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KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

DIVADLO

24. 6. – 3. 7.
Prodloužený Detektivní týden na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!

12. 7.
Řekni to psem
od 19.30 hod.

2. 7. – 4. 9., zavřeno 5. 7. – 6. 7.
Krajina ženami požehnaná
denně od 9.00 do 18.00 hod.

14. 7.
Hádkovi
od 19.30 hod.

13. 7.
Dvořákův festival – koncert České
smyčcové rockharmonie
od 19.00 hod.

15. 7.
Autorské divadlo
od 18.00 hod.

15. 7. – 24. 7.
Prodloužený Detektivní týden na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!
31. 7.
Letní Počernický Street Food Festival
od 10.00 do 20.00 hod.
12. 8. – 21. 8.
Prodloužený Detektivní týden na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!
do 21. 8., zavřeno 5. 7. – 6. 7.
Příští stanice: Chvalský zámek
Historické dopravní hračky
denně od 9.00 do 18.00 hod.
27. 8. od 17.00 hod.
Hradozámecká noc 2022 pro děti
na Chvalském zámku
1 7.00 – 21.00 hod. - exotická africká
kuchyně pod zámeckým kaštanovým
„baobabem“
1 8.00 – 22.00 hod. - komentované
prohlídky s cestovatelem dr. Emilem
Holubem
1 8.00 – 22.00 hod. - prohlídky bez
průvodce

19. 7.
Řekni to psem
od 19.30 hod.
21. 7.
Velká premiéra
od 19.30 hod.
22. 7.
Dokumentární divadlo
od 18.00 hod.
26. 7.
Hádkovi
od 19.30 hod.
28. 7.
Velká premiéra
od 19.30 hod.
2. 8.
Pánský klub
od 19.30 hod.
4. 8.
Střídavka
od 19.30 hod.
9. 8.
Bullet Train
od 19.30 hod.

1 9.00 – 19.40 hod. - novocirkusové
představení s názvem Letkyně
na zámeckém nádvoří
do 4. 9., zavřeno 5. 7. – 6. 7.
Květinářství
denně od 9.00 do 18.00 hod.,

CHVALSKÁ STODOLA
16. 7. a 20. 8.
Burza rybiček
od 9.00 do 12.00 hod.
23. 7.
Narozeninový koncert
zpěváka Radima Schwaba
od 18.00 hod.
31. 7.
Počernický Street Food Festival
od 10.00 do 20.00 hod.
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11. 8.
Střídavka
od 19.30 hod.
16. 8.
Top Gun Maverick
od 19.30 hod.
18. 8.
Kino
od 19.30 hod.
23. 8.
Kino
od 19.30 hod.
25. 8.
Kino
od 19.30 hod.
26. 8.
Impro představení
od 18.00 hod.
30. 8.
Kino
od 19.30 hod.

MUMRAJ
online 1. 6. - 10. 9.
Zápisy do kurzů a Školičky na rok
2022/23
15. 8. - 2. 9.
Coworking – letní otvíračka
po–pá od 9.00 do 13.00 hod.
31. 8. - 7. 9.
Dny otevřených dveří

V MINULÉM ČÍSLE BYLO
U ČLÁNKU PŘÍBĚHY
NAŠICH SOUSEDŮ
CHYBNĚ ZAMĚNĚNO
JMÉNO PANA RICHARDA
STÁRY ZA JEHO BRATRA
JAROSLAVA. ZA TUTO
CHYBU SE MOC
OMLOUVÁME.

AKTUALITY

SLOVO
STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
konečně přišlo léto! Přeji nám všem, aby
bylo krásné, teplé, ale ne zas moc horké,
prostě tak akorát. Myslím, že odpočinek
už všichni potřebujeme. Na dovolené
konečně můžeme vyrazit bez omezení
kamkoliv. Ať už se vypravíte za adrenalinem, anebo naopak za klidem, vydáte se
k moři, do hor, za exotikou či za poznáváním naší krásné země, přeji vám samé
příjemné zážitky.
Dlouhé dva měsíce prázdnin čekají naše
děti a naše pedagogy zasloužená dovolená.
Určitě už se všichni těšili, až se brány škol
zavřou a nastane volno. Děti se rozprchnou na tábory, na dovolenou s rodiči,
na chaty a chalupy k prarodičům. Přeji
jim spoustu báječných zážitků a nová kamarádství, aby si měly po návratu do lavic
se spolužáky co vyprávět.
Vím, že se budu opakovat, ale chtěl
bych ještě jednou vřele poděkovat všem
pedagogům, ředitelům škol i nepedagogickým pracovníkům za to, jak po covidovém bezčasí zvládli návrat řádné výuky.
Máte za sebou náročný školní rok, během
nějž bylo třeba obnovovat přerušené
vazby a dohánět vše zameškané. Proto
vám upřímně přeji, abyste si během léta

