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INFORMACE KE
KOMUNÁLNÍM VOLBÁM

OBJEVY PROFESORA
HOLÉHO

VÍTĚZSTVÍ MLADŠÍCH
ŽÁKŮ

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

DIVADLO

MUMRAJ

27. 8.
Hradozámecká noc 2022 pro děti
od 17.00 hod.

2. 9.
Střídavka
od 19.30 hod.

31. 8. – 7. 9.
Dny otevřených dveří
od 8.00 do 12.00 hod. + odpoledne

27. 8. – 20. 11.
Egypt – dar Nilu
denně od 9.00 do 18.00 hod., zavřeno
24. a 25. 10.

4. 9.
Planeta Praha
od 17.00 hod.

14. 9.
Hravá herna
Hrátky s Montessori
od 10.00 do 12.00 hod.

27. 8. – 20. 11.
Za pokladem ztraceného města –
interaktivní herna
denně od 9.00 do 18.00 hod.,
7. 9. – 2. 10.
Šité obrazy - obrazy Aleny Schulz
denně od 9.00 do 18.00 hod.
16., 23. 9. a 30. 9.
Hudební festival u sv. Ludmily
od 20.00 hod.
17. 9.
Tajemná noc na Chvalském zámku
s pohádkovými postavami
od 18.00 hod. do 21.00 hod.
18. 9.
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
od 8.30 hod.
18. 9.
ZRNÍ – koncert na zámeckém nádvoří
od 19.00 hod.
28. 9. – 2. 10.
Prodloužený Detektivní víkend na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!
CHVALSKÁ STODOLA
3. 9., 17. 9., 1. 10. a 15. 10.
Burza rybiček
od 9.00 do 12.00 hod.
30. 9.
Tančírna ve Chvalské stodole
od 19.00 do 22.00 hod.
3. 10.
Sousedské posezení s harmonikou
od 17.00 do 19.00 hod.
17. 10.
Hornopočernické stodolohraní aneb
zatančete si s Big Bandem
od 17.00 do 19.00 hod.
22. 10.
Podzimní Počernický Street Food Festival
od 10.00 do 18.00 hod.
28. 10.
Tančírna ve Chvalské stodole
od 19.00 do 22.00 hod.

6. 9.
Prezidentka – promítání (nejen)
pro seniory
od 14.00 hod.
8. 9.
Jan Žižka
od 19.30 hod.
9. 9.
*Rebelové nové generace
od 18.00 hod.
11. 9.
Zahájení 17. divadelní sezóny
od 15.00 hod.
14. 9.
Jitka Anlaufová: Mezi květy
od 18.00 hod.
15. 9.
Jan Žižka
od 19.30 hod.
17. 9.
Ať žijí duchové
od 15.00 hod.
21. 9.
Vlasta Redl s Tichou partou
od 19.30 hod.
22. 9.
Vstupenka do ráje
od 19.30 hod.
24. 9.
Tři princezny na vdávání
od 15.00 hod.
27. 9.
Indián
od 19.30 hod.
29. 9.
Na útěku
od 19.30 hod.
KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
13. 9.
Workshop macramé: Nástěnná dekorace
od 17.00 do 19.30 hod.
22. 9.
Seminář: Otevírání se životu,
takový jaký je
od 18.30 do 21.00 hod.
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zápisy do 15. 9.
Kruh podnikatelek
od 21. 9.
Podpůrná skupina pro čerstvé maminky,
které zradila psychika
25. 9.
Tátové a děti spolu
Expedice na kolech
od 9.20 do 16.00 hod.
26. 9.
Hravá herna
Výživa dětí od příkrmů k běžné stravě
od 10.00 do 12.00 hod.
OSTATNÍ
1. 9.
Veletrh volnočasových aktivit
(u ZŠ Ratibořická)
od 9.00 do 14.00 hod.
10. 9.
Zažít město jinak (Křovinovo nám.)
od 14.00 hod.
17. 9.
Počernická kopačka
(Křovinovo nám. 12/18)
od 9.00 hod.
27. 9.
Výročí 235 let školy na Chvalech
(Stoliňská 823/16)
od 17.00 hod.

AKTUALITY

SLOVO
STAROSTY
Vážení čtenáři,
toto číslo našeho Hornopočernického
zpravodaje je poslední v současném volebním období. Ve třetím zářijovém týdnu se
budou ve všech obcích a městských částech konat komunální volby. Po čtyřech
letech 2018–2022 tím prakticky skončí
rozhodování obecních zastupitelstev.
A ve dnech 23.–24. září budete rozhodovat vy – voliči, občané. Vy určíte, kteří
kandidáti zasednou na příští čtyři roky
do zastupitelských lavic.
Jistě jste si v uplynulých dnech i týdnech všimli nejrůznějších agitací a propagací volebních stran a hnutí, která se
u nás budou ucházet o místa ve 25členném zastupitelstvu. V těch agitacích se
objevují nejrůznější hesla, sliby a proklamace. Málokdo však dokáže voliče

přesvědčit, kterak ke splnění oněch slibů
dojít a být úspěšný.
A tak vám já, starosta, který stál v čele
Horních Počernic posledního dva a půl
roku, nebudu slibovat nemožné. Nebudu
slibovat hory doly. Řeknu vám jen to, že
u mě budete vždy na prvním místě a vždy
budu naslouchat vašim hlasům.
A co považuji za nesmírně důležité a co
vám chci také slíbit – budu se všemožně
snažit nedělat chyby a ke všem rozhodnutím přistupovat s maximální pozorností a rozvahou. Za chyby se draze platí
a Horní Počernice si nemohou dovolit
dělat takové lapsy, jako je ten, jehož se
dopustila opozice, když většinou zastupitelstva prohlasovala podání žaloby na již
vydané povolení ke stavbě úseku 511

Pražského okruhu. Zcela jistě bude tento
nepochopitelný a hlavně zcela nelogický
vzdor, se kterým jako starosta zásadně
nesouhlasím, patřičně „oceněn“ při dalším
vývoji správy a rozvoje hlavního města
i naší městské části.
Tento fakt musím zmínit jako konkrétní příklad toho, jak by zastupitelstvo rozhodovat nemělo. A na druhé straně uvedu
také jeden konkrétní příklad slibu, který
se nebojím v rámci předvolebního klání
zopakovat – tu novou tělocvičnu opravdu
postavíme. A co nejdříve.

MOST
BOŽANOVSKÁ

NOVÁ
KOMUNIKACE
A KANALIZACE
V ULICI
VE SLAVĚTÍNĚ

neodkanalizované části. Pochopitelně naší
prioritou bude postupné odkanalizování
všech neodkanalizovaných míst, jako je
tomu ještě v lokalitě Na Svěcence, aby
bydlení v Horních Počernicích bylo pro
občany komfortnější.

Je to přesně třináct měsíců, co nám chybí
most přes dálnici D11. Po odchodu paní
místostarostky Evy Alexové, která měla
dopravu ve své gesci, jsem místo ní čtyři
měsíce intenzivně a usilovně jednal s generálním ředitelem TSK, panem Mgr. Jozefem Sinčákem, aby výstavba mostu
započala co nejdříve. Díky úsilí a píli se
nám podařilo získat na výstavbu mostu
v Božanovské ulici peníze a věřte, že pro
Horní Počernice je to obrovský úspěch,
neboť TSK neměla na stavbu mostu
připraven na rok 2022 jediný haléř! Podle
vyjádření generálního ředitele je ukončena příprava výstavby mostu Božanovská,
která započne koncem září letošního
roku.
Petr Měšťan, starosta

Po dlouhých letech se nám podařilo
dokončit přípravu a sehnat finanční
prostředky na investiční akci výstavby
komunikace a kanalizačního řadu v ulici
Ve Slavětíně. Nyní už vše závisí na Investičním odboru Magistrátu hl. města
Prahy, který již vypsal výběrové řízení
na zhotovitele stavby, jehož výsledek měl
být znám 29. 8. 2022. S podivem musím
žasnout nad tím, že se ve 21. století na území hlavního města Prahy stále nacházejí

Dne 25. 9. vzpomínáme na naši
maminku a babičku paní Zlatušku
Jandečkovou (roz. Herklocovou),
dlouholetou ředitelku MŠ Křovinovo
náměstí, bezpartijní poslankyni FS
ČSSR za obvod Praha-východ, bývalou
náčelnici Sokola, která by se dnes
dožila 100. narozenin. Celý svůj život
naplnila prací pro občany Horních
Počernic a hlavně pro děti.
Vzpomínáme.

Děkuji vám a prosím, přijďte k volbám!
Petr Měšťan,
starosta

TĚLOCVIČNA
V JÍVANSKÉ ULICI
– SPORTOVNÍ
HALA
Tělocvična v Jívanské ulici se řeší od roku
2010 a jistě vám neuniklo, že ještě nestojí.
Výstavba nové tělocvičny by měla vyřešit
kritický nedostatek krytých sportovních
ploch. Je na místě a zcela bez debat, že
se do stavby musíme pustit co nejdříve,
neboť přinese očekávanou pomoc žákům
základních škol, všem sportovním kroužkům, spolkům, klubům a v neposlední
řadě i veřejnosti. Na stavbu máme připraveno stavební povolení a za dva a půl roku
se nám na její výstavbu podařilo sehnat 68
milionů korun. Další dofinancování stavby máme předjednáno. Je před námi výběr
vhodného zhotovitele, který musí vzejít
z výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Věříme, že do konce roku 2022 zahájíme
i její výstavbu, protože nám záleží na tom,
aby děti a sportovci všeho druhu měli kde
sportovat.
Petr Měšťan, starosta
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INFORMACE
Z RADNICE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)
ROZPOČET
Zastupitelstvo MČ schválilo Harmonogram prací pro sestavení
návrhu rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2023.
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ:
Zastupitelstvo MČ
1) přijalo do rozpočtu finanční prostředky z MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí pro rok 2022 ve výši 2 959,3 tis.; účelovou neinvestiční dotaci z MPSV na podporu registrovaných sociálních
služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují
sociální služby občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši
781,0 tis. Kč; neinvestiční účelovou dotaci z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2022 ve výši 1 382,8 tis.; účelovou
dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, v celkové
výši 609,5 tis. Kč; účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl.
m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
a školských zařízení ve výši 5 248,8 tis. Kč; investiční účelové
dotace určené na projekty související s naplňováním cílů hl.
m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu
klimatu“ (komunitní kompostárna Horní Počernice – strojní
vybavení a obnova Nolčova parku a parku Chvaly) v celkové
výši 8 000,0 tis. Kč; účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 80,0 tis. Kč; účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rozvoj sportovní infrastruktury (akce
„tělocvična Jívanská“) ve výši 15 000,0 tis. Kč; účelovou dotaci
na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci
občanům Ukrajiny ve výši 1 340,1 tis. Kč; podíl na finančních prostředcích obdržených jako v ýnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 12/2021-5/2022
ve v ýši 2 415,0 tis. Kč; finanční prostředky z rozpočtu
hl. m. Prahy ve v ýši 100 % podílu MČ na dani z příjmů
právnických osob za zdaňovací období roku 2021 ve v ýši
2 920,9 tis. Kč,
2) schválilo přesun finančních prostředků ve výši 400,0 tis. Kč
(regálový posuvný systém do archivu); ve výši 170,8 tis. Kč
na dofinancování poskytnuté dotace spolku Junák – český
skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s.; ve výši 264,0
tis. Kč – z toho zařazení vratky dotace ve výši 174,5 tis. Kč
a čerpání z rezervy ve výši 89,5 tis. Kč (vydávání Hornopočernického zpravodaje),
3) schválilo poskytnutí účelového neinvestičního transferu pro
ZŠ Ratibořická v rámci úhrady nákladů vzniklých v souvislosti
s ukrajinskou krizí – přijetí daru od společnosti AISA International ve výši 45,0 tis. Kč.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ ZA ROK 2021
Zastupitelstvo MČ schválilo Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok
2021 a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022

DOTACE
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace spolku Klub
seniorů Horní Počernice, z. s., na zajišťování akcí ve výši
50 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Svaz tělesně postižených
v České republice, z. s., místní organizace Horní Počernice,
na zajišťování kulturních a společenských akcí pro členy ve výši
39 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Junák - český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s., na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikaci a vzdělávání vedoucích,
dopravu na výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během
školního roku ve výši 281 000 Kč a ve výši 38 000 Kč na skautské
akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy ve výši 82 000 Kč na obnovu a pořízení
sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech; poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Horních Počernic na celoroční činnost ve výši
150 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Praha 9 - Horní Počernice, na jarní a podzimní
dětské rybářské závody ve výši 10 000 Kč; poskytnutí dotace paní
A. Č. na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované
sportovní výchovy ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace spolku
Hry bez hranic, z. s., na sportovně-zábavní akci - Hry bez hranic
Prahy 20, ve výši 80 000 Kč; poskytnutí investiční dotace ve výši
50 000 Kč na opravu střechy sborového domu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 9 - Horních Počernicích.
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy s Nadací ČEZ
o poskytnutí nadačního příspěvku PHA KP22/53300 ve výši
50 000 Kč na projekt „Ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Městské části Praha 20", uzavření smlouvy s CEMEX - Budujeme
budoucnost, nadační fond, o poskytnutí nadačního příspěvku
ve výši 50 000 Kč jako příspěvku na pořízení umělého povrchu
(umělá tráva) na sportovní hřiště u ZŠ Ratibořická.
DARY
Přĳetí daru od společnosti Aisa International, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy se
společností Aisa International, s. r. o., ohledně přijetí účelově
určeného peněžitého daru ve výši 30 000 Kč na pomoc ukrajinským občanům prchajícím před válkou, kteří se nacházejí
na území Horních Počernic.
Přĳetí daru od společnosti P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy se
společností P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o., ohledně přijetí
účelově určeného peněžitého daru ve výši 150 000 Kč, jako příspěvek na pořízení umělého povrchu (umělá tráva) na sportovní
hřiště u ZŠ Ratibořická.
Přĳetí daru od společnosti Solar Economic, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy se
společností Solar Economic, s. r. o., na poskytnutí Solární pouliční lampy na sloup 7 W 1 000 lm v hodnotě 4 477 Kč, určené
k osvětlení ulice Cirkusová.
Poskytnutí daru Platformě za kvalitní dopravní
infrastrukturu, z. s.
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s., na poskytnutí
právních a konzultačních služeb ve výši 30 000 Kč.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Zastupitelstvo MČ schválilo odměny za I. pololetí roku 2022 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 20 a čerpání finančních prostředků z poskytnuté

AKTUALITY

účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, určené
na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy, pro ředitele škol a školských
zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20, poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 106 250 Kč
FZŠ Chodovická na mimořádné výdaje spojené s financováním
mzdových nákladů na základě uzavřené DPP/DPČ s asistentem
pedagoga ve školním roce 2022/2023.
Zastupitelstvo MČ schválilo zapojení MČ Praha 20 do projektu „První pomoc není věda" formou objednávky prezentace
ve formátu 1/4 strany a v maximální ceně 8 075 Kč bez DPH;
zapojení do projektu „BOOKSTART - S knížkou do života"
formou objednávky 100 ks sad 2023 pro menší děti 0-3 roky,
v celkové výši 10 000 Kč a zapojení do III. ročníku projektu Post
Bellum, z. ú., „Příběhy našich sousedů - Praha 20", který je
určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, za cenu 97 600 Kč.
Posílení fondu investic MŠ Chodovická
Zastupitelstvo MČ souhlasilo se žádostí ředitelky MŠ Chodovická o posílení fondu investic převodem z rezervního fondu
a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic
ve výši 345 024 Kč za účelem pořízení vybavení.
Čerpání fondu investic FZŠ Chodovická
Zastupitelstvo MČ souhlasilo s čerpáním finančních prostředků z fondu investic FZŠ Chodovická ve výši 57 441 Kč vč. DPH
na pořízení 1 ks multifunkční černobílé laserové tiskárny Konica
Minolta bizhub 227 od společnosti ARCO OFFICE, s. r. o.
Dofinancování nákladů na primární prevenci a adaptační kurzy pro ZŠ Ratibořická
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 53 000 Kč ZŠ Ratibořická
na dofinancování nákladů na primární prevenci pro žáky 2. až 9.
ročníků školy a adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve školním
roce 2022/2023.
Dofinancování nákladů na kondiční soustředění pro FZŠ
Chodovická
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 FZŠ Chodovická na dofinancování
nákladů kondičního soustředění žáků sportovní třídy 6. B.
ve výši 10 000 Kč.
Čerpání fondu investic ZŠ Stoliňská
Zastupitelstvo MČ souhlasilo s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ZŠ Stoliňská, ve výši 62 662,02 Kč vč. DPH,
na pořízení 1 ks mycího stroje na čištění podlah zn. Uniprof
od společnosti LUX Czech, s. r. o.; ve výši 129 860,83 Kč,
za účelem instalace Wi-Fi sítě v objektu budovy školy Stoliňská 823 – I. etapa od společnosti Gesto Computers, spol. s r.
o., a ve výši 106 480 Kč vč. DPH, za účelem výroby a montáže
elektricky ovládaných vrat do průjezdu u školní jídelny od společnosti NATALI Invest, s. r. o.
Výzdoba mariánské kapličky v Čertousích
Zastupitelstvo MČ souhlasilo s doplněním výzdoby mariánské
kapličky v Čertousích v rozsahu návrhu předloženého Bc. A.R.,
specialistou na rekonstrukci kamenných památek, za podmínky
předchozího odsouhlasení hliněného modelu sochy, před provedením odlitku, ze strany MČ.
Technická podpora na „Pouť ke sv. Antonínu do Svépravic“
a „Zahájení 17. divadelní sezóny“
Zastupitelstvo MČ schválilo technickou podporu na akci
„Pouť ke sv. Antonínu do Svépravic, která se konala dne 12. 6.
2022 a na akci „Zahájení 17. divadelní sezóny", která se koná dne
11. 9. 2022.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Zastupitelstvo MČ schválilo zakoupení/repasi zařízení pro poskytování tísňové péče za účelem výpůjčky zařízení žadatelce, paní J. Ž.

MAJETEK
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zastupitelstvo MČ schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Ratibořická
WC hospodářský pavilon", se způsobem hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny a zadání této veřejné zakázky společnosti Spektro BF, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 819 798,09 Kč
bez DPH (991 955,69 Kč včetně DPH); vypsání výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova
Nolčova parku – 1. etapa", se způsobem hodnocení nabídek dle
výše nabídkové ceny; zrušilo výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč – herní
prvky" z důvodu doručení pouze jedné nabídky; schválilo zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 2059 – výměna stoupacích potrubí II. etapa“ společnosti
ABP HOLDING, a. s., s nabídkovou cenou 5 567 842,84 Kč bez
DPH (6 403 019,27 Kč včetně DPH) a uzavření smlouvy o dílo;
vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nový povrch hřiště u ZŠ Ratibořická
na p. č. 786/70 a 786/72, k. ú. Horní Počernice", se způsobem
hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy o dílo na dodání
a montáž mobilního policového regálového systému do archivu se
společností BEG BOHEMIA, spol. s r. o., 377 013,01 Kč včetně
DPH; schválilo přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 - Horní Počernice, panu P. P., a bytu
č. 13 paní V. P., oba na dobu určitou; uzavření Smlouvy budoucí
o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 4048/8 a 4037/4 v k. ú.
Horní Počernice, za účelem umístění a provozování stavby „Praha
20 – Horní Počernice, Bílý Vrch, dTS, kVN, kNN" se společností
PREdistribuce, a. s.; výběr pojišťovny a uzavření pojistné smlouvy
s Uniqa pojišťovnou, a. s., na povinné a havarijní pojištění vozidel MČ Praha 20; pronájem pozemku parc. č. 785/3 o výměře
2505 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu určitou, od 29. 6. 2022
do 10. 7. 2022 za cenu 1 000 Kč/předmět pronájmu/den, panu D.
C., za účelem provozu Dětského skákacího světa (skákacích hradů);
výpůjčku pozemků parc. č. 4322/16 parc. č. 4321/4, parc. č. 4321/8,
parc. č. 4321/9, parc. č. 4321/11, parc. č. 4321/12 parc. č. 4322/13,
parc. č. 4322/14, parc. č. 4327/4 a parc. č. 4327/5 vše v k. ú. Horní
Počernice, spolku CSG TRI TEAM, z. s., na dobu určitou, dne
30. 7. 2022, za účelem pořádání „Běhu pro střechu nad hlavou“
a na dobu určitou dne 31. 7. 2022 za účelem pořádání Triatlonu;
směnu pozemku parc. č. 1769/1 z vlastnictví Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly, za obecní pozemek parc. č. 3792/4 a pozemek parc. č. 3792/5 vše v k. ú. Horní
Počernice bez dalšího finančního vypořádání; výpůjčku obecního
pozemku parc. č. 868, parc. č. 867, parc. č. 866, parc. č. 865 a části
pozemku parc. č. 3896 vše v k. ú. Horní Počernice, za účelem pořádání akce Zahájení 17. divadelní sezóny Kulturnímu centru Horní
Počernice, p. o.; výpůjčku pozemku parc. č. 785/3, pozemku parc.
č. 785/4 a pozemku parc. č. 785/9, vše v k. ú. Horní Počernice,
panu T. M., na dobu určitou, dne 12. 7. 2022 za účelem pořádání
akce „Autokino“; výpůjčku části pozemku parc. č. 1987/1, k. ú.
Horní Počernice, Chvalskému zámku, p. o., na dobu určitou, dne
27. 8. 2022, za účelem pořádání „Hradozámecké noci“; pronájem
části obecního pozemku parc. č. 520, v k. ú. Horní Počernice, paní
J. H., na dobu určitou, od 1. 8. 2022 do 29. 8. 2022, za cenu 85 Kč/
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m 2/měsíc, tj. 182 Kč/předmět nájmu/29 dní, za účelem umístění
reklamního zařízení sloužícího k propagaci sdružení nezávislých
občanů Místní pro Horní Počernice. Zastupitelstvo MČ souhlasilo s umístěním stavby „Přípojka plynu“ poz. p. č. 1878,
k. ú. Horní Počernice v rozsahu PD vypracované projektovou kanceláří Archdan, v prosinci 2021, s rekonstrukcí stavby
„Rekonstrukce objektu Hrdoňovická 2027/24, Horní Počernice,
na poz. p. č. 848/3 Horní Počernice“, v rozsahu PD vypracované
Dekprojekt, s. r. o., Praha 10, v dubnu 2022; s umístěním stavby
„Optické připojení Bílý Vrch - Horní Počernice" v rozsahu PD
vypracované společností Sitel, s. r. o., z 11/2021 za stanovených
podmínek; s umístěním stavby „Novostavba RD“ na poz.
p. č. 3694/1 k. ú. Horní Počernice, v rozsahu PD vypracované
společností Zelené domky.cz, s. r. o., Praha 1, v březnu 2021;
s umístěním stavby „Přípojka vodovodu“ na p. č. 3714/6 Horní
Počernice pro objekt č. p. 2771/16 ul. Ke Xaverovu, Horní Počernice, v rozsahu PD vypracované Ing. Jan Hlom – JH projekty,
v lednu 2021; s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice,
Božanovská - Ke Xaverovu, náhrada VV 1kV nové kNN" v rozsahu PD vypracované Energo Praha, s. r. o., z 01/2022 za stanovených podmínek; uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 3763/1 a 3767 v k. ú. Horní Počernice za účelem
umístění a provozování součásti distribuční soustavy kabelového
vedení, jako součásti stavby „Drobná úprava sítě NN, Praha 20,
Horní Počernice, Jeřická", se společností PRE distribuce, a. s.;
uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.
č. 1589/3, 423 a 300 v k. ú. Horní Počernice, za účelem umístění
a provozování součásti telekomunikační sítě, jako součást stavby
„FTTS připojení objektu SITE 12418 na optickou síť“, se společností T-Mobile, a. s.; s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti
k pozemku parc. č. 4061, 4053/1, 4059, 4060, 3948/2, 3950/1, 300
a 210 v k. ú. Horní Počernice za účelem umístění a provozování
součásti telekomunikační sítě, jako součást stavby „Připojení DC
pro Tiskárnu cenin a Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile – trasa
Horní Počernice“ se společností T-Mobile; s umístěním stavby
„Lávka s cyklostezkou přes D10“, v rozsahu PD vypracované
společností PUDIS, a. s., z února 2022.
ZÁMĚRY MAJETKOPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo MČ souhlasilo se záměrem prodeje pozemku parc.
č. 3976/147 o výměře 1 094 m2 odděleného od pozemku parc. č.
3976/7 o výměře 2 719 m2, k. ú. Horní Počernice, spol. YUGO
ALLOYS, s. r. o, za celkovou kupní cenu 4 376 000 Kč, tj. za cenu
4 000 Kč/m2, souhlasilo s odejmutím svěřené správy MČ Praha 20
k pozemku parc. č. 191/2, parc. č. 575/54, parc. č. 578/12, pozemku parc. č. 578/19, pozemku parc. č. 578/ 21 a pozemku parc. č.
578/22 vše v k. ú. Horní Počernice; se záměrem výpůjčky části
NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc. č. 2198/4
a v budově bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí,
vše v k. ú. Horní Počernice, spolku Mumraj, z. s., na dobu určitou,
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, za účelem provozu rodinného centra.
Zastupitelstvo MČ neschválilo pronájem kolumbární schránky
č. 103 na veřejném pohřebišti Horní Počernice občanovi s bydlištěm mimo městskou část; záštitu starosty MČ Praha 20 při
realizaci focení a natáčení finalistek 3. ročníku celostátní soutěže
Miss Plus Size modelky České republiky 2022 formou schválení
jednodenního pronájmu prostor Chvalského zámku dne 2. 7. 2022
od 8.30 do 18.00 hodin za symbolickou cenu 1 Kč.
Zastupitelstvo MČ přeložilo projednávání bodu Valorizace nájemného pro rok 2023 za pronájem prostor sloužících k podnikání
na zasedání ZMČ ve 4. Q. 2022.
VYŘAZENÍ MAJETKU MČ A PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 20
Zastupitelstvo MČ schválilo vyřazení majetku MČ a příspěvkoHORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022

