho krásného slunného odpoledne se neohrožená družina bojovníků z obou kvart gymnázia vydala na dlouhou a
strastiplnou cestu do proslulého a dalekého království. Cesta to byla
náročná. Jeli na svých ořích po lesních cestách, dokonce i vodu na
voru přepluli (byl to trajekt, ne vor).
Svou návštěvu započali v přístavním městě Portsmouth, kde se těšili
prohlídce nejslavnější lodi království Victorie, na které padl sám
kapitán Horatio Nelson. Družina zde nezapomněla ani na dokoupení
nové zbroje v Primarku.
Čas plynul, bojovníci navštívili poprvé svá obydlí u anglických venkovských rodin, vzdělávali se jazyku anglickému, obdivovali města
jako Eastbourne a Brighton. Vzpomněli i na svou dávnou přítelkyni
Annu Boleynovou na jejím sídle Heaver Castle.
Na konci své výpravy družina dorazila až do samotného hlavního
města Londýna. Podívali se do Toweru, podpluli Tower Bridge,
poslechli si odbíjení hodin na Big Benu a svým druhům a družkám
nakoupili dary na Covent Garden. Do svých domovů se vrátili vyčerpáni, ale v plném počtu, bez zranění a se spoustou zážitků
a s úsměvy na větrem, deštěm a sluncem ošlehané tváři.

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH
VYSVĚDČENÍ

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou
navlékáme malé korálky, taková malá štěstí
– čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je
to štěstí větší.“ I tento citát od Jana Wericha
zazněl dne 27. 5. na slavnostním předávání
maturitních vysvědčení gymnázia. Oficiální
zakončení školní docházky oktáv proběhlo na Chvalském zámku. Nádvoří zaplnili
maturanti v oblecích, maturantky v šatech,
pyšné maminky s tatínky a šťastní učitelé.
Odpoledne zahájil pan ředitel a pak se o slovo podělily třídní učitelky obou oktáv. Dále
následovalo samotné gratulování, předávání
vysvědčení a pamětních medailí.
Dobrá zpráva je, že všichni studenti z posledního ročníku úspěšně odmaturovali, více než
polovina s vyznamenáním. A ta smutnější?
Odešly nám dvě třídy plné báječných lidí,
bez kterých je už teď na škole prázdno, ale
věřím, že to nějak přežijeme, a po prázdninách nás čeká spousta dalších nových
přírůstků.
Hedvika Nová, kvarta A

KRÁLOVSTVÍ

ŽELEZNIC

Jedinečná expozice Království železnic si
rozhodně právem zaslouží naši pozornost.
Když si koupíte vstupenku a vejdete dovnitř,
je to jako byste se ocitli v maličkatém trpasličím světě. Mezi známými dominantami
České republiky, kterými jsou třeba Ještěd,
Karlštejn nebo Křivoklát, jezdí stovky vláčků
a autíček. Můžete zde, stejně jako v běžném
životě, vidět lidi ve všech možných situacích
- jak jedou na kole, utíkají, nebo třeba věší
prádlo. Vše ale samozřejmě v malinkatém
provedení!
Po celé expozici jsou navíc u vitrín rozmístěna speciální tlačítka, jejichž zmáčknutím
dáte do pohybu autobus, necháte přejít
chodce přes přechod, nebo třeba pokácíte
strom. Ačkoliv Království železnic určitě nejvíce nadchne malé děti, na své si zde přijdou
všechny věkové kategorie. A pokud by vás
prohlížení toho všeho přece jen zmohlo,
můžete si sednout ke stolečku a koupit si
svačinu, nebo si zahrát na místním X-boxu.
Eliška Volencová, sekunda A