skutečně odpočali a nabrali síly do dalšího
školního roku.
Sílu však budeme potřebovat všichni.
Dnešní doba nás totiž vystavuje celé řadě
zkoušek. Nemám na mysli jen nekončící
konflikt na Ukrajině a s ním související
potřebu vytrvat v pomoci strádajícímu
blízkému národu. Nejen vlivem ozbrojeného konfliktu bohužel dochází ke značnému zvyšování cen energií, a tím pádem
prakticky všeho. Věřím, že stejně jako
po každé noci přijde den a zase vyjde
slunce, tak i tuto nemilou situaci zvládneme a vyjdeme z ní silnější.
V září nás čekají volby, které určí další
směřování Horních Počernic. Předcházet jim bude volební kampaň a já pevně
věřím, že bude maximálně kultivovaná,
vedená slušně a bez vzájemného osočování. Po volbách totiž budeme opět muset
společně zasednout ke stolu a spolupracovat tak, aby se nám všem v Horních
Počernicích žilo co nejlépe.
Rozhodně bych si proto nepřál, aby se
opakovaly komplikace, které nám ztěžovaly a znepříjemňovaly volební období, jež
právě končí. Snad poprvé v polistopadovém vývoji se stalo, že se naše zastupitelstvo, které má 25 členů, nesešlo v usnášeníschopném stavu, byť šlo o mimořádné

jednání. Tím spíš bych rád poděkoval
těm zastupitelům (bez rozdílu politické
orientace), kteří dodrželi svoji základní
povinnost zúčastnit se pravidelného jednání, a to zejména v době, kdy rada nebyla
z různých důvodů usnášeníschopná a veškeré její pravomoci přešly právě na zastupitelstvo. Proto nám všem přeji, aby nejen
v kampani, ale i v celém příštím období
jasně a jednoznačně zvítězila politika nad
politikařením.
Přes všechny nesnáze je bez debat, že
za námi za uplynulé čtyři roky zůstane i hodně pozitivního. Už v minulém
Zpravodaji jsem se zmínil o tom, jak
mě těší kvalita našich škol. Mám také
velikou radost, že se podařilo shromáždit
značné množství investičních prostředků
na novou tělocvičnu – chceme ji postavit
opravdu co nejdříve. Dobrý pocit mám
také z úspěšně probíhající výstavby bytového domu na Chvalech.
Na prahu léta přeji nám všem, aby vždy
převažoval právě dobrý pocit z odvedené
práce.
Krásné prázdniny!

Petr Měšťan,
starosta

ZBOURAT DŮLEŽITÝ DOPRAVNÍ MOST A NEDODRŽET
SLÍBENÉ TERMÍNY VÝSTAVBY
Už i výstavba důležité dopravní infrastruktury se v Praze před volbami
stává populistickým politikařením místo
věcného a termínově přesně nastaveného harmonogramu postupu prací. Před
rokem jsme zažívali nekoordinované
bourání mostu Božanovská, které přineslo
kolaps dopravy (a to i dálnice), o kterém
informovala většina médií. Byli jsme
ubezpečováni o rychlém řešení a zazněl
přesný termín začátku výstavby - červen
letošního roku.
Dopravu mám na starosti krátce,
několik měsíců. Několik měsíců intenzivně také jednám s Technickou správou
komunikací Praha, která má vše ve své
kompetenci. Na jednáních jsem byl ujišťován, že termín bude dodržen. Za dodržení
termínu ovšem nepovažuji zadání přípravy
veřejné zakázky na zhotovitele advokátní
kanceláři teprve na konci května. Bohužel
to vypadá, že realizace mostu proběhne až
v září 2022.

Kolik problémů způsobuje nekoordinovaný postup řešení dopravní situace
v Horních Počernicích, kolik to v samotném důsledku stojí peněz daňového
poplatníka a zatěžuje naše rezidenty? Je
na čase si to nenechat líbit. Inicioval jsem
pracovní skupinu, ve které budou zástupci
klíčových institucí - Technická správa
komunikací Praha, Ministerstvo dopravy,
Magistrát hl. m. Prahy a Ředitelství silnic
a dálnic.

Administrace zakázky na most Božanovská mohla proběhnout již dávno. Doprava
v Praze není jenom oprava Barrandovského mostu. Na dopravu v Praze šlo
z městského rozpočtu v loňském roce 12,3
miliardy korun, kde tyto peníze jsou?
Za způsobené prodlevy budu požadovat
kompenzace pro naši městskou část.
Petr Měšťan,
starosta
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AKTUALITY

INFORMACE
Z RADNICE
REZIGNACE ČLENŮ REDAKČNÍ RADY
HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE
V uplynulých dnech podali rezignaci na své členství v Redakční
radě Hornopočernického zpravodaje její členové Mgr. Cibochová
Alžběta, Brunner Jan, DiS. Beránková Růžena a Mgr. Rosová
Iva. Členkou nadále zůstává Pazderková Klára. Na uprázdněné
funkce Zastupitelstvo MČ dne 9. 6. 2022 jmenovalo nové členy
Markulinec Moravcovou Hanu a Trkovského Jiřího.

FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY, DARY)
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Zastupitelstvo MČ
1) přijalo do rozpočtu neúčelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy z titulu doplnění dodatečného finančního vztahu
ve výši 4 624,0 tis. Kč
2) s chválilo přesun finančních prostředků ve výši 200,0 tis. Kč
(vratka) předfinancovaných pro potřeby v rámci covid-19.
ROZPOČTY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Zastupitelstvo MČ schválilo účetní závěrky a rozdělení HV
za rok 2021 příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20.
DOTACE
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace Neposeda, z. ú.,
na projekt „HoPo - provozní náklady sociální služby" ve výši
60 000 Kč; poskytnutí dotace spolku SC Xaverov Horní Počernice, z. s., na dopravu na mezinárodní turnaj ve výši 50 000 Kč;
poskytnutí dotace spolku Jachtklub Toušeň, z. s., na podporu
závodníků v jachtingu ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace
Ing. L. M. na příspěvek na pronájem a nákup sportovních potřeb
ve výši 40 000 Kč; poskytnutí dotace p. J. P. na bojové sporty Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, Sambo, Hand to Hand Combat,
Kickbox, MMA, sebeobrana ve výši 33 000 Kč; poskytnutí dotace
p. M. P. na bojové sporty - Hand to Hand Combat, Kickbox,
Box, MMA, sebeobrana ve výši 33 000 Kč; poskytnutí dotace CSG
TRI TEAM, z. s., na podporu akcí pro veřejnost na území MČ
Horní Počernice (Běh pro střechu nad hlavou + Triatlon Horní
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Počernice + Novoroční běh) ve výši 90 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s., na projekt „Mumraj je vícegenerační
dům" ve výši 65 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Mumraj,
z. s., na projekt „ŠKOLIČKA – školka nanečisto - adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory" ve výši
59 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Linka bezpečí, z. s., na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20" ve výši
10 000 Kč; poskytnutí dotace Středisku křesťanské pomoci
Horní Počernice na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 130 000 Kč;
poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s., na podporu akcí pro
rodiny v Horních Počernicích ve výši 57 000 Kč; poskytnutí
dotace spolku Mumraj, z. s., na projekt „Vícegenerační ateliéry
Mumraje" ve výši 35 000 Kč; poskytnutí dotace spolku TAJV,
z. s., na projekt „Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20"
ve výši 10 000 Kč; poskytnutí dotace ZUŠ na projekt „Festival
studentských orchestrů 2022" ve výši 22 000 Kč; poskytnutí
dotace organizaci LRS Chvaly, o. p. s., na projekt „Následná
a rehabilitační péče v LRS Chvaly" ve výši 100 000 Kč a na projekt „Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly" ve výši 50 000 Kč
a na projekt „Pečovatelská služba" ve výši 30 000 Kč; poskytnutí
dotace p. A. P. na pomoc s pokrytím nákladů na reprezentační
činnost v letecké akrobacii ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace
spolku SEMIRAMIS, z. ú., na projekt „Terénní program Horní
Počernice" ve výši 65 000 Kč a poskytnutí dotace spolku Neposeda, z. ú., na projekt „Křižovatka - provozní náklady sociální
služby" ve výši 65 000 Kč.
DARY
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru panu
R. V. ve výši 4 000 Kč, a to jako projev ocenění za jeho osobní
přínos a aktivitu při rozvoji Městské části Praha 20 v roce 2022.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Čerpání fondu investic FZŠ Chodovická na pořízení laserové
tiskárny Canon iR-C3226i a zahradního altánu
Zastupitelstvo MČ schválilo čerpání finančních prostředků
z fondu investic FZŠ Chodovická ve výši 58 880 Kč vč. DPH
na pořízení 1 ks multifunkční barevné laserové tiskárny Canon
iR-C3226i a ve výši 294 780 Kč vč. DPH za účelem dodávky
a montáže altánu na školní zahradě.
Mimořádný neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická na pomoc
občanům Ukrajiny
Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 38 000 Kč ZŠ Ratibořická
na úhradu mimořádných výdajů v období 12. 3. 2022 – 28. 3.
2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny.

AKTUALITY

Technická podpora
na Den dětí
Zastupitelstvo MČ schválilo technickou podporu na akci „Den
dětí", která se konala dne 28. 5. 2022 od 13.00 hod. u areálu ZŠ
Ratibořická, s dopravou technického vybavení na místo akce.
Licenční smlouva - Den pro pěstounství - Srdce pro počernice
Zastupitelstvo MČ schválilo licenční smlouvu P1-11/22 České televize za účelem užití audiovizuálního díla Český žurnál
- V nejlepším zájmu dítěte na akci MČ Praha 20 „Den pro
pěstounství - Srdce pro Počernice".
Zvýšení počtu dětí v ZŠ pro školní rok 2022/2023
Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo s případným povolováním
výjimek z nejvyššího počtu žáků ve třídách ZŠ zřizovaných MČ
Praha 20 pro školní rok 2022/2023.

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

MAJETEK
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zastupitelstvo MČ schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí
2059 - výměna stoupacích potrubí II. etapa" se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti (75 % cena, 25 %
doba realizace díla).

z července 2021; souhlasilo s provedením stavebních úprav
„Zateplení rodinného domu č. p. 960/6 ul. Khodlova na poz.
p. č. 2203 Horní Počernice“; s umístěním stavby „Prodloužení
splaškové kanalizace a přípojka“ na p. č. 4380/1 v rozsahu PD vypracované Růžička a partneři, s. r. o., v lednu 2022; s umístěním
stavby „Praha 9 – Náchodská, Obnova kVN, kNN, opto, a Praha
9 – Náchodská, úprava nap. sítě kVN" v rozsahu PD vypracované Com-Pakt, a. s., z 06/2021, pro spol. PREdistribuce, a. s.;
s umístěním mobilního WC na pozemek parc. č. 785/10 (zajištění neveřejného sociálního zařízení pro řidiče autobusové dopravy
ARRIVA CITY, s. r. o.).

DOPRAVA
Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění
Zastupitelstvo MČ souhlasilo s připomínkami a námitkami
k předložené dokumentaci k záměru „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění".
Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí bez připomínek předloženou koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti“.