vých organizací zřizovaných MČ Praha 20 z evidence na základě
zápisu HIK ze dne 25. 5. 2022.

DOPRAVA
Zastupitelstvo MČ schválilo podání žaloby proti rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje a rozhodnutí Úřadu městské
části Praha 22 ve věci územního řízení o povolení záměru „Silniční
okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1" v intencích
Přílohy č. 1 – Stručné shrnutí možností MČ Praha 20 ve věci SOKP
511, a to včetně návrhu na zahájení incidenčního přezkumu Zásad
územního rozvoje a Územního plánu hl. m. Prahy v části dotčené
záměrem a zmocnění Mgr. Jiřího Vozáka, advokáta, k jejímu podání.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy na provedení
řezů živých plotů pro rok 2022 na území Městské části Praha
20 se společností TV Facility Group, a. s., za nabídnutou cenu
390 079,80 Kč s DPH a souhlasilo s vydáním povolení k provozu
zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění
odpadů pro provozovnu O.K. servis chlazení, s. r. o.
Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo se žádostí o vydání povolení
k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech podanou společností RPG Recycling, s. r. o.

INFORMATIKA
Zastupitelstvo MČ schválilo Smlouvu o poskytování IT služeb
ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních
systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období
do roku 2025 s hlavním městem Prahou.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Zastupitelstvo MČ schválilo připomínky k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) upraveného
po společném jednání a k němu zpracovanému vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) a připomínky k Územní
studii Horní Počernice východ - 05/2022 zde v rámci tzv. interního připomínkování.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2023
Zastupitelstvo MČ stanovilo počet členů Zastupitelstva MČ Praha
20 pro volební období 2022–2026 na 25 členů.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
Zastupitelstvo MČ souhlasilo se zněním návrhu obecně závazné
vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007
Sb., hl. m. Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017
Sb., hl. m. Prahy; schválilo uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
a poskytování služeb, ze dne 28. 8. 2018, zajišťující povinné
vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců Městské části Praha
20 se společností RENTEL, a. s., na dobu určitou, s účinností
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024; vzalo na vědomí návrh obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl.
m. Prahy, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
a doplnění o další lokality na území MČ.

AKTUALITY

Cvičíme od 19. 9. 2022
v malé tělocvičně
FZŠ CHODOVICKÁ
v Horních Počernicích

Nabízíme sportovní kurzy pro děti
od 2,5 do 18 let. Zaměřujeme se na
všestranný pohyb, sportovní hry,
tanec, specializujeme se na míčové
hry a volejbal, využíváme výborně
vybavenou tělocvičnu a mnoho
různých sportovních pomůcek.
Vedeme
děti
k pravidelnému
sportování
zábavnou
formou.
V kurzu CVIČÍME SPOLU si děti
zasportují společně s rodiči nebo
prarodiči. Od pondělí do čtvrtka
pořádáme skupinové lekce cvičení
pro dospělé.

PODJEZD
V ULICI BYSTRÁ
Další zásadní stavbou pro Horní Počernice je podjezd pod
železniční tratí v Bystré ulici. Investorem je stejně jako u výstavby mostu Božanovská TSK. Přes počáteční komplikace se nám
podařilo společně s TSK a Magistrátem hl. m. Prahy posunout
přípravu do finále. Realizace podjezdu pod železniční tratí by měla
proběhnout v době předpokládané realizace výstavby optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany v roce 2023. Bude to
velmi náročné období na několik měsíců, které bude stát spoustu
nervů a bude vyžadovat nezbytnou trpělivost a pochopení od nás
všech. Odměnou nám však bude úleva v dopravě, která nám bude
sloužit řadu let.
Petr Měšťan, starosta

Aktuální informace na
www.studiosalute.cz

Horní Počernice

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí:

08:00 - 17:00

Úterý:

08:00 - 16:00

Středa:

08:00 - 17:00

Čtvrtek:

08:00 - 16:00

Pátek:

08:00 - 15:00

La Roche Posay
Anthelios přípravky

SLEVA
Pečujte o svou citlivou pleť s přípravky od
značky LA ROCHE-POSAY. Nyní se slevou
150 Kč
č na nákup produktů pod názvem
Anthelios.

Excilor
lak

VICHY
Opalovací přípravky

382 Kč

SLEVA
Excilor proti plísni nehtů pero je účinné
řešení proti plísňové infekci nehtů.
Rychle proniká nehtem a působí tak v
místě problému. Ve formě pera pro
snadnou a přesnou aplikaci.

Chraňte svou pokožku před sluncem se
sílou SPF 50+. Nyní sleva 150 Kč
č na nákup
všech opalovacích produktů od značky
VICHY.

*Platí pouze při kompletní zakázce a do vyprodání zásob

*ceny platí do vyprodání zásob

oční optika

Dovoz léků domů v nejbližším okolí
Objednejte se na merení zraku do naší optiky
online na www.oohp.cz/rezervace
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Pocernice

U Svobodárny 9, 190 00, Vysocany

info@lekarnalipi.cz

725 537 096
7
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

Více informací na:
www.ocniklinikahp.cz
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www.restauracesezona.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá vítání
občánků pro děti cca 10 měsíců staré,
zhruba 4x ročně. Maximálně vítáme děti
do jednoho roku věku. Pozvánka není
posílána automaticky.
Přihlášku naleznete na stránce https://
www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/
vitani-obcanku/ nebo si ji můžete osobně
vyzvednout na matrice ÚMČ Prahy 20,
č. dveří 103. Vyplněnou přihlášku zašlete
na e-mailovou adresu: vitani@pocernice.cz.

Slavnostní obřad se koná v areálu
Chvalské tvrze, vítáme pouze děti
s trvalým pobytem v Horních
Počernicích. Asi tři týdny před
vítáním vám zašleme pozvánku,
kde bude přesné datum a hodina
konání obřadu.
Kontaktní osoba: Martina Krátká,
tel.: 271 071 657
e-mail: vitani@pocernice.cz

Se zármutkem oznamujeme, že v sobotu
9. července 2022 nás
ve věku 81 let navždy
opustila paní Libuše
Svobodová, dlouholetá
učitelka a zástupkyně v H. P. Její žáci,
kolegové, přátelé a ti,
kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí, prosím,
tichou vzpomínku.
Rodina zesnulé

Dne 21. července 2022
nás ve věku 100 let náhle
opustila naše dobrá maminka a babička, paní Marie Marešová ze Svépravic.
Za vše velký dík.
Syn Miroslav s rodinou

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 uveřejníme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje.
Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této rubrice NEMÁTE
zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 657 Martině Krátké nebo pište
na e-mail: vitani@pocernice.cz.
Balík
Barborová
Beneš
Berka
Bísková
Böhmová
Budínová
Bulínová
Doskočil
Dvořák
Exner
Frouz
Frydrychová
Fučíková
Goldir
Halašková
Herbolt
Hnízdil
Hnízdilová
Holá
Honsů
Hoťková

Jaromír
Zdenka
Václav
Libor
Daniela
Olga
Jana
Jana
Jaromír
Veleslav
Václav
Miroslav
Zdeňka
Libuše
František
Marie
Bohumil
Vladislav
Drahoslava
Ludmila
Pavel
Marie

Hrdličková
Hrnčířová
Jahodková
Jelínek
Kadlec
Knoblochová
Konrád
Kopecká
Kubelka
Kulichová
Kulík
Lacina
Lišková
Macháčová
Machutová
Marková
Němcová
Novotný
Novotný
Pašková
Podroužek
Přibylová
Přikrylová

ÚTERÝ 6. ZÁŘÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Promítání (nejen) pro seniory -„Prezidentka“,
Divadlo Horní Počernice. Poskytujeme
příspěvek na vstupné, je nutné
se před začátkem představení nahlásit
u H. Duškové do 13.15 hod., která následně
zakoupí vstupenky. Začátek ve 14.00 hod.
STŘEDA 7. ZÁŘÍ KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ

Přednáška Mgr. Jaroslava Cepáka,
Ph.D., z Národního muzea - vedoucího
kroužkovací stanice - „Ptáci H. P. a jejich
migrace“. Začátek ve 14.00 hod.

STŘEDA 14. ZÁŘÍ KLUBOVNA-NÁCHODSKÁ

INFORMACE PRO JUBILANTY

BLAHOPŘEJEME:

ZÁŘÍ 2022

Květoslava Puškárová
Ružena
Anna
Rittenauer
Pavel
Miluše
Růth
Václav
Václav
Skala
František
Zdeněk
Spitzer
Stanislav
Věra
Strunzová
Olga
Jiří
Šimšová
Věra
Stanislava Štaflová
Eva
Čeněk
Štefanová
Regina
Anežka
Šulcová
Josefa
Ludvík
Švejkovská
Marcela
Jan
Toms
Antonín
Jarmila
Tuček
Břetislav
Vlasta
Urbanová
Liduška
Erika
Vavřičková
Věra
Jarmila
Vebrová
Ludmila
Dagmar
Vidergotová Věra
Karel
Vopěnková
Eva
Oldřich
Wertheimová Emilie
Olesa
Milan Hejkrlík, vedoucí
Jaromír
Odboru živnostenského
Helena
Ludmila a občanskosprávních agend

Přednáška J. Drápalíka ze Zahradního centra
H. P. „Podzim v zahradě“.
Začátek ve 14.00 hod.
PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ VYCHÁZKA

Weberova – Plzeňská, sraz v 10.00 hod.,
vestibul metra Českomoravská,
vede Mgr. K. Janušová.
ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ VÝLET

Zámek Žleby, Čáslav, sraz u nádraží Horní
Počernice, odjezd v 8.00 hod.
STŘEDA 21. ZÁŘÍ KLUBOVNANÁCHODSKÁ

Začátek ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 3. ŘÍJNA SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ S HARMONIKOU

Chvalská stodola, začátek v 17.00 hod.
CVIČENÍ V KLUBOVNĚ SOKOLOVNY
H. P. KAŽDÝ ČTVRTEK OD 9.00
A OD 10.00 HOD.

Za výbor: Jaroslav Kočí, tel.: 776 038 118
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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ZASTUPITELÉ

REDAKCE HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE JE ZE ZÁKONA POVINNA
PUBLIKOVAT PŘÍSPĚVKY VŠECH ZASTUPITELŮ MČ. REDAKČNÍ RADA NEODPOVÍDÁ
ZA TYTO PŘÍSPĚVKY A NEZASAHUJE DO NICH OBSAHOVĚ ANI REDAKČNĚ.

Žaloba proti dálnici,
která nám povede za okny

bezpečnostních vzdáleností mimoúrovňových křižovatek, však nevidím jiného
východiska. Nic na tom nezměnila ani
návštěva samotného ministra M. Kupky
a nejvyššího vedení ŘSD.
V této souvislosti bylo publikováno také
několik nepravdivých informací ze strany
pana starosty P. Měšťana (ODS). Uvedu je
tedy na pravou míru.
Pan starosta publikoval, že na straně
nás, předkladatelů žalobní výzvy,
(A. Štrobové, P. Růžičky a J. Hájkové)
došlo k bojkotování debaty o okruhu.
Tvrdí, že když jsme měli možnost věcně
jednat se zástupci ŘSD na téma okruhu
úseku 510 (D0) na zasedání, nebylo toto
jednání zastupitelstva usnášeníschopné.
Pan starosta zapomněl uvést skutečnost,
že se nejednalo o žádné jednání s ŘSD,
ale běžné jednání zastupitelstva, svolaného na 14.00 hodin v pracovní den, kdy je
většina z nás ve svém zaměstnání. Nicméně i přesto my, kteří jsme návrh podání
žaloby předkládali, jsme byli přítomni a se

zástupci ŘSD diskutovali. Pan starosta
zastupitele na přítomnost zástupců ŘSD
neupozornil předem a z běžného jednání zastupitelsva udělal setkání pracovní,
to už však ve svých zprávách neuvádí.
Přitom, když jsem požádala na zastupitelstvu o uspořádání veřejné debaty na téma
Pražský okruh v kontextu 21. století, můj
návrh nepodpořila právě ODS a Šance pro
Počernice. Kdo co bojkotuje, je asi jasné.
Závěrem dobrá zpráva pro všechny
občany. V tomto čísle najdete pozvánku
na veřejnou debatu k tématu dopravy
pořádanou 15. 9. od 18.00 hodin ve chvalské Stodole. Akce se koná bez jakéhokoliv
přispění městské části. Financována je
z vlastních zdrojů pořadatelů (Místní pro
Horní Počernice, Společně pro Počernice,
HOP, PRO Počernice).

a Markétou Čekanovou sbírku školních
potřeb a aktovek pro počernické pěstouny
a nízkopříjmové rodiny v Horních Počernicích. Děkuji moc všem, kteří i v této
ekonomicky nelehké době pomohli
a do sbírky materiálně přispěli. Na většinu
pomůcek připravila naše Markéta i krásné
dětské sáčky, které jistě dětem udělají
radost. Máme s touto sbírkou velmi dobré
zkušenosti z minulých let a v letošním
roce se akce opět vydařila.
Závěrem bych chtěl poděkovat za celé
čtyři roky, kdy jsem mohl být vaším
zastupitelem. Jsem velkým patriotem
Horních Počernic, patřím už do čtvrté
generace Růžičků. Rád jsem pro Počernice pracoval, protože mi na jejich budoucnosti velmi záleží a není mi současná
situace lhostejná. Byl bych rád, kdybych
mohl i nadále pro Počernice pracovat
a mít možnost nejen z opozice se starat

o dobro Počernic, aby se nám všem zde
dobře, kvalitně a spokojeně žilo.
Mé všechny kontakty jsou zcela veřejné
a vždycky jsem byl rád za zpětnou vazbu.
Do voleb jdeme ve spojení Hnutí Občanů
Počernic, PRO Počernice a NEZÁVISLÍ
a budeme moc rádi za vaši podporu. Změna radnice je možná, ale musíme ji udělat
my sami. Jděte, prosím, k volbám.
Těším se, že se potkáme na různých
akcích, které se budou pořádat v září.
Například budeme mít opět stánek
na Veletrhu středních škol, kde budu
za mou Smíchovskou střední průmyslovou
školu a gymnázium, kam si můžete přijít
vyzkoušet oblíbenou virtuální realitu.

byla odvedena část dopravy, která musí
projíždět přes Horní Počernice, i když
míří na sever Prahy. V ulici Náchodské
bychom mohli regulovat dopravu, celkově
ji zklidnit a konečně rekonstruovat z tranzitní komunikace na komunikaci městskou. Již v minulých letech byla jedna
žaloba podána. Bohužel se prokázalo, že
toto není správná cesta, protože jsme pouze docílili toho, že se celá stavba a s tím
spojená ochrana Počernic před hlukem,
pouze prodloužila. Proto zastupitelé Šance
pro Počernice pro podání žaloby nehlasovali.

Jeřická. Proběhlo setkání zastupitelů
a veřejnosti přímo na místě, kde byly dány
jasné podněty, jakým směrem se má tato
revitalizace ubírat. A co se stalo od té
doby? Bohužel nic. Kompetentní místostarostka se tímto problémem zřejmě
přestala zabývat. Proto jsme s Pavlem
Wágnerem, který se revitalizací této aleje
také zabýval, připravili jasnou koncepci
pro zeleň v Horních Počernicích. Stromy
a zeleň je potřeba nejen sázet, ale mít
jasný plán výsadby, a především jasný plán
péče o zeleň. V opačném případě bychom
sice stromy sázeli, ale bez řádné péče by
nám tyto stromy brzy uhynuly. K tomu
je potřeba i posílené technické vybavení
a lidskou sílu, která o tuto zeleň bude pečovat. Veřejná zeleň by měla být na městských pozemcích. Naším cílem je výkup

Běhěm prázdnin většina zastupitelů
na svém jednání odhlasovala návrh žaloby
proti nedávno vydanému pravomocnému
územnímu rozhodnutí ke klíčovému úseku 511 Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Návrh na podání žaloby
nepodpořili zastupitelé Šance pro Počernice, ODS, Počernice JINAK.
Horní Počernice jsou obklopeny dálnicemi - na jihu D11, na západě Pražský
okruh (D0), na severu D10. Logistický
park, který patří mezi jeden z největších
ve střední Evropě, je dalším zdrojem
hluku a znečištění. Osobně považuji jakoukoliv žalobu za krajní řešení. V situaci,
kdy v těsné blízkosti vašeho domova má
vzniknout dálnice evropského významu,
která může nejen zhoršit životní podmínky nás všech, ale navíc zatížit hrozbou častých vážných dopravních nehod
plynoucích z nedodržení normových
Sbírka školních potřeb a poděkování
závěrem
Vážení čtenáři,
zdravím vás všechny v novém školním
roce. Rád bych úvodem popřál všem
žákům, studentům, ale i jejich rodičům
a kolegům učitelům, aby tento školní rok
byl už bez omezení a všechno probíhalo
v pořádku a nejlépe na výbornou.
Na můj letní příspěvek týkající se bezpečnosti jsem od vás dostal řadu podnětů,
které budu předávat vedení naší radnice,
městské policie, případně té státní. Vím,
že stav bezpečnosti v Horních Počernicích
opravdu není dobrý, a proto je nutné se
jím aktivně zabývat.
Během letních měsíců jsem kromě psaní disertační práce a občasného oddávání
pořádal s kolegyněmi Alenou Štrobovou
Je podání žaloby na dostavbu Pražského
okruhu tou správnou cestou?
Na jednání zastupitelstva 20. července
odhlasovali opoziční zastupitelé podání
žaloby proti dostavbě Pražského okruhu.
Jedná se o úsek SOKP 511, který navazuje
na u nás již existující okruh mezi Horními Počernicemi a Černým Mostem a vede
přes území Běchovic a Dolních Počernic
a spojuje tuto komunikaci s dálnicí D1.
S dostavbou Pražského okruhu je spojena
stavba přeložky 1/12, která odvádí dopravu z Běchovic a Újezda nad Lesy. Podáním žaloby se tedy nejen opět oddaluje
dostavba celého okruhu, která by ulevila
naší ulici Náchodská, ale i stavba protihlukových opatření na našem katastru.
V případě dostavby celého okruhu by

Životní prostředí v Horních Počernicích
musí mít jasnou koncepci
Před dvěma roky byla velmi emocionálně projednávána úprava aleje v ulici
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Srdečně vás na ni zvu!
Jana Hájková, zastupitelka