Hedvika Nová, kvarta A
Foto: průvodkyně Monika

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

Obě redakce školních časopisů (Kompot
a Detašák) se i letos zúčastnily slavnostního vyhlášení soutěže školních časopisů.
Vyhlášení probíhalo ve Vyšší odborné škole
publicistiky v Praze. Zde na nás kromě již
tradičního vyhodnocení čekalo mnoho zajímavých workshopů, například na workshopu Moderování jsme mohli na vlastní kůži
zakusit, jaké to je vystupovat před živým
publikem a improvizovat. Na workshopu
Zprávy snadno a rychle jsme se také dozvěděli, jaké děláme nejčastější chyby, když do
časopisu píšeme zprávu. Myslím si, že nás to
všechny velice obohatilo, poučili jsme se ze
svých chyb a sami jsme si i něco vyzkoušeli.
Poté se všechny redakce školních časopisů
ze všech koutů ČR sešly v hlavní místnosti
a čekaly na vyhodnocení. V kategorii Střední
škola se časopis Detašák umístil na pěkném
3. místě a časopis Kompot získal zvláštní
cenu poroty. Doufám, že příští rok také sklidíme velký úspěch.
Matěj Mikyska, sekunda A

V minulém čísle byla u textu o soutěživé exkurzi na Staroměstském náměstí chybně uvedena autorka. Článek napsala žákyně Hana Komrzýová,
které se tímto omlouváme.
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ÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ ROK

V letošním školním roce se žákům FZŠ Chodovická podařilo dosáhnout mnoha výborných sportovních výsledků. Jako každý rok se
nám za umístění v rozličných sportovních odvětvích od atletiky, přes
florbal, fotbal, basketbal, volejbal, šplh, stolní tenis, atd., načítaly
body do celopražské soutěže POPRASK – Pohár primátorky hl. m.
Prahy. Nejvíce bodů nám do konečného součtu přinesla jako obvykle účast na několika atletických kláních.
Úspěchy děvčat i chlapců v atletických disciplinách totiž značně
napomohly k získání krásného 2. místa, a tak se nejlepší sportovci
deváté třídy naší školy mohli v pátek 19. června 2015 zúčastnit
slavnostního předávání ocenění v Brožíkově síni na Staroměstské
radnici.
Všem žákům, kteří svým sportovním výkonem přispěli k pěknému
výsledku, děkuji za skvělou reprezentaci naší školy.
Jiřina Lišková

ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ

Krajského kola Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů
(OVOV) se v pondělí 25. 5. zúčastnili
naši žáci. Družstvo
postoupilo do
republikového
kola, které se bude
konat v září. Také
naši jednotlivci byli
úspěšní, získali tři
stříbrné medaile. V úterý 26. května jsme v krajském kole atletického
čtyřboje opět zářili. Starší kluci byli druzí, mladší dívky se umístily na
1. místě, stejně jako starší dívky, které postoupily do republikového
kola.

DÍVKY Z CHODOVICKÉ V REPUBLIKOVÉM FINÁLE

Čtrnáct nejlepších atletických družstev z celé republiky
se setkalo 11. a 12. června 2015 v Opavě, kde se starší žactvo utkalo
ve finálovém boji atletického čtyřboje. Z Prahy byly s nejvyšším
počtem získaných bodů a zároveň 1. místem z krajského kola nominovány dívky z FZŠ Chodovická. O nejlepší umístění bojovala Mája
Bohatová, Anička Činková, Niky Nagyová, Bára Kocourová a Lucka
Lexová. Naše skvělé výkony potvrdilo i trochu smolné umístění Máji
Bohatové v běhu na 60 metrů. Její elektronicky měřený čas stačil
o několik setin „pouze“ na 4. místo. Nechala za sebou šedesát čtyři
závodnic!
V Praze nám drželo palce družstvo mladších dívek, které se v krajském kole atletického čtyřboje umístilo také na 1. místě. Děvčata
litovala, že pro jejich kategorii se republikové kolo nekoná.
Slunné počasí, nové zážitky, trocha sportovní smůly, ale i spousta
osobních rekordů a především krásné 9. místo v republikovém finále
atletického čtyřboje starších žákyň bude v našich myslích spojeno
s městem Opavou.
Jiřina Lišková

SPORTOVCI V PROUDU

Ve středu 17. 6. se žáci 6.B, 7.B a 8.B
vydali do Lanového centra PROUD
ve Vysočanech. Poučení o bezpečnosti, pravidla jištění, nízké překážky
a pak ty vysoké! Skoky, odvaha,
sebepřekonání, vzájemná pomoc,
adrenalin, euforie... Byl to nejlepší
výlet, co jsme kdy měli!
Žáci 6.B, 7.B, 8.B