INFORMATIKA
Zastupitelstvo MČ schválilo pořízení 2 ks switchů Cisco Nexus
3524-XL včetně supportu na 36 měsíců od dodavatele STORAGE ONE, a. s.
INZERCE

MAJETKOPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření Dodatku č. 1 nájemní
smlouvy S/120/2021/12; uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce č. S/120/2022/0112 s Domem dětí a mládeže, Praha
9 – Horní Počernice, p. o.; uzavření Smlouvy budoucí o zřízení
služebnosti k pozemku parc. č. 3807 za účelem umístění a provozování přeložky plynárenského zařízení – SO 07-72-01 – ŽST
Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu se společností
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., a Správa železnic, s. o.; výpůjčku částí pozemků parc. č. 1990, parc. č. 1984, parc. č. 1991,
parc. č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 ÚAMK – 300 mil, pobočnému
spolku, na dobu určitou, dne 11. 6. 2022 a 12. 6. 2022 v době
od 14.00 hod. do 19.00 hod., za účelem konání veteránského
orientačního závodu 300 mil Zemí českou; uzavření Smlouvy
budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 3823 za účelem umístění a provozování stavby „Nová SS 102-OT Mezilesí
p. č. 1647/1" se společností PREdistribuce, a. s.; pronájem části
obecního pozemku parc. č. 786/1 panu M. P., na den 18. 6. 2022
za nájemné ve výši 500 Kč/předmět a doba pronájmu, za účelem
pořádání předvolební kampaně s programem pro děti; pronájem
části pozemku parc. č. 786/105 společnosti Pekařství Moravec,
s. r. o., na dobu určitou od 3. 6. 2022 do 31. 10. 2022 za nájemné
ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1 700 Kč/předmět pronájmu/měsíc,
za účelem provozování venkovního posezení; pronájem pozemků
parc. č. 785/3 a parc. č. 785/4 na dobu určitou od 19. 9. do
3. 10. 2022 za cenu 3 000 Kč/den/předmět pronájmu, panu Karlu
Helferovi, za účelem pořádání Počernické (Svatováclavské) pouti
2022; pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti
v Praze 9 - Horních Počernicích.
Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo s umístěním stavby „Stavební
úpravy RD Běluňská 280/56“ na poz. p. č. 600, 601/1 a 601/2
v rozsahu PD vypracované Ing. arch. A. Kušnierikem, Všetaty,

Specialisté na pojištění

hledají kolegu, kterého baví
připravovat a sjednávat nové pojistné
smlouvy hledat pro klienta to nejlepší
řešení zažívat jednání telefonická,
osobní i po e-mailu pracovat s on-line
kalkulátory a aplikacemi

…zároveň má
minimálně
středoškolské vzdělání
s maturitou;

zkušenosti s klienty
v pojišťovnictví
nebo v bance.

Pro větší detail se s námi spojte:

hana.setkova@ipov.cz nebo

602 553 948

iPov Group s.r.o., Náchodská 615/138, Praha Horní Počernice
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HORNOPOČERNICKÉ
MOSTY
Vážení občané, již v lednovém čísle Hornopočernického zpravodaje jste si mohli
přečíst souhrnnou informaci o plánovaných rekonstrukcích mostů na území
naší městské části. Dnes se soustředíme
na výměnu mostů na železniční trati
v rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“, jejíž první
etapa se z důvodu nedostatku železných
komponentů protáhla z původně plánovaného termínu 8. 6. do 21. 6. u mostu
Ve Žlíbku a až do 10. 7. 2022 u mostu
Bártlova. V létě bude zahájena 2. etapa
stavby Optimalizace trati v úseku od Zelenče po Nádraží Horní Počernice a čekají
nás další omezení v tomto rozsahu:
MOST NAD KOMUNIKACÍ BÁRTLOVA

Komunikace pod mostem Bártlova bude
uzavřena od 6. 8. 2022 do 30. 10. 2022.
Po celou dobu stavebních prací bude pod
mostem Bártlova umožněn průchod pro
pěší. Na konci stavebních prací bude
na žádost TSK obnovován povrch na komunikaci.

PROPUSTEK POD ŽELEZNIČNÍ TRATÍ
VIDONICKÁ/CIRKUSOVÁ

Propustek bude od 6. 8. 2022 zcela
uzavřen, poté budou probíhat dokončovací
práce a bude otevřen pro pěší.

MOST NAD KOMUNIKACÍ VE ŽLÍBKU

Ulice Ve Žlíbku v úseku pod železničním mostem bude od 8. 8. 2022 do 31. 10.
2022 uzavřena. Po celou dobu stavebních
prací bude pod mostem umožněn průchod
pro pěší. V průběhu října se začne daná
komunikace kompletně rekonstruovat.
Protože se most rozšiřuje, přibude i tolik
potřebný chodník. Také bude upravena
nivelita povrchu vozovky, takže po mnoha
letech zmizí obrovská louže.
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD LUKAVECKÁ

V rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ bude
též kompletně zrekonstruován železniční
přejezd v Lukavecké ulici. Uzavírka přejezdu bude v termínu od 15. 8. do 6. 9. 2022.
Občané se budou muset připravit na zvýšený provoz vozidel stavby. Přechod pro
pěší Lukaveckou ulicí zůstane zachován
po celou dobu realizace stavby.