Přeji vám hezké a pokud možno klidné
zářijové dny.
Petr Růžička, zastupitel

ZASTUPITELÉ

pozemků od soukromých vlastníků. Má
to výhody v tom, že tuto zeleň může využívat veřejnost a v budoucnu nebudou žádné snahy a změny využití těchto pozemků
například na stavební.
Trápí vás nedostatek bytů v Horních
Počernicích?
Na jednání zastupitelstva byly opakovaně projednávány projekty výstavby
například v Čertousích nebo ve Svépravicích u ulice Božanovská v bývalém
areálu Velaz. Někteří zastupitelé této
výstavbě za každou cenu brání, i když
se jedná o projekty, které byly upraveny
podle požadavků radnice a městské části
přináší výhodné smlouvy o spolupráci,
občanskou vybavenost nebo možnost
Děkujeme vám za důvěru a spolupráci
Vážené obyvatelky a vážení obyvatelé
Horních Počernic, milí sousedé,
volební období se rychle chýlí ke svému konci. Našemu sdružení nezávislých
kandidátů Počernice JINAK jste v minulých komunálních volbách přisoudili 2
zastupitelské mandáty z 25. Ještě jednou
vám za vaši důvěru moc děkujeme. Dovolte nám, prosím, krátké bilancování naší
práce, a to zde – na stánkách periodika,
do nějž jsme po celé volební období pravidelně přispívali.
100 % pro Počernice
Po celé volební období jsme k práci zastupitelstva přistupovali aktivně a jednání
zastupitelstva považovali za jasnou prioritu. Proto se nám vždy dařilo uzpůsobit si
náš pracovní a rodinný život tak, abychom
byli přítomni na všech jednáních zastupitelstva v celém volebním období. Do konce srpna 2022 šlo celkem o 37 jednání,
kde oba zastupitelé Počernice JINAK vždy
vykazovali 100% účast.
Konstruktivně, ne konfrontačně
Za těžiště zastupitelské práce považujeme práci v radě, zastupitelstvu a dalších
orgánech městské části. Nikoli činnost
na sociálních sítích. Sociální sítě také nevnímáme jako relevantní zdroj seriózních
informací, protože zde nalezneme informace různého druhu. I z těchto důvodů
jsme neočerňovali své politické soupeře
na sociálních sítích ani ve veřejném prostoru
a nebudeme to dělat ani v budoucnu. Chceme, aby byla práce jednotlivých zastupitelů
posuzována podle faktů a argumentů, nikoli
jen podle emocí a projevů na sociálních
sítích. I proto vedeme korektní volební
kampaň, k čemuž jsme veřejně vyzvali i další
kandidující strany a hnutí.
Podařily se konkrétní věci
Žádná ze stran v zastupitelstvu v něm
neměla většinu, hledali jsme kompromi-

získání čtyř hektarů pozemků pro
sport, cyklostezky, park a veřejnou
zeleň. Nikomu z nich ale nevadí hrozící
výstavba Ekospolu, kde má být přes
800 malometrážních bytů bez jakékoliv
občanské vybavenosti. Výstavba bytů je
i v Horních Počernicích nutná. Mladí
lidé nám odchází do Středočeského
kraje, kde na rozdíl od nás výstavba
probíhá a cena bytů je i výhodnější než
v Praze. Naším záměrem je výstavba
bytů nejen soukromých, ale i družstevních a městských. Stavební pozemky
na tuto výstavbu Horní Počernice mají
a je povinností každé radnice zajistit,
aby se městská část rozumným způsobem rozvíjela. Družstevní byty s vysokým podílem zeleně, které následně

získají jejich obyvatelé do vlastnictví, je
ten správný směr. Podmínkou by bylo,
aby se jednalo o družstevníky, kteří mají
trvalé bydliště v Horních Počernicích.
Tento projekt komunikujeme s Magistrátem hlavního města Prahy, kde se
touto problematikou zabývá radní Hana
Marvanová.

sy, diskutovali a nalézali nejlepší možná
řešení. Celou dobu se nám dařilo přesvědčovat ostatní o věcech, které považujeme
za správné. Tím jsme získali podporu
dalších zastupitelů nebo radních i pro návrhy, s nimiž jsme přicházeli a díky tomu
se nám podařilo je prosadit. Podařilo se
například:

dokumentaci k rekonstrukci školní
jídelny ve FZŠ Chodovická;
16. vydat v tištěné podobě katalog hornopočernických podnikatelů;
17. rozvíjet sportovní infrastrukturu
městské části;
18. podporovat vznik krytých stanovišť
na tříděný odpad;
19. koordinovat distribuci dezinfekce
a dalších ochranných pomůcek proti
covidu-19;
20. opakovaně v covidové době odpouštět
nájemné podnikatelům využívajícím
nemovitosti městské části.

1. odstranit cenzuru a omezit vzájemné
vzkazy zastupitelů v HPZ;
2. umožnit účast zastupitelů opozičních
stran na jednání rady;
3. schvalovat rozpočet na následující rok
před koncem roku (konec letitých
rozpočtových provizorií);
4. projednávat developerské záměry s veřejností na veřejných slyšeních (lokalita
Robotnice nebo Čertousy);
5. zajistit podávání grantových žádostí
prostřednictvím intuitivního soft waru, což je v jiných obcích a městských
částech běžné;
6. prosadit (bohužel jen cca na rok) možnost udělovat víceleté granty pro naše
aktivní občany a spolky;
7. vytvářet rozpočtové rezervy (cca 30 mil.
Kč)
8. získávat dotace od MHMP v objemech
desítek milionů – Kuprův dům, sportovní hala, obnova parků apod.;
9. investovat do bytových domů v majetku
městské části;
10. vytvořit investiční zásobník městské části (soupis investičních priorit
včetně stanovení pořadí jejich naléhavosti);
11. aktivně vyhledávat volné zdroje
a úspory v rozpočtu městské části;
12. dořešit majetkoprávní vypořádání pozemků ve sběrném dvoře a pozemku
pro činnost skautské organizace
13. nalézt konkrétní řešení ke zvýšení
bezpečnosti dětí a jejich rodičů u základních škol;
14. pomáhat občanům nespokojeným
s dopravní situací ve své ulici;
15. konečně nalézt peníze na projektovou

Příjemný podzim vám za Šanci pro Počernice přejí zastupitelé:
Hana Markulinec Moravcová,
Pavel Wágner, Jaroslav Kočí mladší
a Kristýna Karhanová

Jsme občanská iniciativa – opět jsme
sbírali podpisy
Vzhledem k tomu, že jsme občanská
iniciativa, která se nechce opírat o žádnou
politickou stranu, hnutí nebo jejich koalici, opět po 4 letech jsme vyrazili do ulic,
zeptat se vás, zda můžeme do volebního
klání vstoupit. Celkem jsme nasbírali přes
1 360 podpisů a společně s kandidátní
listinou je odevzdali na úřad městské části
k registraci. Občansko-správní odbor potvrdil, že jsme překročili zákonem nutný
7% počet podpisů voličů z počtu obyvatel
Městské části Praha 20 a naši kandidátní
listinu zaregistroval! Děkujeme všem,
kteří se s námi na chvíli zastavili, aby si
povídali o Horních Počernicích, o tom, co
je těší a co je naopak trápí. Každé z mnoha stovek setkání bylo pro nás inspirací
a přínosem zároveň.
Náš volební program pro volební období 2022-2026 naleznete v průběhu měsíce
září ve vašich schránkách.
Děkujeme vám všem za možnost pracovat pro naši krásnou městskou část. Rádi
bychom pro ni společně s vámi pracovali
i nadále. Bylo a je nám ctí.
S úctou
Vladimír Hošek a Jakub Moudrý,
zastupitelé Počernice JINAK
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ZASTUPITELÉ

Poněkud divná „sláva“
pro Horní Počernice
Slůvko „sláva“ vkládám do uvozovek a dodávám: „Pěkně děkuji za takovou slávu.“
Vůbec není o co stát. Ano, snad každý
starosta si ve své funkci někdy prožil
kousek té opravdové slávy, někdy je cesta
k té slávě zatraceně dlouhá a složitá. Ale
i zasloužená. A naopak. Ale tahle smutná
pověst z posledního jednání našeho zastupitelstva ve středu 20. července má pro
Horní Počernice vskutku trpkou příchuť.
Asi si iniciátoři oné žaloby na ŘSD
dostatečně nedokázali vyhodnotit všechna
pro a proti, když jako jednotný šik třinácti
Milí čtenáři,
jednou z našich nejdůležitějších aktivit
prázdninových měsíců bylo schválení
podání žaloby ve věci povolení záměru
s názvem „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1"
(„SOKP 511“).
Spolu s 12 kolegy zastupiteli jsme
podání žaloby schválili na mimořádném
jednání zastupitelstva dne 20. července
2022. Svým kolegům chci na tomto místě
za jejich postoj ještě jednou poděkovat.
Není totiž pravda, že dostavba úseku 511
Horním Počernicím zásadně uleví. Po dostavbě úseku 511 dojde podle oficiálních
dopravně-inženýrských podkladů k dalšímu nárůstu dopravy na úseku 510. Navíc
se k nám přesune i doprava z některých
silnic I. a II. třídy ve Středočeském
kraji, zvýší se atraktivita relace D1 – D8
směr Německo přes úsek 510. Dostaví se

hlav odhlasovali jinak zcela nelogické
a problematické usnesení o podání žaloby
proti územnímu rozhodnutí vydanému
Stavebním úřadem MČ Praha 22 – Uhříněves na úsek stavby Pražského dopravního
okruhu s číslem 511. To vše za přítomnosti
zkoprnělého ministra dopravy Martina
Kupky, který i tentokrát, jako už i při předchozí návštěvě, přijel do Počernic se slibem
dalších protihlukových a jiných opatření.
A teď, po zveřejnění přijatého, vpravdě
ostudného usnesení, nese největší míru
kritiky ten, který logicky hlasoval proti
návrhu – starosta Petr Měšťan. Nezvykle
jednotné negativní komentáře ve sdělovacích prostředcích, upřímná zloba i ostré

reakce starostů dotčených i jiných městských částí a obcí, ale i vesměs kritické
názory obyčejných lidí – to vše je reakce
na neuvážený krok opozice v počernickém
zastupitelstvu.
Proti zlovůli a zpupnosti zatvrzelých
členů zastupitelstva z volebních sdružení
HOP, SPP i dalších členů, jejichž identitu aktuálně nelze označit, těžko hledat
obranu. A tak doufejme v rozum našich
občanů, kteří si v září zvolí zastupitele
nové, moudré i uvážlivé. Jejich prvním
úkolem jistě bude zpětvzetí usnesení
o podané žalobě proti Pražskému dopravnímu okruhu.
Ivan Liška, ODS - NHP

i dálnice D35 a poté nastane přesun cca
30 % dopravy z D1 na D11, která končí
v Horních Počernicích. Výsledek? Horní
Počernice podle všech prognóz budou nejzatíženější částí okruhu! Ochrana zdraví
a kvality života našich občanů je přitom
díky nastaveným kompenzacím minimální. Navíc jsme nebyli ani zařazeni mezi
dotčené území v rámci posuzování dopadů
záměru na životní prostředí. Uhodnete
proč? Už dnes totiž emise a hluk u nás
normy převyšují. Tak jaképak řešení?
Úředníci nás vyřadí a rázem se jim vše
vejde do tabulek!
Už dnes jsme přitom dopravou extrémně zatíženi. Tři dálnice, obří logistický
areál plný hal, který nám zabírá třetinu
území a kapacitní železnice. Vytvořit z našeho domova navíc ještě největší tranzitní
křižovatku, bez ohledu na to, že tady žijí
lidé, je nehorázné. Nikoho z odpovědných
úředníků Ministerstva dopravy a ŘSD

vůbec nezajímá, že kapacita okruhu v naší
oblasti bude nedostatečná. Příprava se
odflákne jen proto, aby výsledná trasa nějakým způsobem prošla. A mají to z krku.
Stačí se podívat, jaké problémy kvůli
nekvalitní přípravě mají třeba na dálnici
D8. Je proto dobře, že zákonnost postupu
ve věci dostavby Pražského okruhu zváží
soud.
Závěrem chci poděkovat vám všem,
kteří jste podpořili naši tradiční sbírku
školních potřeb pro děti z pěstounských
a nízkopříjmových rodin a pro školáky,
kteří žijí v azylovém domě SKP HoPo.
Věcí na radnici přibývá a s kolegy Markétou Čekanovou a Petrem Růžičkou jsme
za ně vděční.
Přeji vám všem příjemný podzim
a šťastnou ruku ve volbách.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
TENTOKRÁT Z JINÉHO ÚHLU
Prezident republiky splnil svoji zákonnou povinnost. Vyhlásil termín letošních
komunálních voleb na 23. – 24. září. Nic
jiného jsme nemohli očekávat. Přesto
vzhlížíme k tomuto termínu s pocitem
jistého břemene, které musíme se vším
všudy odvalit, chceme-li, aby do zastupitelstev obcí a měst a hlavního města Prahy a jeho 57 městských částí byli zvoleni
ti nejlepší z nás, aby i v nadcházejících
čtyřech letech vedli správu i rozvoj obcí
a měst ti nejschopnější. A tak se vedle
usilovného shánění vhodných kandidátů
na volební listiny jednotlivých volebních
stran a hnutí rozjíždí předvolební mašinérie, obsahující spoustu termínů a povinností, které jak zastupitelstva, tak obecní
úřady musejí splnit. Jednou z takových
striktních povinností je splnění úkolu

stanovit počet zastupitelů obce – městské části pro příští volební období. Tuto
povinnost jsou samosprávy povinny splnit
podle příslušných ustanovení zákona
o obcích i o hlavním městě Praze nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Počítám-li
dobře, tento den nastal 29. června. Dny
předtím byly naplněny zejména snahou
sehnat na kandidátky co nejlepší občany,
splňující všechny povinnosti ze zákona.
Současně si volební lídři a manažeři volebních stran lámali hlavu nad otázkami, kolik
kandidátů by pro jejich volební stranu bylo
nejvýhodnějších, jaké mají šance při tom
či onom počtu míst na kandidátních listinách. Nechme tyto úvahy na všech volebních stranách a podívejme se na plnění
příslušné povinnosti zastupitelstva naší
městské části v minulých třiceti letech.
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Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

HISTORIE

K současnému stavu, kdy počet zastupitelů Horních Počernic je 25, jsme se
prokousali devíti volebními akty, počínaje
i kooptací nových zastupitelů (tehdy poslanců MNV) v březnu 1990. Tehdy bylo
do celkového počtu poslanců 60 (!) k 19
poslancům za KSČ kooptováno 27 nových
tváří za Občanské fórum (dále OF),
Československou stranu lidovou (dále jen
ČSL, později KDU) 6, Československou
stranu socialistickou (ČSS) 5 a Československou stranu sociálně demokratickou
(ČSSD) 1 poslanec. Počet členů rady
MNV byl stanoven na 13 poslanců.
Ještě týž rok, v listopadu 1990, bylo
v prvních svobodných komunálních volbách voleno u nás již jen 30 zastupitelů.
Zvoleno bylo 17 členů OF, 8 členů ČSL,
po dvou za KSČM a Sdružení za Staré

HISTORIE

Chvaly a ČSSD 1 zastupitel. Počet členů
rady byl stanoven na 9.
O čtyři roky později, v listopadu 1994,
se volilo opět 27 zastupitelů. Zvoleni byli
– za OF 15, ČSL 6, KSČM 5 a ČSSD
1 zastupitel. Členů rady bylo zvoleno opět
devět.
V roce 1998 (opět v listopadu) se volilo
znovu 27 zastupitelů. Z OF vznikla nová
politická strana ODS, ta získala 13 mandátů, KSČM a ČSSD po čtyřech a Unie
svobody (US) a KDU-ČSL po třech
zastupitelích. Rada měla opět devět
zastupitelů.
Ve volbách v listopadu 2002 byl stanoven počet zastupitelů již o dva nižší – tedy
25. Z toho vyplýval i počet členů rady,
snížený na sedm. Do MZ bylo zvoleno 14

členů ODS, KSČM 4, ČSSD 3 a po dvou
zastupitelích měla KDU a US.
Po následujících čtyřech letech, v říjnu
2006 bylo voleno opět 25 členů MZ a 7
členů rady. Do MZ bylo zvoleno 15 členů
ODS, 4 z KDU a nezávislých, z ČSSD
a KSČM po třech zastupitelích. V roce
2010 bylo voleno opět 25 zastupitelů,
z nich pak 7 členů rady MČ.
Nejvíce zastupitelů bylo zvoleno za hnutí Nezávislé Horní Počernice (NHP)
a sdružení Šance – po sedmi členech
MZ, dále ODS i ČSSD po třech, KSČM
a TOP 09 po dvou členech a konečně Věci
veřejné (VV) 1 člen MZ.
V roce 2014 bylo do 25členného zastupitelstva zvoleno hned 12 členů vítězné
Šance pro HP, dále Hnutí občanů Počernic

(HOP) 5 členů, z ODS - NHP tři členové,
KSČM a TOP po dvou členech a za ČSSD
jeden zastupitel. A konečně v posledních
komunálních volbách v říjnu 2018 bylo
do zastupitelstva Horních Počernic voleno
opět 25 členů. Nejvíce hlasů získalo hnutí
HOP – 7, dále hnutí Šance – 6, ODS –
NHP 4 členy, hnutí Společně pro Počernice (SPP) 3 zastupitele, hnutí Počernice
Jinak a hnutí ANO po dvou zastupitelích
a KSČM jedno místo v MZ. Počet členů
rady byl zvolen opět na sedm.
Tolik pohled do příslušných usnesení
a volebních výsledků v naší městské části
v letech 1990 – 2018. A jak to dopadne
v září letošního roku? Nechme se překvapit!

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
Od 28. 6. do 30. 7. 2022
jste mohli vybírat ze
3 přihlášených projektů,
kdy radnice vyčlenila
350 000 Kč v rámci
participativního
rozpočtu. Účast byla
malá, přesto těm, co
se zapojili a hlasovali,
děkujeme.

Ivan Liška, kronikář

ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

Nyní pracujeme na realizaci
vítězného projektu.

Venkovní tr
ampolína
208 hlasů do země,

ice,
visní stan
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
2022/2023 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ
Praha 20 přeje všem žákům základních
škol mnoho úspěchů v novém školním roce
2022/2023 a zveřejňuje pro ně a jejich rodiče
informace o organizaci školního roku.
Období školního vyučování ve školním
roce 2022/2023 začne ve všech základních
školách ve čtvrtek 1. září 2022.
Poǳimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pátek 23. prosince 2022 a skončí
v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne
v úterý 3. ledna 2023.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou stanoveny podle sídla školy. Termín
těchto prázdnin pro základní školy
v MČ Praha 20 – Horní Počernice je
6. února – 12. února 2023.

• Velikonoční prázdniny připadnou
na čtvrtek 6. dubna 2023.
Poznámka: pátek 7. dubna 2023 je
zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
1. července 2023 do neděle 3. září 2023.
Zajištění provozu školních družin
o prázdninách ve školním roce 2022/2023.
S ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci v daném období se může změnit.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26. 10. 2022 středa
27. 10. 2022 čtvrtek

FZŠ Chodovická
FZŠ Chodovická

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23. 12. 2022 pátek
27. 12. 2022 úterý

ZŠ Bártlova
ZŠ Spojenců

28. 12. 2022 středa
29. 12. 2022 čtvrtek
30. 12. 2022 pátek
2. 1. 2023 pondělí

ZŠ Spojenců
ZŠ Stoliňská
ZŠ Stoliňská
ZŠ Bártlova

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

3. 2. 2023 pátek

JARNÍ PRÁZDNINY

6. 2. 2023 pondělí
7. 2. 2023 úterý
8. 2. 2023 středa
9. 2. 2023 čtvrtek
10. 2. 2023 pátek

ZŠ Stoliňská

ZŠ Ratibořická
ZŠ Ratibořická
ZŠ Ratibořická
FZŠ Chodovická
FZŠ Chodovická

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

6. 4. 2023 čtvrtek

ZŠ Ratibořická

Období školního vyučování ve školním
roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září
2023.
Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

INFORMACE KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů pod číslem
81/2022 Sb. byly dne 5. dubna 2022
vyhlášeny mimo jiné volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Termín konání
voleb byl stanoven na pátek 23. září 2022
od 14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 24.
září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Volby
budou probíhat v tradičních volebních
místnostech v základních školách v Horních Počernicích, Místní veřejné knihovně a Kulturním centru Domeček.
Do Zastupitelstva Městské části Praha
20 se bude volit celkem 25 členů zastupitelstva a území Městské části Praha 20
bude tvořit volební obvod. Do Zastupitelstva hl. m. Prahy se bude volit 65 členů
zastupitelstva a celé území hl. m. Prahy
tvoří jeden volební obvod.
STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ A DODATEK
STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ

Úřad městské části Praha 20, Odbor
živnostenský a občanskosprávních agend,
vede stálý seznam voličů pro voliče, státní
občany České republiky, kteří mají trvalý
pobyt na území Městské části Praha 20.
Každý volič si může v úředních hodinách
na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém
seznamu voličů zapsán. Dodatek stálého
seznamu voličů je veden pro voliče, státní
občany členských států Evropské unie,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu,
popř. mají přechodný pobyt v Městské
části Praha 20. Do dodatku však bude

volič zapsán pouze na základě vlastní
žádosti. Lhůta pro podání této žádosti
končí 21. září 2022 v 16.00 hodin. Pokud
občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže. Pokud
si volič podal tuto žádost již v souvislosti
s předchozími volbami a byl do dodatku
zapsán, opakovaně již žádost podávat
nemusí, neboť je v dodatku veden stále již
od předchozích voleb. Upozorňujeme, že
pro volby do Zastupitelstva Městské části
Praha 20 a pro volby do Zastupitelstva
hl. m. Prahy nejsou vydávány voličské
průkazy, každý volič hlasuje ve volební
místnosti ve svém volebním okrsku.
DISTRIBUCE HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

Voličům s trvalým pobytem na území
Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva
Městské části Praha 20 i pro volby

do Zastupitelstva hl. m. Prahy dodány
do poštovních schránek nejpozději 3 dny
před zahájením hlasování, tedy do úterý 20. září 2022. Volič může též využít
hlasovací lístky, které budou připraveny
ve všech volebních místnostech.
ADRESY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorech,
jako v předchozích volbách.
Rozřazení jednotlivých adresních míst
(ulic a čísel popisných) do jednotlivých
volebních okrsků naleznete na webových
stránkách www.pocernice.cz v sekci
„volby“ nebo ve volební aplikaci kudykvolbam.iprpraha.cz. Volební místnosti nejsou
bezbariérové, nicméně u vchodu do všech
budov bude umístěno zvonkové tlačítko
pro přivolání volební komise.