SETKÁNÍ S TVÁŘEMI TELEVIZNÍ
OBRAZOVKY

Dne 8. 6. 2015 jsme se vypravili s celou třídou
na exkurzi do České televize. Tam nás přivítal
Karel Rožánek, redaktor ČT, později se připojil
i Jakub Železný, moderátor večerních zpráv
a provedli nás po budově zpravodajství. Karel
Rožánek nám ukázal, jak vznikají zprávy. Navštívili jsme velín, střižnu,
maskérnu, vysílací studio denních zpráv a zelené studio, odkud se
vysílají hlavní večerní zprávy. Překvapilo mě, že i muži, než jdou
před kamery, si musí
nechat udělat makeup.
Od Jakuba Železného
jsme se dozvěděli,
že moderátor nesmí
mít vadu řeči a musí
neustále řeč trénovat.
Také jsem si vyzkoušela moderátorskou
židli. Líbilo by se mi
moderovat zprávy. Nejvíce mě zaujalo zelené
studio. Když si někdo oblékl něco zeleného, třeba tričko, tak část těla,
na které bylo tričko, nebyla vidět. Na závěr jsme se setkali s Janem
Smetanou, sportovním komentátorem a moderátorem soutěžního
pořadu Míň je víc. Exkurze se nám všem líbila a už se těšíme na příští
rok, až pojedeme do televize znovu.
Lukáš, Natálie a Julie, II.A

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Ve dnech 1. - 5. 6. 2015 se už třetím rokem žáci prvního stupně zapojili do akce 5. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM. I letos do 3.C přijela Kubíkova
babička s dědečkem a četli dětem z knížky Mach a Šebestová. Zitušky maminka nám nejdříve ukázala, jak se tvoří rodokmen. Pak nám
četla z knížky Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni. S krásnou
knížkou Deník kocoura Modroočka nás seznámila maminka Aničky.
Celý týden byl i v dalších třídách spojen s pohádkami, které známe
z Večerníčku, ale i s dalšími dětskými knížkami, jako jsou třeba Ezopovy bajky, Robinson Crusoe nebo Bylo nás pět.
R. Vlčková

DĚTI DĚTEM

Pod heslem KDYŽ MŮŽU, POMŮŽU se s velkým nadšením zapojili
žáci a žákyně 1. stupně FZŠ Chodovická do akce DĚTI DĚTEM. Obsah
balíčku konkrétnímu kamarádovi do Nepálu se stal předmětem
mnohých diskusí. Často bylo třeba děti usměrňovat, aby se držely doporučeného seznamu a nepřibalily „půl papírnictví“ a „celé
hračkářství“. V hodinách angličtiny děti vyplnily průvodní kartičku,
napsaly krátký vzkaz a namalovaly obrázek, případně nalepily
svoji fotografii. Všechny budou na prázdniny odcházet s hřejivým
pocitem, že ukrojily kousek ze svého pohodlí a udělaly radost tam,
kde je právě moc starostí. Děkujeme rodičům i vyučujícím za jejich
podporu.
V. Růžková
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SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Český olympijský výbor a jeho Komise
rovných příležitostí oceňuje již osmým
rokem trenérky a cvičitelky napříč sportovními odvětvími. V letošním roce byla opět
oceněna trenérka z našeho oddílu Lenka
Šotolová, která dobrovolně trénuje, zastává funkci předsedkyně komise žen při PGS
a působí jako mezinárodní rozhodčí.
Na fotografii je s Věrou Čásavskou
a M. Zítkem, předsedou Asociace sportů
pro všechny.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SG
PRO ROK 2015
V sobotu 13. a v neděli 14. června se konalo
ve Vysokém Mýtě Mistrovství České republiky ve SG pro rok 2015. Účast si z našeho
oddílu vybojovalo osm gymnastek.
V kategorii žákyň B se Anička Černická
(trenérky Augustová a Hubáčková) umístila
na krásném 2. místě a stala se vicemistryní
republiky. N. Králová, svěřenkyně stejných
trenérek, obsadila 13. příčku, D. Kubušová
(tr. Rosendorf ) 26. místo. V kategorii juniorek
B se neztratila N. Petříková (tr.Augustová,