CIRKUSOVÁ ULICE

V Cirkusové probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která vede v zeleném pásu
mezi komunikací a železniční tratí. Tato
kanalizace je až 5 metrů hluboko, tudíž
je potřeba využívat větší stavební stroje,
které omezí provoz v Cirkusové ulici až
do 31. 7. 2022.

Objízdné trasy budou stejné jako u první
etapy realizace stavebních prací, opět bude
provoz na křižovatce Bystrá x Náchodská
řízen pomocí světelné signalizace.
Ti občané z Čertous, kteří si ještě nepožádali o povolenku k vjezdu Cirkusovou
ulicí, tak mohou učinit na našem odboru.
Ti, co již povolenku vystavenou mají,
nebudou muset podávat novou žádost,
prodlouženou povolenku jim automaticky
pošleme poštou. Stavba Optimalizace
trati je velmi náročná stavba, proto se
uvedené termíny mohou měnit. Aktuální
informace budou zveřejňovány na FB
a v aktualitách na www.pocernice.cz.
MOC SE, VÁŽENÍ OBČANÉ, OMLOUVÁME ZA KOMPLIKACE. TERMÍNY
UZAVÍREK VE DRUHÉ ETAPĚ STAVBY
„OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)“
JSME OBDRŽELI OD INVESTORA
STAVBY AŽ V PÁTEK 10. 6. 2022 A TO
AŽ PO URGENCI, TAKŽE JSME VÁS
S NIMI NEMOHLI SEZNÁMIT DŘÍVE.
MOST BOŽANOVSKÁ:

Vaše četné dotazy směřují také k mostu
Božanovská. Podle informací z TSK Praha, a. s., z pátku 10. 6. 2022 stále probíhá
výběrové řízení na zhotovitele díla. Stavba
nového mostu by dle sdělení TSK Praha, a.s., mohla začít koncem září 2022.

INZERCE
Pozvánka na workshop
Jak být sami k sobě laskaví v náročných situacích

Pozvánka na workshop
Jak si vylepšit vztahy - komunikujte všímavě

Středa 17. srpna 2022 od 17 do 19 hod
Centrum Léčba duše, Lipí 3, Praha 9

Středa 14. září 2022 od 17 do 19 hod
Centrum Léčba duše, Lipí 3, Praha 9

Co se v programu dozvíte:
● Co je to mindfulness (všímavost)
● Proč se vyplatí být “tady a tedˇ”
● Proč se vyplatí být k sobě laskavý
● Že být laskavý, neznamená být líný, ale být silný
● Jak zvládat náročné situace

Co se v programu dozvíte:
● Co je to mindfulness (všímavost)
● Proč se vyplatí být “tady a tedˇ”
● Proč autopiloty zabíjejí naše vztahy
● Že pozornost je největší dar, který můžeme druhým dát
● Proč není třeba se vším souhlasit

Workshop povede Marcela Roflíková z Českého mindfulness institutu, certifikovaná
lektorka programu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), kterým ve světě od
roku 1979 prošly miliony lidí, autorka knihy Mindfulness pro každého (Grada,2020)

Workshop povede Marcela Roflíková z Českého mindfulness institutu, certifikovaná
lektorka programu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), kterým ve světě od
roku 1979 prošly miliony lidí, autorka knihy Mindfulness pro každého (Grada,2020)

Workshop je zdarma | Rezervace místa na info@mindfulness-institut.cz

Workshop je zdarma | Rezervace místa na info@mindfulness-institut.cz
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OŽPD

NEZISKOVKY

HUDEBNÍ FESTIVAL
U SV. LUDMILY VSTUPUJE LETOS
DO DEVÁTÉHO ROČNÍKU
Chvalská farnost ve spolupráci s Chvalským
zámkem pořádá již devátý ročník Hudebního
festivalu u sv. Ludmily. Program festivalu
je tradičně rozvrstven do tří koncertů
organizovaných v kostele sv. Ludmily a v sále
Chvalského zámku v průběhu měsíce září,
kdy si také připomínáme patronku chvalské
farnosti.
Zahajovací koncert se uskuteční v pátek 16. září. Vystoupí varhanice Linda
Sitková s hobojistkou Jaroslavou Tajanovskou.
Druhý koncert festivalu proběhne jako obyčejně v sále Chvalského zámku
v pátek 23. září. Účinkovat bude flétnový kvartet i Flautisti.
Závěrečný koncert se uskuteční opět ve farním kostele sv. Ludmily, v pátek 30. září. Představí se barokní komorní instrumentální soubor Ad vocem
s uměleckým vedoucím a loutnistou Přemyslem Vackem a sopranistkou
Annou Hlavenkovou. Hlavní oblastí zájmu tohoto souboru jsou skladby
neprávem opomíjených a zapomenutých autorů 16. a 17. století. Repertoár čerpají členové ansámblu především z archivu Univerzitní knihovny
v Praze, kroměřížského archivu nebo lobkovických sbírek, kde leží z velké
části nedotčen obdivuhodný poklad hudebních památek spjatých s českým
prostředím.
Začátek všech koncertů je ve 20.00 hodin, od 19.30 hodin bude před
každým koncertem příležitost k neformálnímu setkání při sklence vína.
Vstupenky budou v prodeji od 30. 8. na Chvalském zámku a pak na místě
hodinu před začátkem koncertu. Jsme rádi, že záštitu nad letošním ročníkem festivalu opět převzal starosta MČ Praha 20 pan Mgr. Petr Měšťan. Pevně věříme, že nejen tradiční posluchačstvo shledá letošní koncept
festivalu zajímavým, ale že osloví rovněž ty, kteří dosud festivalové koncerty
neměli příležitost navštívit.
Za organizátory: Pavel Jansa