Číslo okrsku

Adresa volební místnosti

20001
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20008
20009
20010
20011
20012

ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice
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HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení
není přípustné. Po příchodu do volební
místnosti volič prokáže volební komisi
svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem
(např. cestovním pasem, služebním či
diplomatickým pasem nebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno.
Oproti dřívějším letům již nebude možné
během voleb vystavovat občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů s jednoměsíční platností pro uplatnění volebního práva. Po prokázání totožnosti obdrží volič
od volební komise jednu úřední obálku,
se kterou vstoupí do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků. Hlasovací lístek pro
volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy bude
označen na levém okraji barevným pruhem. Do úřední obálky se vkládají oba
hlasovací lístky, jak pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20, tak pro
volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hlasovací lístky mohou být oboustranné.
Následně pro provedení volby volič vhodí
hlasovací lístky umístěné v úřední obálce
do hlasovací schránky.
PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA

Ze závažných zdravotních důvodů může
volič požádat o hlasování mimo volební
místnost do přenosné hlasovací schránky, a to výhradně ve vlastním územním
obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je

možné od 1. 9. 2022 požádat na tel. čísle:
271 071 654. Žádost o hlasování do přenosné hlasovací schránky ve dnech voleb
přijímají též jednotlivé volební komise
na telefonních číslech, která budou zveřejněna na stránkách www.pocernice.cz
v sekci „volby“, případně se můžete obrátit
během voleb na stálou službu na tel. čísle:
271 071 607.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ A ÚPRAVY
HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží volič společně s hlasovacími lístky. V zásadě může volič hlasovat jedním
ze tří způsobů:
1) Volič může na hlasovacím lístku hlasovat právě pro jednu volební stranu,
a to zakřížkováním čtverečku umístěného v záhlaví sloupce s kandidáty
vybrané volební strany. Takto upravený
hlasovací lístek se vyhodnocuje tak, že
volič hlasuje pro všechny kandidáty jím
vybrané volební strany. Pokud by volič
označil křížkem v záhlaví sloupce volební strany dvě a více volebních stran,
bude jeho hlas neplatný.

2) Volič může hlasovat pro kandidáty z různých volebních stran napříč
hlasovacím lístkem, tedy v jednotlivých sloupcích, bez křížkování jen
jedné volební strany. Každý křížkem
označený kandidát obdrží právě jeden
hlas. Volič může takto hlasovat nejvýše

pro 25 kandidátů do Zastupitelstva
Městské části Praha 20 a nejvýše pro
65 kandidátů do Zastupitelstva hl. m.
Prahy. Pokud by volič na hlasovací lístek „umístil“ více křížků pro jednotlivé
kandidáty, než je počet volených kandidátů, bude jeho hlas neplatný.
3) Třetí způsob volby je kombinací předchozího. Volič může na hlasovacím
lístku označit právě jedním křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany jím vybranou
volební stranu a zároveň může volič
označit křížkem ve čtverečku před
jménem jednotlivých kandidátů další
kandidáty pro které hlasuje. Vybírat si
volič může z kandidátů všech volebních
stran uvedených na hlasovacím lístku,
maximálně však do počtu volených
zastupitelů. Volič takto přednostně
volí jím označené kandidáty a následně
i kandidáty jím označené volební strany, a to v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku (např. voličem zakřížkovaná
volební strana má 25 kandidátů a volič
dále označí křížkem 10 kandidátů
z ostatních volebních stran. Hlas bude
započten 10 přímo vybraným kandidátům a následně prvním 15 kandidátům
uvedeným u zakřížkované volební strany). Pokud volič označí křížkem v záhlaví sloupce volební strany dvě a více
volebních stran nebo označí křížkem
více kandidátů, než kolik jich je voleno,
bude jeho hlas neplatný.

ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NA VEŘEJNÝCH
a Xaverovského rybníka. Obdobný zákaz
přiléhající ke stánkům, ve kterých jsou
PROSTRANSTVÍCH prodávány
platí i ve vnitroblocích a bezprostředním
alkoholické nápoje a samo-

S účinností od 1. července 2022 platí na celém území hl. m. Prahy nová
vyhláška o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích. Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyšlo vstříc požadavku Městské části Praha 20 a výrazně
se zvýšil počet veřejných prostranství
a veřejně přístupných míst, kde již není
možné beztrestně konzumovat alkoholické nápoje. Navíc oproti předchozí úpravě
bude postižitelné i zdržování se na vymezeném veřejném prostranství s otevřenou
lahví nebo jinou nádobou s alkoholickým
nápojem.
Obecně je zakázána konzumace alkoholických nápojů či zdržování se s otevřenou
lahví či jinou nádobou s alkoholickým
nápojem na dětských hřištích a v jejich
bezprostředním okolí; 100 metrů od škol
a školských zařízení; 100 metrů od zdravotnických zařízení a v okruhu 100 metrů
od stanic metra. Stejný zákaz platí i pro
nástupní ostrůvky, nástupiště a zastávky
MHD, a to včetně přístřešků. Naopak
se zákaz nevztahuje na prostory restauračních zahrádek a předzahrádek, místa

zřejmě na všechna místa, která nejsou
veřejným prostranstvím, tedy například
obchody, restaurace, soukromé zahrady.
Zákaz se nevztahuje také na konzumaci alkoholu během časově omezených
kulturních či sportovních akcí, jako jsou
například vinobraní, posvícení, sousedské slavnosti, food festivaly apod. Další
výjimku z tohoto zákazu představují
silvestrovské a novoroční oslavy ve dnech
31. prosince a 1. ledna.
Vedle zmíněných obecně vymezených
místech Zastupitelstvo hl. m. Prahy
na návrh Městské části Praha 20 zakázalo
konzumaci alkoholu a pobývání s otevřenou lahví či jinou nádobou obsahující
alkoholický nápoj na dalších konkrétněji
určených místech, např. v bezprostředním
okolí supermarketů Penny, Albert, Lidl
a to včetně parkovišť, v parcích u Hornopočernického divadla či v Houslovém
klíči, v parcích u Základní školy Ratibořická, v okolí kapličky ve Svépravicích,
na Křovinově náměstí a Nolčově parku,
na Baroňáku, v okolí vlakového nádraží
Horní Počernice nebo u Biologického

okolí panelových domů např. ve Lhotské,
Běchorské, Ruprechtické, Pavlišovské,
Chodovické, Ratibořické a Běluňské ulici.
Přesná místa, kde uvedený zákaz platí,
je uveden ve vyhlášce hl. m. Prahy číslo
9/2022 Sb. hl. m. Prahy. Magistrát též
připravuje interaktivní mapu se zobrazením konkrétních míst či oblastí, na které
se zákaz konzumace alkoholických nápojů
vztahuje.
Porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných místech či
pobývání na vymezených prostranstvích
s otevřenou lahví či jinou nádobou
obsahující alkoholický nápoj je přestupkem, za který může být na místě udělena
pokuta až 10 000 Kč, ve správním řízení
až 100 000 Kč. Tento přestupek může
na místě řešit či zadokumentovat Městská policie hl. m. Prahy či Policie České
republiky, kterým je možné oznámit
porušování zákazu na známých tísňových
linkách 156 či 158.
Milan Hejkrlík, Odbor živnostenský
a občanskosprávních agend
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CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

EGYPT – DAR NILU
27. 8. – 20. 11. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod.,
zavřeno 24. a 25. 10. 2022

Výstava s názvem Egypt - dar Nilu nabízí
velkorysý náhled do jedné z největších
starověkých civilizací, která rozkvétala
před 5 000 lety na březích afrického veletoku. Autor výstavy, slovenský cestovatel
a sběratel Ján Hertlík, nashromáždil
během posledních dvaceti let obdivuhodnou sbírku replik historických předmětů
s egyptskou tematikou, které následně
uměleckými technikami přetvořil do podoby originálů.
Expozice představuje repliky bust
panovníků, sochy vládců i bohů. Nechybí nástěnné malby či pohřební nádoby.
Na výstavě potkáte také nejkrásnější ženu
starověku – Nefertiti a seznámíte se s poklady z Tutanchamonovy hrobky. Výstava
provede všemi historickými obdobími
starověkého Egypta - od času sjednocení
Horního a Dolního Egypta, přes stavbu
pyramid, období největšího rozkvětu
v Nové říši až po Ptolemaiovské období.
Na expozici tematicky navazuje interaktivní
herna pro děti v zámeckých sklepeních s názvem Za pokladem ztraceného města.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

17. 9. od 18.00. hod Tajemná noc na Chvalském zámku s pohádkovými postavami
(pohádková stezka zámkem pro děti)
28. 9. – 2. 10.
Prodloužený Detektivní víkend na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
26. 10. – 30. 10.
Prodloužený Detektivní víkend na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
11. 11. – 13. 11.
Prodloužený Detektivní víkend na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!

ZA POKLADEM ZTRACENÉHO
MĚSTA – INTERAKTIVNÍ HERNA
27. 8. – 20. 11. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod.,
zavřeno 24. a 25. 10.
Nadchly vás poklady starověkého
Egypta v naší výstavní expozici?
Staňte se i vy objeviteli a vydejte
se na cestu ZA POKLADEM
ZTRACENÉHO MĚSTA.
Zámecké sklepení se proměnilo
v interaktivní ztracené město, kde
si pomocí hlavolamů, rébusů, her
i úkolů procvičíte bystrost, logické myšlení, paměť, kombinační
schopnosti, týmovou spolupráci
i trpělivost. A bude-li vaše mise
úspěšná, objevíte i slibovaný
poklad!
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022

VÝSTAVA V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ
ŠITÉ OBRAZY - OBRAZY ALENY SCHULZ
7. 9. – 2. 10. 2022, denně od 9.00 do 18.00 hod.
Rodačka z Horních Počernic, malířka a ilustrátorka Alena
Schulz, představí v zámecké galerii „šité obrazy“ zhotovené
vlastní kombinovanou technikou. Základ tvoří šitá kompozice, na níž je nanášena speciální směs sádry a lepidla. Malířka
používá transparentní
pastelové tóny a vytváří
mimořádně působivé
a zároveň jemné obrazy
s nesmírnou hloubkou.
Slavnostní zahájení
výstavy s hudebním
doprovodem Vladimíra
Merty proběhne v úterý
6. září od 18.00 hodin.

ZÁMEK

KULTURNÍ AKCE
HUDEBNÍ FESTIVAL U SV. LUDMILY
pátky 16. 9., 23. 9. a 30. 9. od 20.00 hod.
(od 19.30 hod. neformální setkání při sklence vína)
9. ročník hudebního festivalu pořádaný ŘK farností na Chvalech ve spolupráci s Chvalským zámkem pod záštitou MČ
Praha 20 nabídne tradiční trojici koncertů milovníkům vážné
hudby. V rámci prvního koncertu v pátek 16. září vystoupí
v kostele sv. Ludmily varhanice Linda Sitková s hobojistkou Jaroslavou Tajanovskou. Druhý koncert v pátek 23. září
v zámeckém sále bude patřit flétnovému kvartetu s názvem
I FLAUTISTI. V pátek 30. září se při závěrečném koncertu
v kostele představí barokní komorní instrumentální soubor
AD VOCEM s uměleckým vedoucím a loutnistou Přemyslem
Vackem a sopranistkou Annou Hlavenkovou. Začátek všech
koncertů je ve 20.00 hodin, od 19.30 hod. neformální setkání se
sklenkou vína. Předprodej vstupenek od 30. 8. v recepci zámku
a na místě vždy hodinu před začátkem koncertu.
TAJEMNÁ NOC NA ZÁMKU – NAPÍNAVÁ STEZKA
VEČERNÍM ZÁMKEM PRO DĚTI A JEJICH ODVÁŽNÉ
RODIČE
sobota 17. 9. mezi 18. a 21. hod.
V předvečer tradiční Svatoludmilské pouti srdečně zveme
na pohádkovou stezku zámkem. Těšit se můžete na setkání
s princeznami, rytíři, zámeckým služebnictvem, vílami i skřítky. Čekají vás zábavné úkoly, večerní prohlídka výstavy Egypt
- dar Nilu a také nejedno překvapení. Akce je vhodná pro děti
od 2 do 11 let. Přijďte kdykoli mezi 18. a 20. hodinou. Zámeckou bránu zavíráme ve 21.00 hodin, není třeba rezervace.
SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA CHVALSKÉ TVRZI
neděle 18. 9.
Celodenní Svatoludmilská pouť přinese bohaté pouťové trhy
s nabídkou řemeslných výrobků, domácích produktů i občerstvení. Nebudou chybět ani trhovci známí z pražské náplavky. Děti se mohou těšit na tradiční pouťové atrakce, ale také
na středověké hrátky všeho druhu, vystoupení oblíbeného kejklíře Vojty Vrtka či melodie pohádkového flašinetáře. Všechny
ty hrátky a kejkle budou zdarma a zdarma bude i vstup na zámecké nádvoří, kde jarmareční pohádku pro malé i velké chystá
TEÁTR Pavla Šmída. Další pestrý program pro celou rodinu
v duchu sousedského setkání čeká také na farní zahradě.
Výstavní prostory Chvalského zámku budou otevřeny od 9.00
do 18.00 hodin. Prohlédnout si můžete poklady starověkého
Egypta, s dětmi se vypravit za pokladem ztraceného města, který čeká ve sklepní herně a v prodejní galerii lze nejen
obdivovat ale i si zakoupit obrazy malířky Aleny Schulz. Večer
pak nádvoří rozezní tradiční koncert, tentokrát v režii osobité
kapely ZRNÍ.
Svatoludmilskou pouť pro vás připravujeme společně s Městskou částí Praha 20, farností sv. Ludmily, SHM Klubem Praha
– Počernice a spolkem Molechet.

PROGRAM DNE:
8.30 hod. poutní bohoslužba v kostele sv. Ludmily
9.00 – 18.00 hod. výstavy na Chvalském zámku: EGYPT – dar
Nilu; prodejní výstava obrazů Aleny Schulz s názvem Šité obrazy; interaktivní herna Za pokladem ztraceného města
10.00 – 18.00 hod. stánky s občerstvením všeho druhu: sladké
i slané domácí dobroty, klobásy, pouťové koláčky, pivo, víno
i burčák, řemeslné stánky, pouťové atrakce a kolotoče (kolotoče
jsou v provozu již od středy 14. 9.).
12.00 – 17.00 hod. středověké hrátky pro děti: střelnice, kolotoč
na ruční pohon, kejklířské představení Vojty Vrtka i pohádkový
flašinetář - zdarma
13.00 hod. pouťová pohádka na zámeckém nádvoří: Větrná pohádka v podání Teátru Pavla Šmída, vstup zdarma
14.00 – 17.00 hod. program pro děti a rodiče na farní zahradě
+ obří nafukovadla, vstup zdarma
19.00 hod. koncert na zámeckém nádvoří: kapela ZRNÍ, vstupné
v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 400 Kč (18. 9.)
Jak se nám plní program a které stánky na pouti potkáte, můžete sledovat na FB stránce Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi.
ZRNÍ – KONCERT NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
neděle 18. 9. od 19.00 hod.
Česká kapela Zrní vydala loni své šesté album s názvem Nebeský klid. S klidem má ale společný pouze název. Jejich hudba
se vyznačuje směsicí rocku, folku i elektronické hudby. Jejich
texty se nevyhýbají ani celospolečenským tématům či politice.
Inspirují se přírodou a jejími principy, krajinou, lidovou hudbou
i elektronickou dobou. Jsou alternativní a originální špičkou
na české scéně.
Na nádvoří Chvalského zámku vystoupí v neděli 18. září od 19.00
hodin v rámci večerního programu tradiční Svatoludmilské pouti.
Předprodej vstupenek na recepci zámku nebo prostřednictvím sítě
GoOut. Cena v předprodeji 350 Kč, v den koncertu 400 Kč.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND ANEB PÁTREJ
NA VLASTNÍ PĚST
28. 9. – 2. 10.
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifr y nebo rovnou celé detektivní případy? Dokážete spolupracovat v rodinném týmu a pátrat
společně na vlastní pěst? Pak jsou detektivní hry pro vás jako
stvořené! Spolu s novou výstavou EGYPT – dar Nilu přinášíme
nový detektivní případ a další příležitost k zámeckému pátrání.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
5. 10. – 30. 10.

Madamé Humanité: 9. ročník mezinárodní
výstavy umělecké soutěže pro děti a mládež
5. 10. – 30. 10. Výstava dřevěných soch lucemburské autorky
Marie-Josée Kerschen
22. 10.
Podzimní Počernický Street Food Festival
26. 10. – 30. 10. Prodloužený Detektivní víkend aneb pátrej
na vlastní pěst!
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ZÁMEK

CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST ZÁŘÍ/ŘÍJEN:
BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
Soboty 3. 9., 17. 9., 1. 10. a 15. 10.
od 9.00 do 12.00 hod.

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ
ANEB ZATANČETE SI S BIG BANDEM
Pondělí 17. 10. od 17.00 do 19.00 hod.

a MČ Praha 20 a proběhne ve venkovním areálu Chvalské tvrze. Vstup na akci
zdarma.

Akci pořádá Smart Green s. r. o. Vstupné na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.
Více informací na www.burzarybicek.cz.
TANČÍRNA VE CHVALSKÉ STODOLE
Pátek 30. 9. od 19.00 do 22.00 hod.
Pátek 28. 10. od 19.00 do 22.00 hod.

Přijďte si zatancovat nebo se jen potkat
s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou.
Akci pro vás připravujeme ve spolupráci
s taneční školou Artimo. Sál i nápojový
bar s lehkým občerstvením se otevírá
v 18.30 hod.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HARMONIKOU
Pondělí 3. 10. od 17.00 do 19.00 hod.

Máte rádi zvuk harmoniky? Rádi si
při ní zazpíváte či zatančíte? Zveme vás
na sousedské posezení s harmonikou!
Akci připravujeme každé první pondělí
v měsíci a je určena primárně pro dříve
narozené. Zváni jsou však všichni příznivci tónů akordeonu. Sál i bar otevřen
od 16.30 hod. Dotované vstupné 50 Kč.

Chcete si zatančit společenské tance,
potkat se s přáteli a prožít příjemný večer
se skvělou hudbou? Právě pro vás je tu
Hornopočernické stodolohraní! Těšit
se můžete na živou hudbu Big Bandu
hornopočernické ZUŠ. Sál i nápojový
bar s lehkým občerstvením se otevírá v 18,30 hod., akce začíná v 19
hodin. Jednotné vstupné na místě
80 Kč. Oděv neformální ale společenský, čistá obuv. Těší se na vás
organizátoři Chvalský zámek a ZUŠ
Horní Počernice.

V případě zájmu o pronájem prostor
Chvalské stodoly pro svatební či narozeninové oslavy, plesy, koncerty, konference, firemní prezentace, semináře, školení
i firemní večírky kontaktujte, prosím,
produkční Annu Žídkovou na e-mailu:
anna.zidkova@chvalskyzamek.cz

PODZIMNÍ POČERNICKÝ
STREET FOOD FESTIVAL
Sobota 22. 10. od 10.00
do 18.00 hod.

Po úspěšné letní akci
přinášíme i na podzim další
termín festivalu dobrého jídla.
Akci pořádá společnost City
Event ve spolupráci s Chvalským zámkem
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DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20
Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

PRÁVĚ HRAJEME
úterý 30. srpna v 19.30 hod.
PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Panství Downton se vrátilo na plátna kin.
První filmová verze slavného seriálu u diváků zabodovala, proto se se šlechtickým
rodem Crawleyů a jejich služebnictvem
vydáme za dalším výpravným dobrodružstvím, pro které by televizní obrazovka
byla příliš malá.
Vstupné: 120 Kč

Milí diváci,
věřím, že jste si užili příjemné léto a že se,
stejně jako my, již těšíte na novou divadelní sezónu. Zahájíme ji tradičně v parku
před divadlem v neděli 11. září. I letos
se můžete těšit na pestrý program, který
propojí hudbu, divadlo, workshopy a nebude chybět ani výborné občerstvení. Divadelní program bude letos ještě pestřejší
než v uplynulých letech. Můžete se totiž
těšit hned na několik divadelních souborů. Pro děti zahraje divadlo Harmonika,
své akrobatické kousky předvede divadlo
Chůdadlo, které se postará i o žonglérský
workshop a nově se představí divadlo 3D
company společně s divadlem Puls, kteří
zahrají inscenaci ŽižKabaret aneb Slavné
mordy žižkovské. Ve třech mordýřských
povídkách se přeneseme o sto let zpět,
kdy byl Žižkov ještě periferií a nepatřil
k Velké Praze. Budou se páchat zločiny
z vášně i pro peníze, bude se vyšetřovat,
zatýkat, milovat, bude se zpívat, hrát
a tancovat, a to vše s potřebnou nadsázkou, kterou si žánr kabaretu žádá. Srdečně vás tedy na toto tradiční, hudebnědivadelní odpoledne zveme. Začínáme v 15.00
hodin a vstup je zdarma.
Ze zářijového programu divadla bych
také ráda zmínila představení Na útěku
v podání Komorního divadla Kalich,
které uvedeme ve čtvrtek 29. září. Jedná
se o opravdu skvostný herecký koncert
Carmen Mayerové a Terezy Kostkové.
Paní Mayerová se se svou dcerou Terezou setkává na jevišti po dlouhé době
a je nádherné pozorovat jejich vzájemné
herecké i duševní souznění. Tato inscenace je vtipná a dojemná zároveň, určitě si
ji nenechte ujít. Pokud jste naladěni spíše
na hudbu než divadlo, přijměte mé pozvání na první koncert sezóny, kterým bude
recitál Vlasty Redla s Tichou partou.
Tento oblíbený písničkář na jevišti našeho
divadla vystupuje pravidelně a vždy se jeho
koncerty setkávají s ohromným ohlasem.
Věřím, že ani tentokrát tomu nebude jinak.
V září samozřejmě nabízíme také program pro děti, vernisáž a filmové projekce.
Prostudujte si náš program a přijďte si užít
příjemné chvíle v hledišti divadla.