Hubáčková) a obsadila 8. místo,
L. Zahradníčková (tr. Šotolová) byla 28.
V kategorii žen závodila E. Kopecká,
ve st. žákyních A. Kalinová a v žákyních A
L. Zahradníčková. Děvčatům gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci oddílu.
ČERTI S ANDĚLEM A OPIČKY
Víkend 20. a 21. 6. byl bohatý na závody.
Slovan Praha pořádal v sobotu tradiční
závod Čerti s andělem. Jedná se o cvičení
děvčat s trenérkou. Ze šestnácti družstev se
naše holčičky umístily na 5. místě. Nejmladší
účastnice v této kategorii J. Brožová obsadila 12. místo z celkového počtu 55 závodnic.
Stejný den se konal ve Všetatech 4. ročník
Opiček. Závodí se ve dvojicích na kladině
a v prostných v různých kategoriích.
Na zlatý stupínek si vyskočily hned dvě
dvojice: L. Zahradníčková + G. Bohatová,
M. Kadlecová + M. Řeřichová (trenérky)
Stříbrné byly: Z. Miková + V. Pechanová
a M. Kadlecová + Z. Miková (tzv. zlatý tandem). Bronzové medaile vybojovala dvojice
L. Bohatová + K. Kučerová.
Celkem se zúčastnilo 17 našich závodnic.

P. Suchánková, V. Chaloupková,
K. Bartuňková. Naše děvčata ve složení:
L. Tikmanová, L. Zahradníčková a N.
Petříková získala stříbrné medaile. Třetí
byly gymnastky z GK Vítkovice. Na stupních
vítězů stála ještě ve
st. žákyních L. Zahradníčková (druhá)
a N. Petříková v juniorkách a ženách třetí.

O PUTOVNÍ VÁZU HORNÍCH POČERNIC
V neděli pořádal náš oddíl již 37. ročník
závodu O putovní vázu Horních Počernic.
Závodilo 70 děvčat ze 13 oddílů z celé
republiky ve třech kategoriích.
Závod zahájila a ceny předávala Hana Moravcová, starostka Horních Počernic.
V hlavním závodě trojic (ml. žákyně, st. žákyně, juniorka nebo žena) si putovní vázu
a zlaté medaile vybojovala děvčata z Liberce:

Za vedení oddílu přejeme všem příznivcům
gymnastiky krásné léto.
Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu

JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Poslední sobotu v květnu proběhly na
rybníce Koupaliště závody dětí v lovu ryb
udicí. Přestože se v sobotu nemusí vstávat
do školy, dostavit se v sedm hodin ráno na
závody byl pro některé mladé rybáře náročný úkol. Nakonec se v klubovně zapsalo do
závodu 23 dětí ze šesti organizací. Počasí
si s námi tentokrát pěkně pohrávalo. Ranní
sluníčko brzy zastínily dešťové mraky a začal
foukat silný nárazový vítr. Závody se loví na
plavanou, a proto správně nahodit udici do
zakrmeného místa a alespoň chvíli ji tam

udržet, bylo velmi těžké. Tentokrát záleželo
na přesném zakrmení a drobných nástrahách, a jak se mohli přihlížející přesvědčit,
daly se lovit ryby i tři metry od břehu.
I přes nepřízeň počasí všichni závod dokončili. Nikdo do poslední minuty nevzdal
a bojovalo se o každou ulovenou rybu.
Nejlépe se tentokrát vedlo Jakubovi Kocábovi, který ulovil 26 ryb, druhý Václav Tomič
12 a třetí Agáta Kocábová sice chytila ryb 17,
ale menší. I tentokrát jsme vyhlásili kategorii
o nejmenší a největší rybu a o nejlepší
rybářku. Díky darům od kolegy Tomiho
a grantu MČ Praha 20 si závodníci odnesli
velmi pěkné ceny, ti nejlepší i velké poháry
a diplomy. Za občerstvení děkujeme kolegovi Chvalníkovi a za koblihy k svačině paní
starostce Moravcové. Přejeme vám hezké
prožití prázdnin a kolegům rybářům bohaté
úlovky. Letos na podzim se při závodech
ještě jednou sejdeme, už potřicáté.
Za výbor místní organizace
Martin Pachta
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VETERANIÁDA
V 31. ročníku Veteraniády bojovalo celkem
sedm veteránek ze čtyř oddílů (Trutnov,
Vysoké Mýto, Praha – Dejvice a Horní Počernice). Naše Mirka Kadlecová byla výkonnostně nejlepší, ale vzhledem k věkové bonifikaci starších závodnic klesla na 4. příčku.