Barytonista Roman Janál a varhanice Irena Chřibková při vystoupení na 8. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
VÍTÁNÍ NAŠICH NOVÝCH OBČÁNKŮ
SE KONALO 31. 5. VE CHVALSKÉ
STODOLE. PŘEJEME VŠEM, ABY
SE JIM V HORNÍCH POČERNICÍCH
DOBŘE VYRŮSTALO A ŽILO.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC 2022

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 Praha 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

BLAHOPŘÁNÍ
ČERVENEC
Budský
Červenková
Čtvrtníčková
Doušová
Drbohlav
Dvořáková
Ekrt
Exner
Fabiánek
Haltuf
Herian
Holbíková
Hubený
Hubený
Hussar
Hýžďalová
Kabourková
Killer
Kleinbergová
Kněžíková
Kokoška
Koubová
Kožíšek
Kožíšková
Králíčková
Kristenová
Kunstová
Lampírová
Magnussen
Malina
Man
Mareš
Matušů

Zdeněk
Věnceslava
Milada
Anna
Miloslav
Jaroslava
Zdeněk
Tomáš
Miroslav
Zdeněk
Milan
Helena
Jan
Ladislav
Pavel
Hana
Jaroslava
Jindřich
Viera
Anna
Václav
Emilie
Miloslav
Milada
Zdeňka
Hana
Božena
Libuše
Zuzana
Karel
Karel
Pavel
Antonín

Mečířová
Mertlová
Miller
Mirtlová
Moravcová
Navrátilová
Neužilová
Nováková
Nováková
Nováková
Novotný
Ostrýt
Rais
Raisová
Rebec
Riegert
Schovanec
Solař
Svárovská
Sýkora
Šanda
Šauer
Šerý
Šimáňová
Šlechta
Šrubař
Toman
Toncar
Tylová
Valášek
Vlčková
Vrátná

Jaroslava
Jaroslava
Petr
Miluše
Květoslava
Karolína
Marie
Jana
Miloslava
Zdeňka
Zdeněk
Miloslav
Josef
Milena
Josef
Vladimír
Karel
Bohumil
Vlasta
Luděk
Josef
Jiří
Josef
Máří Magdalena
Lubomír
Jiří
Karel
Bohumil
Jaroslava
Ladislav
Hana
Miloslava

BLAHOPŘÁNÍ
SRPEN
Barcalová
Benešová
Böhm
Böhmová
Divišová
Dőmeová
Dudková
Havelková
Hlaváčková
Holá
Housková
Hubená
Hurtová
Chroustová
Chvojová
Jindrová
Kopáčová
Kořenská
Košinová
Krausová
Křížek
Křížová
Kulhavá
Luňáček
Maternová
Nosková
Nováková

Helena
Eva
Miroslav
Jana
Hana
Juliana
Eva
Marie
Luďka
Hana
Naděžda
Marie
Věroslava
Emilia
Adéla
Alena
Bohumila
Helena
Dagmar
Helena
Jiří
Ivanka
Miroslava
Josef
Ludmila
Violetta
Iva

Pechan
Peřinová
Petrovická
Rychtaříková
Schovancová
Siváková
Sokol
Straková
Stránská
Sucharová
Sýkorová
Sýkorová
Šafařík
Šmídlová
Štěpánek
Tomáš
Urbánková
Vacková
Valíček
Vébr
Vinšová
Vlčková
Volkeová
Vontorková
Zápotocký
Žáčková

Otakar
Marie
Marie
Alexandra
Hana
Julie
Josef
Božena
Mária
Růžena
Božena
Marie
Miloslav
Jaroslava
Bohuslav
Štefan
Věra
Kamila
Julius
Stanislav
Věra
Karla
Ludmila
Vlasta
Rudolf
Růžena

INFORMACE
PRO JUBILANTY
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 Hornopčernického 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.
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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.

Bezpečnější Počernice především

V Horních Počernicích totiž není stálá
služebna městské policie, ale pouze
zázemí pro dočasnou zastávku okrskářů
na Chvalské tvrzi. Na osobní setkání se
můžete předběžně domluvit výhradně
telefonicky, ale pouze na středu. Jiné
možnosti nejsou! Bohužel v naší městské
části schází stálá služba.