ZÁŘÍ
pátek 2. září v 19.30 hod.
STŘÍDAVKA
Hrají: Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek, Eva
Holubová, Kristina Svarinská
Komedie plná rodinných a partnerských
zmatků.
Vstupné: 130 Kč
neděle 4. září od 17.00 hod.
PLANETA PRAHA
Kolik „obyvatel" má Praha? Filmaři se
vydali na výpravu do betonové džungle
hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí
nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství zaznamenali díky
nejmodernějším technologiím z výjimečné
blízkosti. Vydejte se na vzrušující výpravu
pro celou rodinu za desítkami zvířecích
hrdinů, kteří tajně žijí v naší metropoli.
Vstupné: 130 Kč

Barbora Jelínková, ředitelka divadla
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úterý 6. září od 14.00 hod.
PREZIDENTKA
PROMÍTÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY
Romantická komedie s Annou Geislerovou a Ondřejem Vetchým v hlavních
rolích. Od režiséra filmu Pohádky pro
Emu.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 8. září od 19.30 hod.
JAN ŽIŽKA
(verze v anglickém znění s titulky,
přístupná od 15 let)
Film inspirovaný skutečným příběhem
jednoho z největších vojevůdců své doby,
neporaženým Janem Žižkou z Trocnova,
který se stal díky svým činům legendou.
Vstupné: 140 Kč

pátek 9. září od 18.00 hod.
*REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
Divadelní představení studentů počernického gymnázia na motivy známého
muzikálu.
Vstupné: 100 Kč
neděle 11. září od 15.00 hod.
ZAHÁJENÍ 17. DIVADELNÍ SEZÓNY
Tradiční setkání u příležitosti zahájení
nové sezóny Divadla Horní Počernice.
Připraven je program pro děti i dospělé.
Těšit se můžete na divadlo, hudbu, film,
workshopy.
Vstup volný.
Zažijte s námi divadlo jinak.
středa 14. září od 18.00 hod.
JITKA ANLAUFOVÁ: MEZI KVĚTY
Výstava tematicky navazuje na předchozí výstavu Divný květy realizovanou
v divadle Viola a rekapituluje malířčino
dílo posledních dvou let, pro něž i nadále zůstává hlavní inspirací příroda, a to
především rostlinná říše, vyznačující
se podivuhodností nejen co do pestrosti
forem i barev.
Vernisáž je volně přístupná, není potřeba pozvánka
čtvrtek 15. září od 19.30 hod.
JAN ŽIŽKA
(verze s českým dabingem do 12 let
nevhodná)
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své
doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou
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z Trocnova, který se stal díky svým činům
legendou.
Vstupné: 140 Kč
sobota 17. září od 15.00 hod.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová a Eliška Králová
Divadelní zpracování klasické filmové
pohádky o partě dětí, která se při záchraně hradu seznámí s duchem bývalého
hradního pána a jeho dcery Leontýnky.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
středa 21. září od 19.30 hod.
VLASTA REDL S TICHOU PARTOU
Koncert Vlasty Redla - moravského zpěváka, multiinstrumentalisty, studiového
hráče, aranžéra a producenta. Jeho tvorbu
je těžké žánrově zařadit, neboť pracuje
s širokým arzenálem hudebních stylů –
od folklóru a folku přes různé vývojové
etapy rocku až po někdy poměrně složité
kompozičně-aranžérské postupy.
Vstupné: 390 Kč

čtvrtek 22. září od 19.30 hod.
VSTUPENKA DO RÁJE
George Clooney a Julia Roberts se v rolích ex-manželů znovu potkávají na velkém plátně.
Vstupné: 140 Kč
sobota 24. září od 15.00 hod.
TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová, Eliška Králová
Rozpustilá pohádka o princeznách,
kterým život zamotali popletení sudičáci. Princezničky nejsou žádné slečinky,
osud vezmou do vlastních rukou a hravě
si poradí s peklem, drakem i loupežníky.
Pohádka je plná veselých písniček.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
úterý 27. září od 19.30 hod.
INDIÁN
Hrají: Karel Roden, Daniel Olbrychski,
Martin Myšička, Vica Kerekes a další
Komedie Indián vypráví o hektickém životě

zaneprázdněného finančníka Ondřeje
Jonáše a jeho rodiny, do kterého vstoupí
duch umírajícího indiánského náčelníka.
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 29. září od 19.30 hod.
Pierre Palmade, Christophe Duthuron
NA ÚTĚKU
Komorní divadlo Kalich
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Carmen Mayerová, Tereza Kostková
Road movie dvou zcela rozdílných
žen, které by si za normálních okolností
asi neměly ani co říct, ale společný útěk
od zažitých stereotypů spojí jejich cesty
dohromady.
Na výpadovce v noci čekají dvě ne zcela
tradiční stopařky. Asi čtyřicetiletá, lehce
upjatá Margot, která utekla z oslavy
osmnáctých narozenin své dcery a jejího
útěku si pravděpodobně nevšimne ani
manžel. A o generaci starší Claude, která
v rozšafném župánku s lehkostí gangsterů
utíká z domova důchodců a žene se za životem plným dobrodružství a milostných
románků, které ještě nutně musí prožít.
Vstupné: 410, 390, 370 Kč

deník, zázračně ožívá v dnešním Amsterdamu. Kitty se vydává na horlivé pátrání
po Anně. Dobrodružná cesta začíná.
Vstupné: 120 Kč

úterý 4. října od 14.00 hod.
ŘEKNI TO PSEM
PROMÍTÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY
Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán
Benoni, Hana Vágnerová, Igor Orozovič,
Jiří Lábus, Taťjana Medvecká, Veronika
Žilková a další
Komedie o Ditě, která místo vytouženého miminka dostane od svého přítele
Filipa mladou border kolii, přestože nikdy
žádného psa nechtěla a navíc jí pejskařská
komunita připadá směšná.
Vstupné: 80 Kč
úterý 4. října od 19.30 hod.
SPOLU
Hrají: Štěpán Kozub, Kamila Janovičová,
Veronika Žilková, Marek Němec a další
Příběh pětadvacetileté Terezy, která se
po rozchodu s přítelem vrací domů ke své
mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému
klukovi zajatém v dospělém těle, aniž by
tušila, že tenhle návrat navždy změní její
život. Domácnost, do které se vrátila, se
totiž na rozdíl od ní ani trochu nezměnila.
Vstupné: 130 Kč
středa 5. října od 19.30 hod.
KAREL PLÍHAL RECITÁL
„Letos je to 40 let, co se předvádím
divákům coby písničkář, proto budou
součástí mého programu hlavně písničky,
které za ta léta u mých příznivců tak nějak
zdomácněly. Program je proložený básničkami, které neustále přibývají. Na kytaru
mne doprovází vynikající kytarista Petr
Fiala. Já sám hraju na mandolu.”
Vstupné: 350 Kč

ŘÍJEN
sobota 1. října od 17.00 hod.
KDE JE ANNE FRANKOVÁ
Kitty, imaginární kamarádka Anny
Frankové, které toto děvče věnovalo svůj
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úterý 11. října od 19.30 hod.
BUKO
Hrají: Anna Cónová, Martha Issová,
Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová a další
Buko je kůň. A taky je to dar z nebes,
který vypadá jako špatný vtip, protože
jeho nová majitelka se koní bojí. Film
Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje
připraveným a taky těm, kteří se svému
strachu dokážou postavit.
Vstupné: 140 Kč

středa 12. října od 19.30 hod.
Jean Poiret
VESELÉ VELIKONOCE
Pantheon production
Režie: Miroslav Hanuš
Hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová / Anna Jiřina
Daňhelová, Monika Zoubková, Jelena
Juklová, Jiří Wohanka a další
Skvostná situační komedie, která
vychází z nejlepších tradic slapstickových
komedií a grotesky. Svou proslulost získala i díky filmovému zpracování, ve kterém
exceluje Jean-Paul Belmondo.
Vstupné: 480, 460, 440 Kč

čtvrtek 13. října od 19.00 hod.
*GENTLEMAN A ŽENA ČESKÉ
REPUBLIKY 2022
Třetí ročník soutěže pro muže a ženy
ve věku 24+ za účasti známých osobností.
Vstupné: 390 Kč

ČDP
sobota 15. října od 19.30 hod.
TARANTINO: NA DŘEŇ V HÓČO
PÓČO
Improvizační skupina Nepřipravení
Hrají: J. Fabián, M. Nevolová, G. Poláková, M. Bella, M. Mihaľo, P. Jelínková,
B. Krčmářová a host R. Manda
Před očima diváků předvedeme nový
příběh plný intrik, násilí a humoru
na základě diváckého zadání. Nikdo neví,
o čem se bude hrát. Na plakátech nicméně stojí, že po představení zůstane jeviště
nasáklé krví. Divadelní večer není zdaleka
určen jen fanouškům filmů Quentina
Tarantina. Je ovšem pravděpodobné, že
můžeme očekávat podobnou nálož násilí,
intrik, absurdit a komických situací jako
v díle slavného hollywoodského tvůrce.
Nebudou chybět dlouhé dialogy, příval
hudby a slovník bez cenzury.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
neděle 16. října od 15.00 hod.
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
DS Agáta
Pohádka na motivy známé televizní
předlohy o princezně, která si zakládala
na své urozenosti. Je plná humoru
i melodických a vtipných písniček
Zdeňka Rytíře.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
středa 19. října od 18.00 hod.
LUCIE BRUCHANOVA:
IMPRESE SNŮ
Výstava obrazů a fotografií. Vernisáž je
volně přístupná, není potřeba pozvánka.
čtvrtek 27. října od 19.00 hod.
*DÁMA ČESKÉ REPUBLIKY 2022
Finále soutěže pro ženy ve věku 35+, moderuje Miroslav Šimůnek.
Vstupné: 390 Kč
sobota 29. října od 19.30 hod.
Václav Havel
ČDP
ŽEBRÁCKÁ OPERA
DS Právě začínáme
Premiéra
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: O. Hrubeš, D. Kučerová, N. Sýkorová, A. Moudrá, P. Sůva, I. Ptáčková,
M. Král, L. Hendrychová, J. Keilová,
T. Matyska, J. Šimice, L. Cejnar, E. Králová, A. Holcová, J. Spitzer, S. Spitzer,
J. Hrudka a další
Příběh, jehož základní kontury si
autor vypůjčil od Johna Gaye, je doplněn tématy technologie totalitního
ovládání jedince, vztahu k polygamii
a nepochopenému hrdinství a odehrává
se v dnešním Londýně. Může být i dnes
aktuální? Je možné pozorovat totalitní
prvky i v dnešních organizacích? Kdo
vidí do všeho a kdo naopak vše skryje?
Inscenace je nazkoušená ku příležitosti
50. výročí vzniku Havlova textu. Ať žije
svoboda slova!
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
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neděle 30. října od 15.00 hod.
Libor Jeník
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5
Příběhy Krysáků jsou známé především
z večerníčků nebo knížek. Také půvabné divadelní zpracování nás zavede na smetiště někde poblíž Vizovic, kde na dětí čeká Hubert,
Hodan i laboratorní potkan z Prahy Eda.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

pondělí 31. října od 19.30 hod.
Abe Burrows
KAKTUSOVÝ KVĚT
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Olga Háta Želenská / Adéla Gondíková, Betka Stanková /
Kristýna Kociánová, Filip Tomsa / Václav
Jiráček, Ivana Andrlová a další
Adaptace francouzské hry, podle níž
vzniklo i úspěšné americké filmové zpracování.
Zubař Julian je velkým ctitelem ženské
krásy. Ženám tvrdívá, že je ženatý a má
tři děti. Teď právě má poměr s lehce
naivní Toni Simmonsovou, která ho velmi
miluje. Chce si ho vzít, avšak manželství
je překážkou. Nyní je ale všechno jinak,
Julian se chce opravdu s Toni oženit. Ta
však trvá na tom, že se musí sejít s jeho
zatím platnou manželkou. Jenže, kde vzít
manželku, když zubař žádnou nemá?
Vstupné: 400, 380, 360 Kč

Změna programu vyhrazena.
Filmová představení přidáváme
do programu průběžně. Sledujte na:
www.divadlopocernice.cz.
Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

DIVADLO

KURZY ŠITÍ

KURZY KS DOMEČEK
Jazyková škola SENSO UNICO

(půldenní workshopy vždy druhou sobotu v měsíci)

(angličtina, španělština, italština, francouzština, portugalština
a ruština)
Přihlásit do kurzů se můžete od 29. srpna 2022 na:
www.sensounico.cz/pobocka-horni-pocernice. Zahájení kurzů
v týdnu od 10. října 2022.

sobota 15. října
sobota 12. listopadu
sobota 10. prosinc
sobota 14. ledna

Virtuální univerzita třetího věku

• Dopolední workshop 8.30 – 13.30 hod.,
cena včetně DPH 1 210 Kč (242 Kč / 1 hod.)
• Odpolední workshop 14.00 – 19.00 hod.,
cena včetně DPH 1 210 Kč (242 Kč / 1 hod.)

(téma upřesníme do poloviny září)
Semestr: 6 přednášek
Cena 594 Kč včetně DPH za semestr.
Termíny přednášek: pondělí 13.30 – 15.30 hod. (1x za 14 dní)
3. a 17. a 31. října 2022, 14. a 28. listopadu 2022, 12. prosince 2022
Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová
Společná výuka probíhá 1x za 14 dní, každý kurz obsahuje
6 vyučovacích videopřednášek. Podmínkou úspěšného absolvování semestru je minimálně 80% účast na společné výuce a vypracování testu. Po splnění studijních povinností a absolvování
6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezme
Osvědčení o absolutoriu VU3V.
Absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového
cyklu, výběrem dalších šesti tematických přednášek.
Přihlásit se na přednášky zimního semestru a více informací
na tel.: 605 017 566, paní Eva Urbanová.

Lektorka: Ing. Milada
Zemanová. Je možné
účastnit se jednotlivých
workshopů nebo celého
cyklu. Cena za celé pololetí
(4 x 5 hodin) je 4 840 Kč
včetně DPH.
Kurzy vede zkušená a milá
lektorka s pedagogickou
praxí, která vás provede
světem tvorby oděvů. Účast
na kurzech není omezena
věkem ani pohlavím.
Přihlášení a bližší informace
na tel.: 605 017 566, paní
Eva Urbanová.

ZAHÁJENÍ DIVADELNÍ SEZÓNY
aneb

ÍT DIVADLO JINAK
neděle 11. září od 15 hodin
15:00 dětský pěvecký sbor Paleček - ZUŠ

16:20 ŽižKabaret - 3D Company a divadlo PULS

15:15 divadlo Harmonika - Pohádka o Písničce

17:40 Fangle - kejklířská skupina Chůdadlo

15:30 tvorba linorytu - Silly doggo

18:00 bubenický a žonglérský workshop

16:00 dětský pěvecký sbor PALEČEK - ZUŠ

18:30 Po čem muži touží 2 - kino zdarma

VST
TUP ZDARMA
a kromě
romě toho
pivo, klobásy, BURČÁK a káva od Divadelní kav
a árny, quiche a jiné dobrůtky od Danevy, tradiční
buchty od Pana Buchty.

výtvarné dílny DDM, chůdaři s obříma rukama, malování křídou na chodník, divadelní fotokoutek plný rekvizit...
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MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

Naši milí čtenáři,

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 702 149 721
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ BELETRIE: 734 855 263
NAUČNÁ LITERATURA: 770 126 645
KANCELÁŘ: 771 261 726
E-MAIL: KNIHOVNA@KNIHOVNA-HP.CZ

knihovna se v letních měsících převlékla do nového hávu. Prostory
beletrie se upravily, řazení knihovního fondu se pozměnilo dle příjmení
autora. Pokud budete vyhledávat knihu podle žánru, lze ji najít v online katalogu pomocí klíčového slova. V odpočinkové zóně jsme získali
více místa, kde si můžete knihy prohlédnout, pročíst a vybrat.
Dovolujeme si připomenout, že od září jsou zrušeny pevné linky
a změnilo se mobilní číslo do ředitelny. Mobilní čísla na všechna oddělení zůstávají v platnosti.
Děkujeme za vaše pozdravy z letní dovolené a můžeme se spolu
s vámi těšit na barevný podzim, který nám zpříjemní v říjnu svou návštěvou česká spisovatelka Hana Marie Körnerová.
Za kolektiv knihovny
Marcela Treščáková

NA PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČEK:
PRODLOUZENI@KNIHOVNA-HP.CZ
FACEBOOK:
MISTNIVEREJNAKNIHOVNAHORNIPOCERNICE
WEBOVÉ STRÁNKY:
WWW.KNIHOVNAPOCERNICE.CZ

PONDĚLÍ:
ÚTERÝ:
STŘEDA:
ČTVRTEK:
PÁTEK:

13.00 – 16.00
10.00 – 19.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
10.00 – 16.00

KNIŽNÍ NOVINKY
BUBLINKY ŠTĚSTÍ: HELEN FRIPP (METAFORA)

Nicole Ponsardinová pochází z dobře situované
remešské továrnické rodiny. Už jako dítě se zajímá
o práce na vinicích a ve vinných sklepech v oblasti
Champagne, které její bohatá rodina vlastní. Značka
dnes světoznámého šampaňského Veuve Clicquot
vznikla právě na jejích vinicích a Nicole ji během
svého života usilovně a trpělivě vylepšovala. Proslavila se i tím, že vynalezla rychlý a účinný způsob
odkalování šampaňského a jako první dokázala
vyrobit jiskřivé, křišťálově jasné perlivé víno. Nicole Clicquotová je
dodnes právem považována za jednu z nejvýznamnějších osobností
ve světě šampaňského a vysloužila si přezdívku La Grande Dame de
Champagne.
ŠTĚSTÍ HŘEJE JAKO SLUNCE: PAULINE MAI
(COSMOPOLIS)

Carli je něco přes třicet a pracuje jako servírka
v kavárně, kterou kdysi vedli její italští prarodiče.
Na krku má dluhy za nedokončené studium architektury, a tak živoří v pronajatém pokoji a jediným
světlým bodem v jejím životě je kamarádka Fritzi.
Jednoho dne se ale Carli dozví, že zemřel stálý host
kavárny Fabrizio a odkázal jí starou hračkářskou dílnu ve Florencii. Že by osud přece jen nabídl způsob,
jak uniknout neuspokojivému životu v deštivém Marburku? Mohla by
dílnu prodat, zaplatit dluhy, a třeba i dokončit školu.
KLÁRA A SLUNCE: KAZUO ISHIGURO (ARGO)

Román je zpovědí vyřazené robotky jménem
Klára, nadané pokročilou umělou inteligencí i pozoruhodnými pozorovacími schopnostmi. Klářiným
úkolem je starat se o dospívající dítě, které si ji
v obchodě vybralo, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Klára ovšem coby výjimečný robot
dostává výjimečný úkol – starat se o dítě vážně
nemocné, na jehož nemoc není lék. Podobně jako
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dřívější Ishigurova próza Neopouštěj mě patří sice i jeho
nový román do žánru sci-fi, daleko víc však připomíná tu
tragikomickou, tu melancholickou pohádku.
BOJE A PROMĚNY JEDNÉ ŽENY:
ÉDOUARD LOUIS (PASEKA)

„Mé matce ukradli život,“ píše
Édouard Louis. „Byla stejně jako já
okradena o možnost být sama sebou.“
Literární dílo francouzského spisovatele
je autobiografickou sociální freskou, kterou zahájil zpovědí Skoncovat s Eddym
B. a prohloubil v pokusu o lepší porozumění svému otci esejem Kdo zabil mého otce. Tentokrát
se věnuje příběhu matky, která strávila většinu života
v chudobě a nouzi, od střední školy odsouzená k péči
o domácnost a děti, ponižovaná instinktivně násilnickým
chováním mužů i prostředím patriarchální bílé třídy
průmyslové Francie.

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

KULTURNĚ
KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ
POČERNICE
NÁCHODSKÁ 754, PRAHA 9, V BUDOVĚ
MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY HP
BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

vedená Mgr. Kateřinou Čížkovou, BCBA
V měsících červenec – srpen poradna bude on-line,
každou středu od 13.00 do 17.00 hod. Do poradny je třeba
se předem objednat na telefonu: 728 480 434.
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

vedená Mgr. Jiřím Arnoštem každé úterý od 13.00 do 17.00
hod. Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu:
702 050 758.

arteterapie, vizualizace, meditace, hudby a pohybu. Netrapte se,
že neumíte malovat - nezáleží na výsledku, ale na prožitku.
Seminář vede Ing. Maria Půrová.
Rezervace na telefonu: 777 570 756.
anebo na webu:
https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-komunitni-centrum/
ZAKOUPILI JSME PRO VÁS NOVOU
PUBLIKACI.

Autor Jesper Juul byl dánský rodinný
terapeut, průkopník ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže a zakladatel Familylabu
v Dánsku.
vede Jon-Paul Ott každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.
Kulturně komunitní centrum ve spoPro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních
lupráci s Familylabem ČR připravuje pro
dovedností v AJ - od 15.15 do 16.00 hod. Bez objednání.
Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí vás na podzim sérii přednášek pro uvedení
a přiblížení významných metod dánského
také na druhých stupních ZŠ.
novátora.
BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ HODINY ANGLIČTINY S RODILÝM
MLUVČÍM

KURZY AJ PRO VEŘEJNOST

Od 7. září každou středu od 17.15 do 20.30 hod.
Kurzy na různých úrovních pořádá Infinity School /
www.infinityschool.cz. Kurzy jsou semestrální (16 lekcí).
Kurzy vede lektor Mgr. Jan Fršlínek. Objednávky předem
na telefonu: 774 073 366 a info@infinityschool.cz.