Pozvánka

Placená inzerce

POZVÁNKA NA PRAŽSKÝ
TRIATLON
V NEDĚLI 19. ČERVENCE 2015
IV. ročník Pražského triatlonu se koná
pod záštitou starostky Prahy 20 Hany Moravcové.
Závod je tradičně určen pro všechny věkové
a výkonnostní kategorie včetně dětí, které mají startovné zdarma (při včasné registraci). Dospělí závodníci mohou vybírat ze
tří možných obtížností tratí HOBBY, KLASIK a SPORT.
Každý si tak přijde na své a nemusí se bát začít s triatlonem
právě na našem závodu. Na všechny závodníky včetně dětí
čeká profesionální sportovní servis v podobě čipové časomíry,
startovních čísel, depa, pořadatelské služby, občerstvovací stanice a mnoho dalšího. Závod bude komentovat redaktor České
televize Stanislav Bartůšek a mezi závodníky se představí mistr
České republiky v dlouhém triatlonu Tomáš Mika. Část výtěžku
je věnována na pomoc tělesně postiženému plavci Tomáši
Hlavinkovi a jeho cestě na Mistrovství světa. Součástí akce je
doprovodný program pro celou rodinu, skákací hrad, dětské
aktivity, občerstvení a živá hudba.
Těšíme se na setkání na startu. Buďte mezi závodníky či diváky,
startujeme v neděli 19. 7. 2015 v 9.00 na rybníku Eliška.
Děkujeme za pochopení dopravní uzavírky v době cyklistické
části od 10.00 do 12.00 na trase Dolní Počernice - Horní
Počernice - Běchovice a zpět.
Vladislav Dykast

NOSÍM

A TY?
AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61, 193 00 Praha 9
Horní Počernice
Tel.: 281 926 244
GSM: 606 735 201

Značková prodejna:
Po - Čt: 8.00 - 17.00 hod.
Pátek: 8.00 - 14.30 hod.
Přestávka: 12.00 - 12.30 hod.

www.proﬁ-odevy.cz
Internetový obchod
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Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy
Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

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

LESK JE DOBRÝ NA AUTĚ,
NE NA SILNICI!
S polarizačními čočkami
uvidíte čistý obraz
bez odlesků!
NEBEROU?
S polarizačními čočkami
uvidíte každou rybu!

bez polarizace

bez polarizace

Polarizační čočky jsou vhodné
pro všechny venkovní aktivity
např. rybaření, řízení auta...

s polarizací

30%
SLEVA

na polarizační
brýle a čočky

s polarizací

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR POLARIZAČNÍCH BRÝLÍ A ČOČEK!

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

Placená inzerce
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

FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ ŽENY
I MUŽE NA TŘÍDĚNÍ TISKU, PRÁCE
V DENNÍCH, NOČNÍCH I ODPOLEDNÍCH
SMĚNÁCH. NÁSTUP DLE DOHODY.
DALŠÍ INFORMACE TEL.: 602 480 851

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

MALÁ RODINNÁ FIRMA HLEDÁ
ŠVADLENU S ŽL NA ŠITÍ CYKLISTICKÉHO
OBLEČENÍ NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK (3-4
DNY V TÝDNU NA 6-7 H). PRÁCE S ELAST.
MATERIÁLY. NABÍZÍME SLUŠNÉ
PROSTŘEDÍ, PRAVIDELNÝ PLAT.
CYKLOSCHEIN, NÁCHODSKÁ 164,
TEL.: 281 920 253

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
ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY
PROVEDE RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC
ING. SMETANA.
TEL.: 281 924 588, 602 970 835
SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ
WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247
HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
BOURACÍ, MALÍŘSKÉ PRÁCE.
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, NEBYTOVÉ
PROSTORY. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN.
777 670 326
KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ
NOVĚ OTEVŘENO „VE VĚŽÁKU“
STŘIH BEZ OBJEDNÁNÍ OD 80,BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE
605 246 337, 603 877 942