Vážení čtenáři,
z našeho on-line průzkumu jsme zjistili, že
41,4 % občanů v Horních Počernicích vadí
aktuální bezpečnostní situace. Například
porušování nočního klidu, večerní potyčky,
neoprávněný průjezd nákladních vozidel,
časté krádeže, vandalismus, znečišťování veřejného prostranství, neoprávněné
zakládání skládek apod. Jen v loňském roce
bylo evidováno 385 přestupků v oblasti
veřejného pořádku, 1 445 přestupků v oblasti dopravy a 495 ostatních přestupků!
Celkově to máme 2 325 přestupků, tj. 6,4
přestupků na každý den v roce.
Obrátil jsem se proto na ředitelku oblastního ředitelství Městské policie Prahy 14,
Ing. Danu Hetzlovou s dotazem, jak lze
bezpečnostní situaci v Horních Počernicích zlepšit? První váš možný dotaz bude
- Proč Prahu 14?
Když dva dělají totéž, není to totéž?
Blíží se komunální volby a s nimi i volební hesla a činy. V roce 2018 byla radou
městské části schválena petice proti
výstavbě při ulici Ve Žlíbku, kde má být
investorem Ekospol. Jednalo se o návrh
snížení zastavitelnosti tohoto území.
Jedním z petentů jsem byla i já, v té době
ve funkci starostky. Sháněli jsme v Počernicích podporu občanů, aby v této lokalitě
nevzniklo 900 nových bytů bez občanské
vybavenosti. To se nám i dařilo, ale ejhle,
narazili jsme na předvolební agitku. Počernicemi koloval otevřený dopis sdružení
Společně pro Počernice, HOP a v té době
kandidující za ANO paní Hájkové. Jak
sbíráme předvolební body, jak je to strašně nemorální. Přitom jsme se o snížení
této zástavby pokoušeli již několik let.
Proto mě na jednání zastupitelstva překvapil návrh paní Hájkové, která už nekandiduje za ANO, ale vytvořila si vlastní
sdružení, abychom 14 dní před letošními
komunálními volbami veřejně projednávali Pražský okruh. Ztráta paměti, jak se
chovala před minulými volbami? U mě
nemorální, u ní zcela v pořádku? Někteří
zastupitelé mají zvláštní přístup k řešení

Vážení čtenáři,
chceme vám oznámit, že současná Redakční rada Hornopočernického zpravodaje ukončila svou činnost rezignací členů
redakční rady, kromě zástupkyně ODS.
Důvodem byla nedostatečná komunikace a zpětná vazba od radních a vedení
městské části, nereflektování našich
připomínek a tím faktické popření účelu
fungování redakční rady. Redakční rada

Na Horní Počernice vychází celkem
8 okrskářů, kteří ale mají k dispozici
pouze jedno vozidlo. V praxi to znamená,
že na téměř 16 tisíc obyvatel a rozlohu
17 km 2 vychází jedna hlídka dvou strážníků. Podle mého soudu je to extrémně
málo. Stačí se zajet podívat do okolních
obcí, které mají vlastní městskou policii a budete překvapeni, jaké jsou jejich
počty. Domnívám se, že navýšení počtu
městských strážníků a kamerový systém
by měl být proto v rámci zlepšení bezpečnostní situace v Horních Počernicích
naprostou prioritou.
problémů v Počernicích, a proto jsme
zařazení tohoto bodu za Šanci pro Počernice nepodpořili. Ne proto, že nechceme
veřejné projednávání nebo řešit okruh, ale
proto, že když někdo káže vodu, tak by
neměl pít víno.
Rezignace redakční rady
Dovolte mi vyjádřit se k rezignaci členů
redakční rady, která byla doručena
v těchto dnech na naši radnici. Hornopočernický zpravodaj, který vychází každý
měsíc, má určitě svou důležitou funkci
pro informování občanů. Měly by zde být
informace, co se u nás děje, co se plánuje,
informace z kultury a ze škol. Po roce
2018, kdy se členem redakční rady stal
jeden bývalý člen komunistické strany,
a naše sdružení bylo v opozici, začaly
zvláštní praktiky. Články našich zastupitelů nám byly vraceny s tím, že takto se to
tomu pánovi nelíbí a že to máme upravit
podle jeho představy. A když to přepíšeme, tak to bude uveřejněno. Nemohli
jsme reagovat na lživé články pana Vacka,
nemohli jsme vlastně nic. Praktiky velmi
zvláštní, velmi podobné cenzuře z minulého režimu. Proto jsem ráda, že tento

Hornopočernického zpravodaje se maximálně snažila o zlepšení a zatraktivnění
náplně, dodržování pravidel u zastupitelských příspěvků i korekci grafické úpravy
HPZ.
Přes opakované návrhy změn ve statutu,
které by mj. usnadnily spolupráci s vedením obce, vyjasnily kompetence redakční
rady a přístup k příspěvkům zastupitelů,
se nám nedostalo žádné smysluplné reakce, ani snahy ze strany vydavatele naše ná-
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Přikládám aktuální kontakty na místní
okrskáře, na které se můžete obracet.
Suchý Petr
Kníže Jan
Vintrlík Jan
Burian Petr
Švec Michal
Hladký Josef
Chlaň Marek
Kotrla Petr

607 938 795
721 895 352
721 895 351
721 895 338
721 895 350
721 895 337
721 895 344
721 895 345

Závěrem vám přeji krásné a pohodové
letní dny.
Petr Růžička,
zastupitel MČ Praha 20

pán už v redakční radě není. U ostatních
členů mě to mrzí, ale chápu, že potřebují zpětnou vazbu na své připomínky
od vedení obce. Nicméně je potřeba vrátit
počernický časopis do té formy, v jaké
byl například před čtyřmi lety. Omezit
zákonnou formou příspěvky zastupitelů,
které na můj vkus zabírají příliš mnoho
prostoru pro užitečnější informace.
Počernická síť kachních hotelů
Díky krásné aktivitě občanů u rybníka
Starák ve Svépravicích a zejména panu
Vydrovi a Schovánkovi, vznikne další
kachní hotel na rybníku na Křovinově
náměstí. I tady nemají kachny jinou možnost hnízdění než na břehu a mohou tak
mláďata ohrozit kočky nebo psi. Chlapi
z místního hospodářství změřili hloubku
v tomto rybníce a pan Vydra už připravuje
s kamarádem Mílou další kachní hotel
v Horních Počernicích. Díky za tuto
aktivitu, která nejen spojuje sousedy, ale
přispívá i k ochraně životního prostředí.
Hana Markulinec Moravcová
a Pavel Wágner, Šance pro Počernice