PROGRAM NA ZÁŘÍ
Od září 2022 jsme pro vás připravili možnost si zarezervovat
místo na naších akcích přímo na našem webu:
https://www.knihovnapocernice.cz/kulturne-komunitni-centrum/
13. ZÁŘÍ OD 17.00 DO 19.30 HOD.
WORKSHOP MACRAMÉ: NÁSTĚNNÁ DEKORACE

V sezóně 2022/23 budeme tvořit prostorově větší výrobky,
na kterých si pěkně procvičíte vytváření vzorů pomocí kombinace různých druhů uzlů. V úvodu každé lekce si vždy ukážeme
vázání jednotlivých uzlů, které budeme pro konkrétní výrobek
používat, proto je workshop vhodný i pro začátečníky. Materiál,
odborná asistence a drobné občerstvení jsou zajištěné.
Workshop vede Barbora Šmídová – tvůrkyně autorské bižuterie pod značkou Bája Šmídová. Bližší informace a rezervace na:
www.bajasmidova.cz, sekce Workshopy.
22. ZÁŘÍ OD 18.30 DO 21.00 HOD.
SEMINÁŘ: OTEVÍRÁNÍ SE ŽIVOTU, TAKOVÝ, JAKÝ JE

Všechno kolem nás se mění takovou rychlostí, že naše představy
o životě a jistoty se hroutí jak domečky z karet. Jedinou jistotou
je naše nejistota. Buď můžeme ustrnout a lpět na různých očekáváních, nebo se můžeme odevzdat a plynout se životem a pouštět to, co nám už neslouží. V semináři budou použité techniky
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Stále probíhá zápis do našich kroužků. Nabídku všech naleznete
na www.ddm-hp.cz, kde se můžete i přihlásit.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

S novým školním rokem se nám opět rozbíhají kroužky.
V naší nabídce naleznete již několik let zaběhnuté a oblíbené
aktivity, ale přibylo nám i několik nových kroužků. Přihlašování na ně je již v plném proudu, ovšem stále je možné se
přihlásit a zabrat si tak své místo. Proto neváhejte a prohlédněte
si nabídku kroužků na našich webových stránkách (ddm-hp.cz),
nebo přijďte navštívit kancelář DDM, kde vám rádi pomůžeme
s výběrem vhodného kroužku pro vás nebo vaše dítě.
VOLNOČASOVÝ KLUB PRÁDELNA

Klub je prostorem, kam děti mohou přijít, aby vyplnily
přebytečný čas před jejich kroužkem, nebo jen strávily příjemné chvíle se svými přáteli. Děti se mohou těšit nejen na stolní
tenis, fotbálek, ale i na Xbox s trenažerem na řízení auta. Své
si zde určitě najdou i ti, ve kterých dřímá umělec, jelikož zde
nechybí ani prostor pro výtvarné dílny. Samozřejmostí je také
knihovna pro milovníky knih, kteří rádi zažívají různá dobrodružství se svými oblíbenými hrdiny. Děti mají také k dispozici
notebooky, na kterých si mohou vypracovat prezentace nebo
domácí úkoly.
Chceme, aby se děti do klubu pokaždé těšily, proto připravujeme také tematické dny nebo turnaje ve stolním tenise či
stolním fotbálku!
Odchody a příchody dětí se čipují. Čip
se dá zakoupit za vratnou zálohu
200 Kč, nabití čipu je za 1 000 Kč.
Z této částky se poté za každých
30 minut, které vaše dítě stráví
v klubu, odečte 5 Kč.
Pokud si budete chtít nejdříve prostory volnočasového
klubu prohlédnout, můžete se u nás zastavit a my
vás provedeme. V případě
jakéhokoliv dotazu ohledně
fungování klubu neváhejte
a obraťte se na Kláru Holečkovou (klara.holeckova@ddm-hp.cz).
NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Nový školní rok opět přináší oblíbené
akce a jednou z nich je i Turisťák!
LETNÍ TÁBORY

Tento rok se nám s letními tábory tzv. roztrhnul pytel.
V nabídce jste mohli najít celkem 16 letních táborů. Z toho 6
pobytových a 10 příměstských. Letos byla naší hlavní destinací
krásná vesnička Písečné u hranic s Rakouskem, kde se vystřídaly hned tři tábory. Jako první tam své dobrodružství prožil
Všeobecný tábor, který si vyzkoušel některé z výzev, jimž musí
čelit účastníci světově známé soutěžní show Survivor. Děti byly
rozděleny do čtyř kmenů, které bojovaly proti sobě. Samozřejmě nechyběla kmenová rada či výzva, ve které členové kmenů
museli překonat svůj strach, a to především z neznáma.
V penzionu je vystřídal druhý pobytový tábor, který se více
zaměřuje na umělecké aktivity. Vy ho můžete znát jako Výtvarný
tábor. V letošním roce bylo téma Olympijské hry, takže se děti
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zúčastnily slavnostního zahajovacího i závěrečného ceremoniálu,
které si dozajista velmi užily (záznamy můžete najít na našem
facebookovém profilu). Táborové vedoucí si připravily mnoho originálních a nápaditých dílen, takže dětem při cestě zpátky doslova
přetékaly kufr y přivezenými výtvory.
Jako třetí a poslední tábor, který navštívil penzion v Písečné,
byl Střelecký tábor. Na táboře byli kluci v jasné převaze a pro většinu z nich jsou zbraně a vše spojené s armádou koníčkem. Z toho
důvodu jsme pro pobyt takového tábora nemohli najít lepší místo,
jelikož penzion je bývalou pohraniční rotou,
kde majitel skvěle skloubil historii budovy
a funkčnost nejen pro dětské kolektivy.
V areálu penzionu je možné prohlédnout si obrněný vůz, ve kterém jsme
se s dětmi i projeli po okolí. Na táboře samozřejmě nechyběla střelba
ze vzduchových zbraní či oblíbený
airsoft.
Nabídka táborů byla v létě
doopravdy bohatá, a tak nechyběl
ani tábor v zahraničí. Vydali jsme se
do italského městečka Caorle, kde si
děti mohly převážně užít hry a koupání
v moři. Nechyběly ovšem ani klasické hry či
výlety do nedalekého centra města. Poslední den jsme s dětmi
navštívili světoznámé město Benátky, které v mnoha dětech zanechalo obrovský dojem.
Další oblíbenou a pravidelnou destinací pro naše dětské
tábory jsou Holany, kam již poněkolikáté vyrazil Sportovní
tábor. Pokud je vaše dítě nadšeným sportovcem, tohle
je pro něj jistě ten správný tábor, jelikož se zde rozhodně nudit nebude! I Sportovní tábor měl tento rok jako
celotáborovou hru Olympijské hry,
ovšem tentokrát to nebyly výtvarné hry, ale sportovní, jak jsme
zvyklí. Děti si mimo jiné užily
cyklistické výlety, turnaje,
plavbu na pramicích/lodičkách
a spoustu dalších aktivit, které
areál a okolí nabízí.
Děti si přes léto mohly užít
i příměstské tábory, kterých nebylo málo. Snažili jsme se pokrýt co
nejvíce zájmů, které by děti mohly
mít a zároveň pomoci těm, kteří to
potřebují. Proto jste v naší nabídce mohli
najít pět příměstských táborů pro ukrajinské
děti, kterým jsme se snažili zajistit co nejatraktivnější program. I tento rok se uskutečnil například Divadelní
příměstský tábor, Okurková sezóna, Výtvarný příměstský tábor.
Letos jsme zařadili i pár novinek, a to Taneční příměstský tábor
a Alchymie chutí a barev.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se s námi na realizaci těchto táborů podíleli. My jsme si všechny tábory náramně
užili a doufáme, že vy také.
Těšíme se opět příští rok!

MUMRAJ

• První krůčky k hudbě Z. Bartošové
• zpívání pro radost a dětský sbor Rokytka
• anglická konverzace s hlídáním dětí
Milé rodiny a sousedé,
věříme, že jste si léto užili naplno. Od září
nabízíme několik nových aktivit, jako
kruh pro začínající podnikatelky nebo
setkávání pro maminky, které mají psychická
poporodní trápení. Těšíme se na vás
na Dnech otevřených dveří.
Hana Holá a Barbora Zálohová
vedení Mumraje, z. s.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 31. 8. do 7. 9. 8.00–12.00 + odpoledne
Přijďte se podívat, pobavit se, vyzkoušet
aktivity, zapsat se do kurzů nebo si jen tak
posedět nad hrnkem dobré kávy.
středa 31. 8.
8.00–12.00 volná herna
15.30–16.00 divadýlko O chaloupce
z perníku
čtvrtek 1. 9.
9.30–11.30 herna s programem
pátek 2. 9.
9.30–11.30 program v herně
10.00–12.00 kavárna s polední polévkou
pondělí 5. 9.
10.00–11.00 tvoření se Školičkou
15.00–16.00 parkour pro děti (ukázková
lekce), tělocvična Náchodská 869/34;
vchod z ul. Božanovská
úterý 6. 9.
10.00–10.15 divadélko Vařily myšky, vařily
10.00–12.00 kavárna „dobroty zdravěji"
15.30–17.30 kavárna „dobroty zdravěji"
16.00–17.00 keramika (ukázková lekce)
středa 7. 9.
9.00–9.45 létající jóga pro dospělé s hlídáním dětí (ukázková lekce)
9.30–11.30 herna s programem – znakování
Po celou dobu si vaše děti mohou zahrát na malé stavitele s obří stavebnicí
od Metrostavu.
ZÁPISY DO KURZŮ A ŠKOLIČKY
NA I. POLOLETÍ 2022/23
KURZY
• keramika pro rodiče s dětmi a pro děti
• výtvarka pro děti a dospělé
• létající jóga pro děti, pro dospělé a pro
dospělé s hlídáním dětí
• parkour

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁME
• parkour v pondělí
• létající jóga pro děti v úterý
ŠKOLIČKA
• volno v úterý a pátek
• 8.00–12.00 hod.
• pololetní přihlášení nebo varianta Září
na zkoušku (3 docházky v září)
NOVINKY
KRUH PODNIKATELEK
zápis do 15. 9.
Rozjíždíš podnikání? Hledáš místo pro
sdílení? Přidej se do svépomocné skupiny
KRUH PODNIKATELEK, která nabízí
prostor pro vzájemnou inspiraci, sdílení
zkušeností i praktických tipů. Uzavřená
skupina žen-podnikatelek se bude scházet
1x měsíčně v Mumraji. Chceš se přidat?
Podrobnosti a přihlášku najdeš na webu.
Počet míst omezen.
PODPŮRNÁ SKUPINA PRO
MAMINKY, KTERÉ ZRADILA
PSYCHIKA
od 21. 9.
Máte pocit, že nikdo nechápe, jak se
cítíte? Nemáte s kým sdílet náročnou
situaci v mateřství? Zveme vás na otevřené
setkání žen, které zažily poporodní trápení
(úzkost, depresi) nebo jim právě teď čelí.
Nabízíme prostor pro setkávání a sdílení.
1x za 2 týdny ve středu 16.00–17.30 hod.
Vstupné: 70 Kč (dítě můžete mít s sebou)

HRAVÁ HERNA

Povídání s Veronikou bude nejen o nových trendech příkrmů (BLW) vašich
nejmenších. Dozvíte se též, kdy a jak zařazovat vlákninu nebo v jaké míře je vhodné
používat cukr a sladkosti.
Lektorka: Veronika Hanzlíková
Cena: 100 Kč/rodina

TÁTOVÉ A DĚTI SPOLU*
EXPEDICE NA KOLECH
25. 9. od 9.20 do 16.30 hod.
Další expedice v režii našich tatínků je tu.
Podniknete výpravu na kolech za krásami
v okolí Čelákovic. Akce je určena pro
tatínky a děti cca 2–8 let.
Průvodce: Luboš Vlček
Cena: 450 Kč (program, jízdenky na vlak
včetně kol, poklad a buřty)

DO TÝMU HLEDÁME
LEKTORY EKOPROGRAMŮ
Vedení EKOprogramů dle předem připravené metodiky spolu s druhým lektorem.
Nadšení pro EKOtémata, chuť se vzdělávat a předávat poznatky dál. Proškolíme
vás. DPP. Programy probíhají obvykle
dopoledne. Nástup v září, 170 Kč/hod.
Jste to vy? Pište Míše:
misa.nehasilova@domumraje.cz.
NOVÉ PRŮVODKYNĚ
DO HERNIČKY
Dobrovolnice do dopoledních heren pro
rodiče s dětmi (pondělí nebo středa).
Vlastní děti můžete mít s sebou. 2 hodiny
týdně, program a volná herna, bonusy pro
dobrovolnice.
Jste to vy? Pište Katce:
katerina.vavrova@domumraje.cz.

HRÁTKY S MONTESSORI
14. 9. od 10.00 do 12.00 hod.
(hrátky od 10.00 do 10.45 hod.)
V Hravé herně vám dáme ochutnat
výchovný koncept Montessori, který
podporuje dětskou důvěru a nás dospěláky
vede k tomu, abychom dětem nebránili
v procesu učení a tím podpořili jejich samostatnost. Vhodné pro děti od 1,5 roku.
Lektorka: Michaela Nesnídalová
Cena: 100 Kč/rodina
VÝŽIVA DĚTÍ OD PŘÍKRMŮ
K BĚŽNÉ STRAVĚ
26. 9. od 10.00 do 12.00 hod.
(povídání od 10.00 do 10.45 hod.)

RODINNÉ A KOMUNITNÍ
CENTRUM MUMRAJ
MEZILESÍ 2058/6, PRAHA 9
WWW.DOMUMRAJE.CZ
Více info k programu u Hanky:
hana.schovancova@domumraje.cz
nebo 775 720 585. Zápisy do kurzů
a na akce: domumraje.webooker.eu
*Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj
je vícegenerační dům, který je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí. Za podporu projektu děkujeme také
Hl. m. Praha a MČ Praha – Horní Počernice.
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ROKYTKA, POČERNICKÝ
DĚTSKÝ SBOR
Nový školní rok zahajujeme v naději a s nadšením v návaznosti
na úspěšnou loňskou sezónu, která i po počáteční nejistotě,
zda se budou moci uskutečnit plánované akce, nakonec dopadla senzačně! Proběhly téměř všechny připravované koncerty
v Praze a okolí. Uspořádali jsme benefiční koncert pro Ukrajinu,
vyjeli jsme na několikadenní soustředění do Nové Paky a děti
si zazpívaly při nové hornopočernické tradici Vynášení Morany.
Po Májovém koncertě bylo pro Rokytku nádhernou třešničkou
na dortu červnové provedení kantáty Carmina Burana s orchestrem BSOP a s profesionálními zpěváky v Obecním domě.
Pro naše zpěváčky to byl obrovský zážitek, děti zpívaly skvěle
a odměnou všem protagonistům byl potlesk celého sálu vstoje.
Bylo to opravdu velmi dojemné a nezapomenutelné.
Další krásné zážitky máme z vydařeného letního táborové
soustředění v Letařovicích, kam jsme se vrátili zase po roce
a užili si nádherný týden plný her, bojovek, koupání a hlavně zpívání, včetně závěrečného vystoupení v místním kostele

HISTORICKÉ
MOTOCYKLY ČECHIE
BÖHMERLAND
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sv. Jakuba Staršího. Zvládli jsme si připravit také některé skladby na podzimní sborovou soutěž a s předstihem jsme se pustili
i do nacvičování vánočních písní a koled. Na prosinec jsme totiž
dostali úžasnou nabídku opět si zazpívat s orchestrem BSOP
v Obecním domě. Moc se na to těšíme!
Vše o našem sboru, proběhlých i připravovaných akcích a o táboře, včetně fotografií, si můžete přečíst na stránkách
Rokytky: www.sbor-rokytka.cz. Dozvíte se zde i potřebné
informace k zápisům pro nové zpěváčky, které pořádáme po celé
září. Budeme rádi, když se do naší fajn party přidají další nadšené
děti.
Za celý tým Rokytky přeji pohodový vstup do nového školního
roku a budeme se těšit na setkání při našich koncertech a vystoupeních!
Zuzana Celerýnová,
sbormistryně přípravných oddělení Rokytky
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Přijďte se podívat na unikátní historické motocykly 1. října
v areálu Chvalské tvrze. Na parkovišti hotelu Chvalská Tvrz
bude vystaveno 10 těchto unikátních motocyklů od 9.00
do 10.45 hodin. Následně bude odjezd z areálu na projížďku
a plánovaný návrat zpět do areálu Chvalské tvrze je na
16. hodinu.
Máte rádi historii? Přijďte se podívat a poznat výrobky z již
dávno zaniklé továrny z pohraniční. Akci pořádá pan Jiří
Zezulka.

ROZHOVOR

OBJEVY PROFESORA HOLÉHO LÉČÍ
MILIONY LIDÍ PO CELÉM SVĚTĚ
V červenci uplynulo deset let od úmrtí profesora Antonína Holého. Tento obdivuhodný vědec žil
v Horních Počernicích a zasvětil svůj život vědě. Objevil řadu antivirotik, kdy nejznámější je jeho lék
na virus HIV, hepatitidu typu B, pravé neštovice, virový zánět oční sliznice či pásové opary. Stejně
tak jeho původní objev dopomohl k vývoji léku remdesivir, který pomohl v boji s koronavirem.
Jeho léky pomáhají zachránit či prodloužit život milionům pacientů po celém
světě. Díky patentům na tato antivirotika
získává Ústav organické chemie a biochemie cca 2 miliardy korun ročně, které tak
může investovat do dalších výzkumů.
Antonín Holý se zařadil mezi naše nejvýznamnější vědce, a přestože byl za své
objevy oslavován po celém světě, zůstal
vždy skromným člověkem.
Chemii a práci v laboratoři obětoval celý
svůj život. Často v ní trávil i dvanáct hodin
denně, večer se pak připravoval na přednášky, publikace nebo četl odbornou literaturu.
Do Ústavu organické chemie a biochemie Holého přijal jeden ze zakladatelů
české biochemie František Šorm. Antonín
Holý sice vystudoval s červeným diplomem chemii na Matematicko-fy zikální
fakultě UK, ale místo tam pro něj nebylo,
i když měl komunisty žádaný dělnický
původ. Někdo ho totiž udal, když se
nevybíravě vyjádřil k zásahu Sovětů proti
maďarské revoluci v roce 1956. Šorma
ale případné politické potíže nezajímaly
a Holému umožnil v roce 1960 nastoupit.
O tři roky později přešel do vznikající
laboratoře chemie nukleových kyselin.
V roce 1976 se seznámil s belgickým virologem Erikem de Clercqem z univerzity
v Lovani. Začali spolupracovat a zkoumat,
zda by nově objevené látky nebyly účinné
proti virům. To se podařilo a hned první
vzorek odeslaný k testování do Lovaně
obsahovala látku, která účinná byla. Společně pak byli autory patnácti patentů.
Jako první vyvinul Antonín Holý spolu
se svým týmem antiherpetikum Duviragel, tehdy se však ani ČSSR ani žádná
společnost z Evropy nechtěla pustit do náročného vývoje antivirotik, a tak profesor
našel pro svůj objev americkou společnost
Bristol – Myers. Ta však po čase zastavila vývoj léků s domněním, že se jedná
o neperspektivní lék. V roce 1990 však
vstupuje do hry John Martin, ředitel malé
americké společnosti Gilead Sciences, která tehdy měla asi 15 zaměstnanců (dnes
cca 12 000 po celém světě). Odkoupila
patent a začala spolupracovat s profesorem
Holým. Mimochodem dnes je tato firma
velkým hráčem farmaceutického byznysu
a mimo jiné i výrobcem látky Remdesivir,
známým v boji s pandemií koronaviru.
Z Holého objevu těží právě i zmíněný
Remdesivir a za jeho vznikem stojí opět
Čech, nynější viceprezident Gileadu, Tomáš

Cihlář. V roce 1996 byl z USA a EU schválen pro léčení virového zánětu oční sítnice
cidofovir (prodáván pod názvem Vistide),
který působí i proti viru pásového oparu
a viru pravých neštovic.
V roce 2001 byl pro léčbu AIDS schválen tenofovir – disoproxil prodávaný jako
Viread. V roce 2008 byl schválen i pro
léčbu hepatitidy B.
Dalším schváleným lékem měl být
Adefovir, prodávaný k léčbě AIDS pod
názvem Preveon. V roce 1999 však schválen nebyl, zejména kvůli vážným vedlejším
účinkům. Vývoj látky však pokračoval

a v roce 2002 byla schválena k léčbě hepatitidy B, prodávaná pod názvem Hepsera.
Kombinace tenofoviru s emtricitabinem
pak byla v roce 2004 schválena k léčbě
AIDS (prodávána pod názvem Truvada)
a v roce 2012 i jako prevence k nakažení
virem HIV. Kombinace této kombinace
s látkou efavirenz byla pak v roce 2006
schválena k léčbě AIDS (prodávána pod
názvem Atripla), v roce 2011 pak k témuž
účelu kombinace tenofoviru, emtricitabinu a rilpivirinu (prodávána pod názvy
Complera a Eviplera). Další látky jsou ve
stadiu vývoje nebo klinických zkoušek.