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 63., červenec/srpen 2015
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TECHNIK/ČKA DOZRÁVÁNÍ BANÁNŮ
POŽADUJEME: SŠ VZDĚLÁNÍ, PRŮKAZ
VZV VÝHODOU. NABÍZÍME PRACOVNÍ
ÚVAZEK NA HPP, FIREMNÍ BENEFITY,
ZAUČENÍ V OBORU. NÁSTUP MOŽNÝ
DLE DOHODY.
KONTAKT: PERSONALNI@CEROZ.COM
RESTAURACE V H. P. PŘIJME SAMOSTATNOU SERVÍRKU S PRAXÍ, NÁSTUP SRPEN
2015. TEL.: 728 607 652

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ PRÁCE
DLE DOHODY. TEL.: 724 249 986

VÝUKA/DOUČOVÁNÍ NĚMČINY.
STUDENTKA VŠ (GERMANISTIKA) NABÍZÍ
LEKCE NĚMČINY. KONVERZACE/GRAMATIKA/PŘÍRAVA KE ZKOUŠCE.
TEL.: 603 201 316

PRONAJMEME NEBYT. PROSTORY BÝVALÉ VEČERKY V DOMĚ 2251 TŘEBEŠOVSKÁ
16 M2+WC+SKLAD KE KOMERČNÍM
ÚČEŮM. TEL.: 606 688 819

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ S MASÁŽÍ 500,
ČESKOBRODSKÁ 574 BĚCHOVICE.
606 171 557
WWW.U-PETRI.CZ

ANGLIČTINA, NĚMČINA INDIV. VÝUKA,
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY, KONVERZACE.
TEL.: 607 593 905

CHCETE PROŽÍT KLIDNOU DOVOLENOU
V ROD. PENZIONU NA ROZHRANÍ J. Č.
A VYSOČINY, VOLEJTE 720 689 063

LÉTO LÁKÁ KE SPORTŮM, UNAVENÉ
SVALY K MASÁŽÍM. RC-PERLA POMŮŽE
S JEJICH REGENERACÍ. TEL.: 605 289 420

PRONÁJEM NEBYT. PROST. 340M2
U NÁCHODSKÉ UL. HORNÍ POČ.
TEL.: 732 209 982, 737 561 710

PRONAJMU GARÁŽE V BLÍZK. ALB.
MOŽNO I JAKO SKLAD NEBO OBCHOD.
TEL.: 728 882 668
DOUČÍM NĚMČINU 724 007 968
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Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic

606 796 657
martin.drlicka@re-max.cz

“Zavolejte mi a já přijedu za Vámi.”

PRONÁJEM

Reprezentativní kanceláře,

233m2 - 314m2, Horní Počernice

PRODEJ

RD 3+1/G, na pozemku 263m2
Vršovka, Horní Počernice

Vaše
nemovitost
mohla být i
ZDE.

E

AC
V
R
ZE

RE

PRODEJ

RD 5+2/T/G, na pozemku 792m2
Na Bačálkách, Horní Počernice

Najdeme vám
NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU
Ing. Kateøina Linhartová
certifikovaný hypoteèní makléø

Pomohu Vám splnit Váš sen o novém bydlení.
Bezplatnì vyøídím hypotéku s aktuálnì nejlepšími podmínkami na trhu
a s nejnižší úrokovou sazbou. Na základì Vašich potøeb navrhnu
nejoptimálnìjší øešení a provedu Vás celým procesem financování.
O nic se nemusíte starat, vše vyøídím za Vás.
Pro klienty zajišťuji:
hypoteèní úvìry, pøípadnì jejich refinancování
spotøebitelské úvìry
konsolidaci úvìrù
Akèní nabídka úrokových sazeb od 1,69%.

720 238 902

e-mail: katerina.linhartova@gpf.cz

GEPARD Finance, Náchodská 778/49, Praha 9 - Horní Poèernice

PRODEJ

Mezonetový byt 5+kk/G/T, 118m2

V Javorech, Horní Počernice