Ocenění
1984 Státní cena za chemii Acyklická analoga nukleosidů a nukleotidů
1998 Hanušova medaile České společnosti chemické
1998 Čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci
1999 Člen Učené společnosti ČR [11]
2002 Medaile Za zásluhy I. stupně
2003 Čestné členství v Rega Institute, Katolická univerzita v Lovani (Belgie)
2004 Cena Praemium Bohemiae
2005 Medaile AV ČR De scientia et humanitate optime meritis
2005 Medaile Za zásluhy Přírodovědecké fakulty UK v Praze
2005 Čestný doktorát Univerzity v Gentu (Belgie)
2006 Člen Evropské akademie věd a umění (Salcburk)
2006 Čestný doktorát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
2006 Čestná profesura Gilead Sciences Distinguished Chair v medicinální chemii
2007 Státní cena Česká hlava
2008 Čestná profesura Univerzity v Manchesteru
2009 Čestný doktorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
2011 Stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky
2012 Stříbrná medaile hlavního města Prahy

Antonín Holý 4. 5. 2015
Prof. Holý pro deClercq Průhonice
foto Stanislava Kyselová, AV ČR
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MÁJ V PŘÍRODNÍM
DIVADLE

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

V červnu jsme se my, studenti sexty A,
zúčastnili představení Máj v počernickém Přírodním divadle Dády Stoklasy.
Máchův Máj jsme všichni dobře znali,
nedávno jsme ho četli jako povinnou
četbu, a tak jsme byli plní očekávání, jak
se inscenace této známé romantické básně
povede.
Hlavní výhodou tohoto divadlo byla,
jak už název napovídá, jeho poloha v otevřené krajině, což jsme, zvlášť při aktuálních vysokých teplotách, velice ocenili.
Přírodní terén dával divadelní hře ten
správný efekt, jelikož také samotný děj
knihy se odehrává v jarní přírodě.
Děj Máje byl doplněn scénami, kdy se
autor poemy Karel Hynek Mácha snažil
své dílo protlačit přes kontrolu cenzora.
Díky tomu jsme si mohli lépe představit,
jak těžké pro Máchu bylo knihu přes
tehdejší přísnou cenzuru vydat.
Představení se nám líbilo a myslím, že
jsme nezklamali ani my jako publikum,
především jsme si to ale všichni užili.
Závěrem bych chtěl poděkovat paní
profesorce Vavřičkové, která nám touto
aktivitou zpestřila výuku české literatury. Budeme se těšit na návštěvu dalších
divadel a představení.
Jan Vokurka, sexta A

SIMULACE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V pondělí 13. 6. se vydala pětičlenná delegace naší školy na simulaci
Evropského parlamentu, která probíhala na Magistrátu hl. m. Prahy.
Mohli jsme si zde vyzkoušet fungování opravdového Evropského parlamentu a jednání o ekonomických problémech Unie.
Náš program začal úvodním slovem europoslance z TOP 09 Jiřího
Pospíšila a pak následovala přednáška od doktora filozofie Petra Sokola
o fungování Evropského parlamentu. Následně si každý z nás vylosoval,
jaké frakce bude součástí. Během oběda jsme si našli členy naší frakce
a simulace mohla začít. Nejdřív jsme si museli zvolit předsedy a místopředsedy jednotlivých frakcí a předsedu a místopředsedu Evropského
parlamentu. Dostali jsme rozhodnutí Evropské komise a naším úkolem
jakožto frakce bylo navrhnout změny v již zmíněném rozhodnutí tak,
jak by to nám (naší frakci) nejvíce vyhovovalo. Jednání bylo dlouhé, napínavé a po vytvoření koalice tří frakcí i konečné. Na závěr ale neprošel
žádný z našich návrhů, protože na jeho přijetí bylo potřeba minimálně
43 hlasů. Získali jsme pouze 42. Ale ve finále jsme vůbec nebyli zklamaní. Tento den jsme si moc užili. Nejen, že jsme si mohli prohlédnout prostory sídla Magistrátu hlavního města Prahy, ale přiučili jsme
se nové věci, nabyli nové zkušenosti a hlavně si zkusili, jak to v tom
Evropském parlamentu probíhá. A takovými znalostmi se jen tak někdo
nepochlubí.
Linda Krátká, sekunda A
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022
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TROJBOJ
V POČERNICKÝCH
ŠKOLKÁCH
Před odjezdem na prázdniny se za přítomnosti starosty Petra Měšťana, radního
Jaroslava Kočího a předsedy sportovní
komise Jiřího Ammera, uskutečnil trojboj
v mateřské škole Spojenců a Chodovická.
Sportovního dopoledne se zúčastnili
předškoláci a skládalo se ze tří disciplín –
hod raketkou, skok z místa do dálky, běh.
Všechny děti si odnesly diplom a medaili
a pro rodiče nabídku sportovních kroužků, které je možné v Počernicích navštěvovat.
V září nás čeká ještě trojboj ve školce
na Křovinově náměstí.
Veronika Jáně, referentka sportu

ŽÁCI ZŠ STOLIŇSKÁ
VE ŠVÉDSKU

ZŠ STOLÍŇSKÁ

Ve dnech 10. – 16. 6. 2022 se uskutečnil jazykově-poznávací zájezd
žáků ZŠ Stoliňská do švédského Lundegardu na ostrově Öland.
Cílem zájezdu bylo nejen poznávání krás
severní Evropy a seznámení s její kulturou
a zvyky, ale též příležitost využít nabyté
dovednosti v cizích jazycích v běžném životě. Žáci tak měli příležitost konverzovat
zejména v anglickém jazyce při návštěvě
švédské školy, komunikovali v obchodech,
na trajektech atd.

Program výletu byl opravdu nabitý. Ostrov Öland jsme si měli možnost prohlédnout v celé jeho kráse - od jižního
cípu (step Alvaret, maják Lange Jan,
borgholmský hrad) až k cípu severnímu
(Trollí stezka, maják Lange Erik, skalní útesy Byrum, větrné mlýny). Úžasné
zážitky jsme měli při návštěvě losí farmy,

kde jsme měli příležitost nejen vidět, ale
i nakrmit a pohladit si přítomné losy.
Podnětná byla i návštěva švédské školy
ve městě Nybro, kde jsme se seznámili se
systémem švédského školství i vybavením
a fungováním této konkrétní školy.
Během celého pobytu nám počasí přálo,
takže jsme měli možnost vykoupat se
v Baltském moři, intenzivně se věnovat venkovním sportům, hrát minigolf,
skákat na trampolíně či pozorovat západ
slunce na kamenech v kempu, kde jsme
byli ubytováni. Celou výpravu jsme
zakončili prohlídkou dánského hlavního
města Kodaně.
Do Prahy jsme se vrátili příjemně unavení a plní nezapomenutelných zážitků.
Budeme doufat, že se nám podobnou akci
podaří zrealizovat i v příštím školním
roce. Po letech, kdy se z důvodu coronavirové pandemie nemohlo cestovat, si to
jistě všichni zasloužíme.
Za ZŠ Stoliňská:
Kateřina Vlková
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ČERVNOVÉ
OHLÉDNUTÍ
MATURITNÍ PLES

V naprosto netradičním termínu
proběhl díky pandemii covidu maturitní
a imatrikulační ples. Z únorového termínu jsme jej byli nuceni přesunout na 12.
červen, a tak jsme se v Lucerně nesešli
s našimi maturanty, ale tentokrát již s absolventy. Během večera byli ostužkováni
i naši prváci a bývalí čtvrťáci předvedli
svá půlnoční překvapení. Přestože teplota
v sále atakovala čtyřicet stupňů, všichni
jsme si vlastně poslední společné setkání
velmi užili.
SETKÁNÍ V TANDEMU

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

do Prahy. Členové štafety přivezli
pochodeň-plastiku, která symbolizuje
srdce Evropy v lidských dlaních stojící
na základních právech deklarovaných
ve smlouvě z Nice a je dílem studentů
zmíněné odborné školy. Naší škole byla
slavnostně předána v předvečer převzetí
předsednictví EU Českou republikou.
Slavnostního setkání se zúčastnili nejen
zástupci obou škol, ale také senátor
David Smoljak, radní hlavního města
Prahy Vít Šimral, představitelé Francouzského institutu a zástupci Městské
části Praha 20.

Ve dnech 24. a 25. června se v Plzni
uskutečnil česko-německý seminář pro
partnerské instituce v odborném vzdělávání „Pojďte se setkat, sdílet a plánovat”,
který naše partnerská organizace Tandem,
jejímž prostřednictvím vysíláme naše
studenty na praxe do Německa, uspořádala při příležitosti 25. výročí svého vzniku.
Setkání se zúčastnily kolegyně němčinářky Petra Bílá, Petra Sečkařová a Lenka
Honzíková, které v jeho rámci uspořádaly
workshop „Výzvy v komunikaci u mezinárodních partnerství aneb Jak pěstovat
oboustranně přínosné partnerství“. Během něj sdílely s ostatními účastníky naše
téměř desetileté zkušenosti z pořádání
zahraničních praxí.
EVROPSKÁ POCHODEŇ

Školní rok u nás tentokrát neskončil
předáním vysvědčení, neboť jsme ještě 30.
června odpoledne uspořádali významné
setkání v rámci mezinárodního projektu „Evropská pochodeň“. Ten vznikl
ve střední odborné škole Paula Lagevina
ve francouzském Beaucaire a byl spojen s cyklistickou štafetou z Beaucaire
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Všichni zúčastnění, především mladí lidé
z řad studentů a pedagogů, chtějí touto
cestou propagovat evropské hodnoty,
šířit myšlenku jednotné Evropy, která
v současné době nabývá zcela nových rozměrů. Věříme, že podobné aktivity jsou
velmi důležité, protože přispívají k tomu,
aby si nastupující generace lépe uvědomila význam Evropské unie a našeho
členství v ní.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

CÍRKEV

ROBINSON CRUSOE
Byli jsme na příměstském táboře Robinson Crusoe, kde jsme si hráli na trosečníky čili ztroskotance. Třeba ve čtvrtek jsme
si udělali výlet k počernickému rybníku.
Tam jsme šli zhruba pět a půl kilometru
a abychom se po cestě nenudili, hráli jsme
hru klíště. Klíště se hraje tak, že dva lidi
mají u sebe kolíčky a musí je nenápadně
předat někomu jinému na batoh, aby si
ho nevšiml. Když jsme dorazili na místo,
převlékli jsme se do plavek a každý si dal
oběd, protože do vody nechceme hladoví.
Po obědě jsme šli na chvíli do vody. Potom jsme z našich provazů, duší a prken
svázali vor. Na voru nás bylo osm a dopluli jsme na ostrov. Tábor se mi moc líbil.
Bořislav Jeřábek, 9 let

ZAŽÍT MĚSTO JINAK

POPRVÉ NA KŘOVINOVĚ
NÁMĚSTÍ!

Společně nejen se sousedy oživíme tuto část Horních Počernic, která dříve byla centrem všeho dění. Hlavní program bude od 10. 9.
od 14.00 hodin v podzámčí u rybníčku. Těšit se můžete na koncert kapely Oboroh, výstavu umělce Ralfa Mošta, povídání o tom, co
na Křoviňáku bylo a také co bude, swap a další. Je možnost zapojit se také! Na pódiu bude open mic - neboj se - ukaž se! A napište,
ať vás dáme do programu.
E-mail: horni.pocernice@umc.cz
Těšíme se na vás.

Více na FB: Zažít Křoviňák jinak
Web: www.ecmhopo.cz, www.zazitmestojinak.cz

Za organizační tým:
Dominika Kružíková
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SLÁVISTÉ VÍTĚZI 39. ROČNÍKU
BICAN CUPU
První turnajové dopoledne jsme absolvovali v deštivém počasí a na programu byla
utkání základních skupin. Sešívaní první
dva zápasy zvládli vítězně a ve třetím už
jim stačila jen remíza k postupu do nedělních bojů o umístění z prvního místa.
V neděli tak na slávisty čekalo semifinále
s druhým celkem ze skupiny B, s Baníkem
Ostrava. Slávisté v průběhu zápasu nejdříve prohrávali, ale nakonec zvládli utkání
otočit a postoupili do finále po výsledku 2:1.
Z druhého semifinále vzešel vítězně polský
Lech Poznaň. Finále turnaje bylo na programu v neděli od 14.00 hodin. Oba týmy
vstoupily do finále aktivně, ale ani jeden
z týmů nedosáhl na vstřelení branky.
Rozhodovaly tak penalty. Při penaltách
byli úspěšnější červenobílí, když rozhodující penaltu zneškodnil slávistický David

O víkendu 6. a 7. srpna se na Xaverově konal už
39. ročník mládežnického turnaje pro kategorii U15
pořádaný akademií SK Slavia Praha, Bican Cup. Kromě
českých týmů se zúčastnily i týmy z Německa, Polska,
Slovenska, Maďarska a Chorvatska.

Suda. Sešívaní se tak po dvou letech stali
opět vítězi domácího turnaje.
Při slavnostním vyhlášení předal také
manažer mládeže Petr Hurych šek pro
Nadaci Leontinka na 20 000 Kč, které se
vybraly na startovném od všech zúčastněných týmů. Ceny týmům i individuální
ocenění pak předávali Barbora Hucková,
ředitelka Nadace Leontinka, Jaroslav
Kočí, radní pro sport Prahy 20, Petr Hurych, manažer mládeže SK Slavia Praha
a Tomáš Heidenreich, šéftrenér mládežnické akademie SK Slavia Praha.

Konečné pořadí:
1. SK Slavia Praha
2. KKS Lech Poznaň
3. NK Lokomotiva Zagreb
4. FC Baník Ostrava
5. AC Sparta Praha
6. Hertha BSC
7. Puskás Akadémia FC
8. MŠK Žilina
Jan Procházka, SK Slavia Praha

LÉTO SPORTOVNÍCH GYMNASTEK
Jako každé prázdniny
uspořádali trenéři i trenérky pro naše svěřenkyně sportovní soustředění.
Stalo se již tradicí, že
většinou po jednotlivých
družstvech. A tak některá
děvčata měla soustředění příměstskou formou
v tělocvičně na Růžku,
rozjela se ale i do Habrkovic a trénovala v Kolíně,
Bruntálu a Šumperku.
Kromě gymnastiky si
holčičky vyzkoušely
i kolečkové brusle, chůzi
terénem, plavání i kola.
Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu
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VÍTĚZSTVÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
V PŘEBORU PRAHY
Skvělého úspěchu se podařilo dosáhnout mladším žákům našeho klubu
SC Xaverov kategorie U13, kteří dokázali vyhrát soutěž pražského přeboru
a tím umožnili historicky poprvé hrát ligu mladších žáků následujícím
ročníkům v našem klubu.
Soutěž byla napínavá až do posledního
zápasu, ve kterém nám stačila i remíza,
ale kluci nenechali nic náhodě a poslední
zápas vyhráli. Soutěží prošli pouze s jednou prohrou a úctyhodným skóre 220:50.
Dokázali soupeřům vstřelit nejvíce branek
a jako druhý tým nejméně inkasovat.
Tento tým bojovníků už dokázal i v předešlých sezónách, že umí dosáhnout
na skvělé výsledky a tímto vítězstvím to
jen korunoval. Za tímto velkým úspěchem stáli také členové realizačního
týmu a kolegové, kterým bychom chtěli
poděkovat. Jsou to: trenérky gymnastiky
klubu TJ Sokol Horní Počernice, kondiční trenér Vojta, fy zioterapeutka Benedikta
a v neposlední řadě velké poděkování patří
i rodičům za pomoc a neustálou podporu.
Gratulujeme a děkujeme za parádní
reprezentaci klubu.
David Lukeš

KARATE PRO DĚTI
Hledáte ideální sport pro vaše dítě? Sport, který bude vaše
dítě rozvíjet a pomáhat mu v jeho růstu? Takovým sportem je
karate. A kam jinam dát dítě než do největšího karate klubu
v ČR s mezinárodními úspěchy. SK KAMIWAZA KARATE
nabízí dětem velmi propracovaný systém rozvoje – i pro ty
nejmenší bojovníky. Děti se mohou, kromě tréninků, účastnit
mnoha aktivit a věřte, že program je skutečně nabitý. Počínaje
soutěžemi, klubovými i mimoklubovými akcemi. Jsou pořádány různé jarní, letní, podzimní kempy. Velmi oblíbené jsou
také příměstské tábory pro nejmenší karatisty. Je toho opravdu
hodně, ale výhodou je, že si můžete vybrat jen to, co vás zajímá.
Například jen skvělé tréninky. Kurzy jsou rozděleny do několika věkových kategorií, ze kterých si může vybrat každý. Velice
oblíbené jsou kurzy pro mladší děti, kde se děti učí zábavnou
formou bojové umění karate, všeobecnou pohybovou průpravu
a zlepšují si fy zickou kondici a koordinaci těla, a to již od pěti
let věku.
Přijďte si vyzkoušet zcela nezávazně a ZDARMA první lekce
karate. Celý tým lektorů se na vás těší. Více informací na:
www.karate1.cz.
SK KAMIWAZA KARATE
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PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULOU
SEZÓNU
Vážení trenéři, vedoucí, hráči, rodiče, fanoušci, partneři, rádi bychom vám
všem poděkovali za uplynulou sezónu, která opět nebyla jednoduchá, ale
z pohledu našeho klubu byla nakonec nadmíru úspěšná.
A tým bude nadále působit v 1. A třídě, kde máme určitě prostor zabudovat
mladé hráče a s ohledem na starší dorost
už můžeme zapojovat do týmu vlastní
odchovance.
Starší dorost i přes úzký kádr skončil
na výborném 5. místě v nejvyšší pražské
soutěži.
Mladší dorost zaslouženě slaví postup
a tak v příští sezóně bude hrát nejvyšší
pražskou soutěž Přebor Prahy.
Starším žákům se nakonec podařilo
postoupit v obou soutěžích, příští rok
tak budeme hrát v této kategorii Přebor
Prahy a 1. třídu.
Mladším žákům se povedl historický
úspěch a vítězstvím v Přeboru Prahy

vykopali pro příští sezónu celostátní ligu,
což je opravdu velký úspěch a moc si toho
jako klub vážíme.
Naše přípravkové kategorie se statečně
měřily s ligovými kluby a určitě máme
prostor na zlepšení. Ale i to je velký
úspěch, že se nám daří tyto soutěže udržet a budeme je hrát i v příštím roce.
Nesmíme zapomenout na naše nejzkušenější mládežníky, naše Gentlemany
(hráče nad 45 let), kteří vyhráli podzimní
i jarní nejvyšší soutěž a zaslouží velkou
pochvalu za svoje výsledky, výkony a nezdolnou tréninkovou morálku.
Vážíme si práce našich trenérů a trenérek, kteří věnujií spoustu energie
a volného času ve prospěch našeho klubu.
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Chceme samozřejmě i nadále podporovat
jejich vzdělávání. Velké poděkování patří
všem dalším členům realizačních týmů,
vedoucím, bez kterých by nemohl žádný
tým fungovat.
Zvláštní poděkování patří všem rodičům za podporu svých dětí a klubu,
i našim věrným fanouškům, bez jejichž
hlasivek a podpory se žádný klub neobejde.
V neposlední řadě patří velké poděkování Městské části Praha 20 a našim
partnerům, bez jejichž podpory bychom nemohli fungovat. Vážíme si této
spolupráce a doufáme, že bude i nadále
pokračovat.
Vedení klubu SC Xaverov

SPORT

STARŠÍ ŽÁCI USPĚLI
NA TURNAJI V RAKOUSKU
Kategorie starších žáků U15 se zúčastnila mezinárodního
turnaje v rakouském Montafonu od 16. 6. - 19. 6.
Turnaj byl velkolepě organizován současně pro kategorii U11, U13, U15 a U17.
Naše kategorie byla zastoupena nejvíce
týmy, celkově 20, z Rakouska a s převahou
týmů z Německa. Ostatní kategorie měly
zastoupení i z Francie, Maďarska, Itálie.
Hrálo se ve čtyřech městečkách v horském údolí Montafonu.
Do turnaje jsme postavili dva týmy, oba
postoupily do vyřazovacích bojů o medaile. Ve svých skupinách oba týmy hrály
na umělé trávě. Hráči předváděli jako jediní kombinační fotbal, zároveň se všichni
museli vyrovnat s tropickými teplotami,
které v tu dobu panovaly. Nakonec je

vyřazovací boje poslaly v semifinále proti
sobě. Po tomto zápase kluci prožívali radost i smutek zároveň a jako trenéři jsme
prožívali smíšené pocity.
V souboji o 3. místo byl náš tým blízko,
v zápase jsme byli lepším týmem, ale
nedokázali jsme odpovědět na jedinou
povedenou akci soupeře, která v úvodu
utkání rozhodla o konečném výsledku.
Ve finálovém utkání byl soupeř nad
naše síly, kluci byli viditelně nervózní
a soupeř si šel zaslouženě pro celkové
vítězství v turnaji.
Organizace turnaje, přivítání, zahajovací ceremoniál, celková péče během

turnaje, závěrečné vyhlášení podle regulí
UEFA, k tomu krásné horské prostředí,
ve kterém se celý turnaj odehrával, to byl
opravdu parádní sportovní i společenský
zážitek.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
za finanční podporu na dopravu Městské
části Praha 20 a jsme hrdí na naše kluky,
jakým způsobem reprezentovali klub
i městskou část. Celkové 2. a 4. místo
je pro všechny velký úspěch a motivací
do další sezóny.
David Lukeš, hlavní trenér U15

SHRNUTÍ A BUDOUCNOST NAŠICH SPORTOVIŠŤ
Na území Horních Počernic máme 18
dětských hřišť, 12 hřišť na různé míčové hry, 6 venkovních posiloven pro
ty, co rádi budují svoji svalovou hmotu
a v neposlední řadě hřiště se speciálním
zaměřením jako pumptrack, boulderové
stěny, závodní okruh pro nejmenší děti
i s benzinovou pumpou. O tato všechna
místa se stará Místní hospodářství, aby
tam vše bylo dle norem a vyhovující pro
dané aktivity. V neposlední řadě nesmíme
zapomenout na naše školní areály, které
veřejnost může využívat v odpoledních
hodinách, když skončí výuka. Jelikož
vedení MČ Praha 20 naslouchá hlasu ob-

čanů, připravuje další hřiště pro naše děti
a možná i dospělé. Jedná se o skatepark,
na který jsme konečně našli pozemek
v našem vlastnictví, kde to dovoluje
i územní plán a nezatěžovalo by to naše
občany, kteří chtějí v klidu bydlet. Dalším
projektem je Parkurové hřiště a skoro
připravena na realizaci je i BMX dráha
a oprava pumptracku. Dalším nápadem je
venkovní lezecká stěna, která by se dala
vytvořit na starých komínech výměníků,
které se již nepoužívají a jsou zhruba 14
metrů vysoké.
Další směr, kterým bychom se rádi
ubírali, jsou přírodní hřiště, která nejsou

finančně tak náročná a díky nezpevněným
plochám umělými povrchy jsou i lepší pro
životní prostředí a na údržbu. Již máme
vytipované lokality U věže nebo u koupaliště Eliška, kde bychom rádi v budoucnu
i zvelebili prostor pláže a molo, které má
svá nejlepší léta již za sebou. Také jsme
vešli v jednání s Hummer centrem, kde
bychom rádi ve spolupráci vytvořili bike
park, který bude mít parametry pro ty, co
už něco na kole umí.
Jaroslav Kočí,
radní Městské části Praha 20
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INZERCE

Zdravá městská část Horní Počernice ve spolupráci
s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit pořádá

Počernice v pohybu
Sobota 17. 9. 2022, 13.00 – 17.00,
venkovní areál FZŠ Chodovická
a louka u ZŠ Ratibořická
• Odpoledne plné soutěží a her
• Odměny pro malé sportovce

V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
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hasiči
Chvaly

nafukovací
atrakce

malování
na obličej
trénink
první pomoci
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Atelier Fiala
 


   
       
David Fiala

Matouš Fiala

Hledáte praktického lékaře
pro sebe či Vaše
blízké v lokalitě s výbornou dostupností v
Praze, přímo u metra Vysočanská?

Ambulance Medianna Clinic mimořádně přijímá nové
pacienty. Vaše zdraví je naší prioritou, proto je pro Vás
v naší klinice k dispozici profesionální tým zdravotníků s
dlouholetými zkušenostmi z největších nemocnic v
České republice. Využíváme nejefektivnější způsoby
objednávání našich klientů a v naší čekárně se tak
nikdy nezdržíte. Automatické pozvánky na preventivní i
pravidelné prohlídky a zasílání e-receptů obratem jsou
u nás samozřejmostí. Spolupracujeme se širokou sítí
zdravotních pojišťoven (111,201,205,207,209,211).
Více informací naleznete na webových stránkách

www.medianna.cz
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky

+420725568917 nebo e-mailem
ambulance.vysocany@seznam.cz
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Transparentní radnice otevřená občanům

všech možností k navýšení počtu městských strážníků
v Horních Počernicích. Zaměříme se i na nelegální ubytovny.

Otevřená a vstřícná radnice je základ spokojenosti lidí,
kteří v Horních Počernicích žijí. Chceme s nimi komunikovat
prostřednictvím sociálních sítí a otevřené radnice,
kam mohou přijít za svým starostou a radními. Bezbariérový
úřad je samozřejmostí.

Dostupné bydlení a potřebné zázemí pro naše
obyvatele
Cestu k získání obecních bytů je třeba otevřít i mladým
rodinám, osamělým rodičům a seniorům. K tomu
využijeme různé dotace pro ﬁnancování této výstavby.
Chceme se zaměřit i na vykoupení stávajících domů,
které po rekonstrukci nabídneme žadatelům. Prosadíme
rekonstrukci školní jídelny ve FZŠ Chodovická tak, aby
sloužila školákům a zaměstnancům školy a na obědy ji mohli
využívat i počerničtí senioři.

Horní Počernice patří rodinám, ne developerům
Logistických hal a panelových domů už tu máme dost.
Vše další je třeba řešit s maximálním ohledem na stávající
obyvatele, dopravní řešení a občanskou vybavenost.

Zdravější a více zelené Počernice
Zajistíme instalaci hlukových a emisních měřičů na nejvíce
dopravně zatížených místech v Horních Počernicích.
Je třeba vytvořit louky pro včely a hmyz, podpořit výsadbu
stromů, přidat vodní prvky a mlhoviště do našich parků
a veřejných prostranství.

Zaměříme se na prorodinnou politiku
v Horních Počernicích
V náročné době, jaká nás očekává, je třeba využít a podpořit
práci a zkušenosti rodinných a komunitních center, spolků
a dalších neziskových organizací na našem území.

Kamiony do hlavního města nepatří
Podpora energetické soběstačnosti

Dopravní zátěž v naší oblasti je extrémní. S velkým dopadem
na zdraví lidí a životní prostředí. Je proto třeba postavit
podjezd Bystrá, provést rekonstrukci povrchu Náchodské
ulice a především zajistit potřebná kompenzační opatření
v okolí dálnic v Horních Počernicích.

Zajistíme odbornou poradenskou pomoc občanům, kteří
si budou chtít zažádat o dotaci na kotle a solární panely.
Zajistíme, aby budovy v majetku městské části měly na střeše
fotovoltaické panely a staly se úspornějšími na provoz.

Nakládání s odpady

Cyklistům je lépe v přírodě než na silnici

Je třeba zajistit zvýšení počtu sběrných nádob a častější svoz
recyklovaného odpadu. Zaměříme se i na rozšíření sběrného
dvora, ReUse centra a kompostárny.

Naší snahou je, aby se místo namalovaných cyklopruhů
na vozovkách podařilo zachovat co nejvíce cyklostezek
v zeleni.

Kompletní program najdete na www.hophp.cz

Nulová tolerance vůči všem, kdo narušují
bezpečnost a pořádek

a www.propocernice.cz

Kamerový systém v problémových lokalitách, instalace
radarového systému a určitě je třeba se pokusit a využít
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+RUQ¯ 3RÏHUQLFH QHPRKRX GREěH IXQJRYDW EH] ]DSRMHQ¯ DNWLYQ¯FK OLG¯ 2ŀLYLW QDģL PÝVWVNRX Ï£VW D ]OHSģLW
VLWXDFLYQ¯MHPRŀQ«NDQGLGDWXURXGR]DVWXSLWHOVWYD2YDģLSRGSRUXVHSURWRXFK£]¯PHY]£ěLMRY¿FKNRPX
Q£OQ¯FKYROE£FK1ÝNWHě¯]Q£VGORXKRGREÝSUDFXM¯YNRPLV¯FKGRSUDY\Y¿VWDYE\Y¿ERUHFKDY]DVWXSLWHOVWYX
QDģ¯PÝVWVN«Ï£VWL$NWLYQ¯MVPHLMLQDN1HG£YQRMVPHXVSRě£GDOLGREURYROQLFNRXDNWLYLWX8NOLÑPHÎHVNRD
XNOLGLOLSDUN9/DGHFK1DYUKOLMVPHDSURVDGLOL$GRSFLVWURPıYQDģ¯PÝVWVN«Ï£VWL6SXVWLOLMVPHVEÝUSRG
SLVıREÏDQıG¯N\QLPŀMHQDģHNDQGLG£WND,QJ.DWND3URFK£]NRY£YU£PFL0HWURSROLWQ¯KRSO£QX]SOQRPRF
QÝQ¿PYHěHMQ¿P]£VWXSFHP
=Q£PHSUREO«P\NWHU«Q£VYģHFKQ\WU£S¯DVQDŀ¯PHVHKOHGDWěHģHQ¯6SRMXMHQ£VFKXħSUDFRYDWSUR+RUQ¯
3RÏHUQLFHDVSROXY\WY£ěHWMHMLFKEXGRXFQRVW

Doprava

NAŠE PRIORITY

9QDģ¯REODVWLVHSěLSUDYXMHQÝNROLNVWDYHE QDSě¯NODGGRVWDYED3UDŀVN«KRRNUXKXUR]ģ¯ěHQ¯G£OQLF''
D' NWHU«SRYHGRXNGDOģ¯PXQ£UıVWXGRSUDY\D]KRUģHQ¯ŀLYRWQ¯KRSURVWěHG¯QD¼]HP¯3UDK\%XGH
PHSRŀDGRYDWRSDWěHQ¯QDRFKUDQXŀLYRWQ¯KRSURVWěHG¯D]GUDY¯QDģLFKRE\YDWHO1HVWDÏ¯Q£PSě¯VOLESRX]H
QÝNROLNDSURWLKOXNRY¿FKVWÝQ
=DVDG¯PHVHRGıVOHGQ«GRGUŀRY£Q¯SUDYLGHOVLOQLÏQ¯KRSURYR]XYHVSROXSU£FLV0ÝVWVNRXSROLFL¯+RUQ¯3R
ÏHUQLFHD3ROLFL¯Î5%XGHPHSRGSRURYDW]ě¯]HQ¯NDPHURY«KRGRSUDYQ¯KRV\VW«PXDW¯PRPH]HQ¯U\FKORVWL
SUıMH]GXPÝVWVNRXÏ£VW¯
'RKO«GQHPHDE\VHQRY«SURMHNW\QHVWDO\GRSUDYQ¯]£WÝŀ¯SURVW£YDM¯F¯RE\YDWHOH-DNRDNWLYQ¯F\NOLVW«SRGSRě¯
PHUR]YRMEH]SHÏQ¿FKSRÏHUQLFN¿FKF\NORVWH]HND]DFKRY£Q¯WÝFKVW£YDM¯F¯FK
3UREH]SHÏQRX¼VFKRYXM¯]GQ¯FKNROXYODNRY«KRQ£GUDŀ¯XP¯VW¯PHF\NORER[\9W«WRYÝFLMVPHMLŀ]D
K£MLOLMHGQ£Q¯VÎHVN¿PLGUDKDPLDVDWDN¼VSÝģQ«UHDOL]DFLNWHU£EXGHYNRPSHWHQFLQRY«KRYHGHQ¯
UDGQLFHQLFQHEU£Q¯
&KFHPH UHDOL]RYDW SDUNRYLģWÝ Y XOLFL -¯YDQVN£ X =Ģ 5DWLERěLFN£  NWHU« Y\ěHģ¯ GRSUDYX SUR URGLÏH GÝW¯ =Ģ
5DWLERěLFN£&KRGRYLFN£9\GDQ«¼]HPQ¯UR]KRGQXW¯DVWDYHEQ¯SRYROHQ¯WXWRUHDOL]DFLXPRŀĊXMHRNDPŀLWÝ

Výstavba
%XGHPHKO¯GDWYÝFQ«DQDQÏQ¯SOQÝQ¯LQYHVWLFPÝVWVN«Ï£VWL
'RKO«GQHPHQDWRDE\VHSROH]DNDŀGRXFHQXQHPÝQLODQDȌSDQHO£NRY«SURMHNW\ȊDGRKO«GQHPHQDGRGUŀHQ¯
WRKRFRVL]DVWXSLWHO«RGKODVRYDOL
&KFHPHUHDOL]RYDWSDUN5RERWQLFHMDNRRGSRÏLQNRYRXDVSRUWRYQ¯]µQX WUYDWQDSDUNXDQHSURG£YDWSR]HPN\
PÝVWVN«Ï£VWL 

%H]SHÏQRVW
&KFHPHLQLFLRYDWDQDQÏQÝ]DMLVWLWYÝWģ¯SRÏHWVWU£ŀQ¯NıPÝVWVN«SROLFLHDY\EXGRYDWEH]SHÏQRVWQ¯NDPH
URY¿V\VW«PQDSRMHQ¿QDSXOWFHQWU£OQ¯RFKUDQ\DPÝVWVNRXSROLFLL

Ekologie
&KFHPHUHDOL]RYDWPÝěHQ¯]QHÏLģWÝQ¯RY]GXģ¯DKOXNXQD¼]HP¯+RUQ¯FK3RÏHUQLF0ÝVWVN£Ï£VWPXV¯XSODW
ĊRYDWQ£PLWN\DSěLSRP¯QN\]SUDFRYDQ«RGERUQ¯N\ LH[WHUQ¯PL YU£PFLSURE¯KDM¯F¯FKě¯]HQ¯%XGHPHYģHPL
VLODPLSRGSRURYDWSURYR]PÝVWVN«KURPDGQ«GRSUDY\QD¼]HP¯PÝVWVN«Ï£VWLQ¯]NRHPLVQ¯PLDEH]HPLVQ¯PL
YR]LGO\YVRXODGXVNOLPDWLFN¿PSO£QHPKOP3UDK\

7UDQVSDUHQWQRVW¼ěDGXDVDPRVSU£Y\
3UDYLGHOQÝ EXGHPH ]MLģħRYDW P¯UX VSRNRMHQRVWL V YHěHMQ¿PL VOXŀEDPL V F¯OHP ]NYDOLWQÝQ¯ SU£FH ¼ěHGQ¯Nı L ]OHSģHQ¯
SRGP¯QHNQDěDGX0Î3UDKD

ĢNROVWY¯DVRFL£OQ¯REODVW
%XGHPHSRNUDÏRYDWYLQYHVWLF¯FKGRQDģLFKģNRODģNROHN UHNRQVWUXNFHģNROQ¯M¯GHOQ\)=Ģ&KRGRYLFN£DSRG 
3RGSRě¯PHY¿VWDYEXQ£MHPQ¯FKE\WıģNROģNROHNDWÝORFYLÏQ\YU£PFLȌUR]XPQ«ȊY¿VWDYE\7\WRSURMHNW\PXV¯
E¿WQDQFRY£Q\EH]QH]RGSRYÝGQ«KR]DGOXŀRY£Q¯VY\XŀLW¯PGRWDÏQ¯FKSURJUDPı

.XOWXUD
&KFHPHSRě£GDWY¯FHNRQFHUWıY¿VWDYGLVNRW«NDGDOģ¯FKDNF¯ YH6WRGROH QDNWHU¿FKVHEXGRXSRWN£YDWYģHFK
Q\JHQHUDFHŀLM¯F¯YQDģ¯REFL=DYHGHPHWUDGLFLNRQ£Q¯SOHVıPÝVWVN«Ï£VWLDP¯VWQ¯FKRUJDQL]DF¯DVSRONı2E
QRY¯PHSRě£G£Q¯)DUP£ěVN¿FKWUKıYQRY«ORNDOLWÝȂSURVWUDQVWY¯X=Ģ5DWLERěLFN£

9ROQ¿ÏDV
9]LPQ¯PREGRE¯]DMLVW¯PHPRELOQ¯NOX]LģWÝNWHU«EXGHGRSROHGQHIXQJRYDWSURŀ£N\DVWXGHQW\QDģLFKģNROD
RGSROHGQHSURģLURNRXYHěHMQRVW

NAŠI KANDIDÁTI
-DQD+£MNRY£PDQDŀHUND
]DVWXSLWHOND
„Naším cílem je, aby se nám
YģHPŀLORY3RÏHUQLF¯FKO«SHDDE\
]£MP\GHYHORSHUıDLQYHVWRUıQH
E\O\ UHDOL]RY£Q\ EH] RKOHGX QD
GRSDG\QDQDģLPÝVWVNRXÏ£VW̻

,QJ'DYLG)RUPDQPDQDŀHU
̽9¯PŀHSRNXGFKFHÏORYÝNRSUDY
GX PÝQLW YÝFL N OHSģ¯PX PXV¯ VH
V£P DNWLYQÝ ]DSRMLW &KFL DE\
QDģHPÝVWVN£Ï£VWE\ODÏLVW£EH]
SHÏQ£ SUR QDģH URGLQ\ D ]EDYLOD
VH GRSUDYQ¯FK NRORQ 3RÏHUQLFH
PDM¯VORXŀLWSěHGHYģ¯PMHMLFKRE\
YDWHOıP EH] QHJDWLYQ¯FK YOLYı
WUDQ]LWQ¯GRSUDY\̻

0DUWLQ3RGKRUVN¿PDQDŀHU
̽&KFL SRGSRěLW Y¿VWDYEX REHF
Q¯FKVWDUWRYDF¯FKE\WıSURPODG«
URGLQ\ V PD[LP£OQ¯P Y\XŀLW¯P
VW£YDM¯F¯FK REMHNWı D SURVDGLW
NRQWUROX LQYHVWLÏQ¯FK ]DN£]HN
PÝVWVN« Ï£VWL MDN SR ͲQDQÏQ¯
VWU£QFH WDN L SR VWU£QFH NYDOLW\
SURYHGHQ¯ RG JHQHU£OQ¯KR GRGD
YDWHOHVWDYE\̻

(YD$OH[RY£IDNWXUDQWND
]DVWXSLWHOND
 ̽1DģH PÝVWVN£ Ï£VW E\ VH PÝOD
Y¯FH UHDOL]RYDW YH Y¿VWDYEÝ REHF
Q¯FKE\WıDNO£VWYÝWģ¯SULRULWXQD
REQRYXDUHNRQVWUXNFLVW£YDM¯F¯KR
E\WRY«KRIRQGX̼

-Lě¯ĢYHMGDGıFKRGFH
̽3ě£OE\FKVLDE\QDQRYÝ]YROH
Q«YHGHQ¯E\OLSRWRPFLKUG¯ŀHVH
PXQHMHQSRGDěLORXGUŀHWŀLYRWQÝ
GıOHŀLW« KRGQRW\ DOH SRGP¯QN\
SURŀLYRWGRNRQFH]OHSģLW$G£OH
DE\E\ORMHGQ£QRYŀG\YNRQWH[WX
Y¯FHVRXYLVORVW¯DSRGSRURYDODVH
Y¿VDGED ]HOHQÝ OHVRSDUNı D EX
GRY£Q¯ VSRUWRYLģħ D SURVSÝģQ¿FK
VWDYHESURQ£VYģHFKQ\̻

0JU=GHQÝN6HGO£ÏHNPDQDŀHU
̽3ě£O E\FK VL DE\ VH GR 3RÏHUQLF
MH]GLOR]DNXOWXURX$E\FKRPNR
QHÏQÝ MDNR PÝVWVN£ Ï£VW ]DÏDOL
SRP£KDW V SRě£G£Q¯P NRQFHUWı
GLVNRW«N SOHVı D GDOģ¯FK NXOWXU
Q¯FK DNF¯ SUR YģHFKQ\ JHQHUDFH
MDNR MH WRPX Y MLQ¿FK REF¯FK SR
FHO«UHSXEOLFH̻

,QJ.DWHěLQD3URFK£]NRY£
KODYQ¯¼ÏHWQ¯
̽9DG¯ PL QDGPÝUQ£ GRSUDYD D V
W¯P VRXYLVHM¯F¯ ]QHÏLģWÝQ¯ RY]GX
ģ¯ D G£OH NRUXSFH D UR]SURG£Y£Q¯
REHFQ¯KRPDMHWNX]DSDNDWHO̻

-DQ.RWRXÏGRSUDYQÝLQIRUPDÏQ¯
SUDFRYQ¯N
̽ĿLMLY+RUQ¯FK3RÏHUQLF¯FKFHO¿VYıM
ŀLYRWWDNŀHMVHPPÝOPRŀQRVWYLGÝW
MDNVHQDģHPÝVWVN£Ï£VW]DWDO«WD
Y\Y¯M¯DPÝQ¯̳DWRMDNYHVP\VOXSR
]LWLYQ¯PWDNLQHJDWLYQ¯P-DNRQHM
YÝWģ¯SUREO«PVHXN£]DOVWDYGRSUD
Y\3URWRMVHPVHMLŀRGPO£G¯VQDŀLO
SěLVSÝWNěHģHQ¯WRKRWRSUREO«PX̼

0JU3DYHO9DOHQWDPDQDŀHU
̽6Y«]NXģHQRVWLE\FKU£G]XŀLWNRYDOSěL
]DMLģWÝQ¯EH]SHÏQRVWLRE\YDWHO+RUQ¯FK
3RÏHUQLF 7DWR RW£]ND PL QHQ¯ OKRVWHM
Q£]HMP«QDYGREÝNG\NULPLQDOLWDMH
MLŀGHOģ¯GREXQDY]HVWXSX7DN«YLG¯P
ŀH]ıVW£Y£MHQXVOLEıDVRXNURP«]£
MP\ QÝNWHU¿FK PDM¯ SěHGQRVW SěHG Y\
EXGRY£Q¯PW]Y%H]SHÏQ¿FK3RÏHUQLF̻

9£FODY&KDUY£WVHUYLVQ¯WHFKQLN
̽=£OHŀ¯ PL QD WRP MDN 3RÏHUQLFH
Y\SDGDM¯DMDNVHSRVWXSQÝPÝQ¯
&KFL DE\ ]ıVWDO\ KH]N¿P D NOLG
Q¿PP¯VWHPSURŀLYRWQ£VYģHFK̻
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Srdečně zveme na besedu:

Pražský okruh a budoucnost
dopravy v Horních Počernicích
Pojďte s námi diskutovat o negativních dopadech
Pražského okruhu a reálných možnostech řešení
Kdy?
15. 9. 2022
Kde?
Chvalská Stodola (na Chvalské tvrzi)
V kolik? Od 18.00 hodin
Pozvání přijali odborníci z Platformy
za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s.
Akce se koná pod záštitou těchto uskupení:

Hledáme
opravdové parťáky
do skladu v Jirnech

✓ vícesměnný provoz
✓ mzda 28 000 – 35 000 Kč
✓ ﬁremní stravování přímo v naší jídelně
✓ zvýhodněné zaměsttnanecké nákupy
✓ příplatky za víkendy
y a přesčasy

Více informací:
777 365 099
nabor.logistika@datart.cz
www.chcidodatartu.cz

jmy obce
ĀQRVWL

Daviid Fiala
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022
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PŘIJĎTE K VOLBÁM,
I VÁŠ HLAS MŮŽE
ROZHODNOUT.
VOLTE ČÍSLO

1
HANA MARKULINEC MORAVCOVÁ,
LÍDR KANDIDÁTKY
WW
WW.SANCEPROPOCERNICE.CZ
FACEBOOK / INSTAGRAM

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2022
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Instalatér, topenář, svářeč Odborně, spolehlivě, rychle.
Voda, plyn, topení M. Trnka, tel: 775 961 432
Oprava žaluzií - výměna vodicích lanek - nové žaluzie seřízení plastových oken a dveří - sítě proti hmyzu
Tel: 733720950 pavel.janci@email.cz
! Odvoz starého nábytku na skládku ! Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vyklízení bytů, sklepů, atd. Stěhování.
Rozumná cena. Tel: 773 484 056
Odhady, posudky pozemků, domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana. Tel: 602 970 835, 281 924 588
Knihy a knižní pozůstalosti koupím tel: 286 891 400
Kominictví Němec opravy, čištění, revize 775 132 921
Koupím byt v Horních Počernicích. Tel: 604617788
Doučování angličtiny
Děti od 5. třídy – dospělí. 734727007
1. hod. zdarma
Vyklízení a odvoz nepotřebných věcí. Vyklidíme vše
od zahrady po půdu. Cena dle dohody.
www.vyklidime-uklidime.cz tel: 776587139

VŠEM ŠKOLÁKŮM,
STUDENTŮM A UČITELŮM
PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK.

Pronájem: u Úval nezatepl. prostory 350-850 m² od 65 Kč/m²
a odstav. plochy do 1500 m² od 12 Kč/m². Tel: 608773259
Koupím originální filmové a hudební nosiče vhs, cd,
dvd, mc-kazety, LP desky a jiné sběratelské předměty,
mail:vhscddvd@seznam.cz, tel: 704142317

Uzávěrka pro inzerci i redakci je
vždy k 10. dni měsíce do 12.00 hod.
HORNOPOČERNICKÝ
ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, ročník 70, září 2022
(vychází měsíčně, kromě letních
prázdnin). Periodický tisk územního samosprávného celku. Náklad
6 400 ks.
VYDAVATEL:
MČ Praha 20, REGI STRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy pod
číslem MK ČR E 12559
SÍDLO VYDAVATELE:
MČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21
Praha 9 – Horní Počernice, IČO:
00240192
TECHNICKÁ REDAKCE
A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Vojtěch Jasanský. Není-li uvedeno
jinak, fotografie pořídila redakce.

Veškerá inzerce se podává na podatelně
Úřadu MČ Praha 20 - Jívanská 647.
REDAKČNÍ RADA:
Klára Pazderková, Hana Moravcová
Markulinec, Jiří Trkovský
PŘÍJEM INZERCE:
po, st: 7.30 – 18.00 hod., út, čt:
7.30 – 15.00 hod., pá: 7.30 – 14.00
hod. Telefon: 271 071 611, e-mail:
inzerce@pocernice.cz.
Články odeslané po uzávěrce
nebudou přijaty do tištěného
Zpravodaje. Za obsahovou
a stylistickou správnost příspěvků
ručí autor. Příspěvky nemusí
odrážet názor redakce. Autorská
práva vyhrazena. Přetisk pouze se
souhlasem vydavatele. Redakce

si vyhrazuje právo příspěvky krátit.
Nevyžádané příspěvky a fotografie
se nevracejí. Neoznačené fotografie:
archiv. NEPRODEJNÉ.
REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374,
e-mail: redakce@pocernice.cz,
www.pocernice.cz
TISK: Triangl print, a. s.
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ:
271 071 690, tel. číslo na ÚMČ
Praha 20: 271 071 611 (711)
Další číslo vyjde 7. 10. 2022
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