vrhy alespoň projednat a případně některé
akceptovat. Z toho důvodu jsme další
setrvávání v této radě považovali za zcela
zbytečné. Přejeme Hornopočernickému
zpravodaji, aby se mu dostalo větší pozornosti ze strany vedení obce a úroveň jeho
obsahu se zlepšovala alespoň tak, jak jsme
o to několik let usilovali.
Alžběta Cibochová,
zastupitelka HOP
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Dopravní situace na Chvalech a zastupitelská činnost
V pondělí 30. 5. se ve Chvalské stodole
uskutečnilo veřejné projednání dopravní situace v oblasti Chval s cílem nalézt
vhodné dopravní řešení pro ulice Šplechnerova, Stoliňská, Slatiňanská a Řešetovská, kterého se zúčastnilo asi 30 občanů.
Z jednání, které jsme iniciovali, vzešly
konkrétní úkoly (vyvěsit na web MČ
a na nástěnku u ÚMČ výsledky měření
dopravních intenzit v oblasti Chval z roku
2021) a návrhy možných řešení: 1. přidat
do ulic Slatiňanská a Šplechnerova ke stávajícímu dopravnímu značení jednosměrky; 2. zhruba v polovině jejich délky tyto
ulice uzavřít (zábranami nebo květináči);
3. umístit vyjížděcí patníky na dálkové
ovládání na začátky a konce těchto ulic;
4. umístit patníky na klíč na začátky
a konce těchto ulic (stejná úprava dnes
existuje v ul. Meziluží a Machovská);
5. umístit do těchto ulic kamery, které
by hlídaly registrační značky aut a rezidenti by sami dávali jednorázová povolení k vjezdu; 6. zřídit zde pěší zónu;
7. umožnit vjezd do těchto ulic pouze
na povolenky; 8. zvýšit aktivity městské
a státní policie v lokalitě Chval s cílem
dosáhnout významnějšího dodržování
existujícího dopravního značení nebo 9.
instalace světelné značky s možností změny jejího intervalu v kritických denních
dobách. Potěšilo mě i vyjádření některých
obyvatel, že nemají problém se na realizaci
konkrétních opatření podílet i finančně.
Jako důležité vnímám rovněž provedení
kontroly značek u příjezdu k chvalskému
rybníku za účelem jejich zpřehlednění.
Vedle toho je pro mě těžké uvěřit, jak
někteří kolegové v zastupitelstvu stále
nedokáží pochopit, čeho bychom rádi,
společně s dalšími osobami (které mně
a kolegovi Čápovi podepsaly petici)
Den pro pěstounství ve Chvalské stodole
Den pro pěstounství – Srdce pro Počernice, takový byl název poutavého programu
ve Chvalské stodole. Návštěvníci dostali
možnost poznat blíže náhradní rodinnou
péči. V rámci bohatého programu, kterým
prováděla Radka Fišarová, bylo možné
vidět i výstavu fotografií My a naše „jiné"
děti. Spolu s nimi i příběhy. Třeba příběh
o strachu, příběh o cestě nebo o přání.
Láska, srdce a splněná přání v pěstounských rodinách nescházejí. Jsem
ráda za to, že díky vytrvalé práci Odboru
sociálních věcí a školství našeho úřadu
se podpora pěstounských rodin v Horních Počernicích daří. Z velké míry je to
zásluhou neúnavné a obětavé práce paní
Daniely „Danky“ Bendlové. Pěstounům
a pěstouňatům se nejen v rámci svého
působení na odboru věnuje naplno.

na Chvalech docílili. Opakuji to od začátku stále znovu – do oblasti je „zákaz vjezdu, vjezd dopravní obsluze povolen“ nebo
„zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
(viz foto), přičemž dopravní obsluhou se
rozhodně nemyslí tzv. mamataxi do školy
či tranzit do centra.
Na výše zmíněném jednání ve stodole bylo mně i občanům znovu řečeno,
že s nedodržováním silničního zákona
se máme smířit. Taková je prý doba.
Na jednání padlo mj., jestli je toto
míněno vážně, protože to by také mohlo
znamenat, že občas budeme jezdit vpravo
či vlevo dle vlastní libosti. Míra ochoty
řešit problémy s dopravou na Chvalech mě
optimismem nenaplňuje. I přes to věřím,
že se řešení podaří nalézt, a to v dohledné
době. Děkuji všem, kteří nám v tomto
pomáhají a věřím, že při hledání řešení
dopravní situace v jiných lokalitách půjde
vše rychleji a ochotněji.
Dále už jen shrnutí o několika málo
bodech, které jsme navrhovali či řešili
na posledních jednáních zastupitelstva
MČ. Na jednání 23. 5. a 6. 6., kdy byl
hlavním předmětem jednání Pražský
okruh (D0/510), jsme navrhovali vedení
této dopravní stavby v tunelu, respektive tubusu a připomněli přítomným
zastupitelům, že v minulosti bylo přijato
usnesení, že je tunel/tubus zásadním
požadavkem pro MČ. Bohužel se však náš
protinávrh o doplnění tohoto požadavku
do námitek nepodařilo prosadit.
Na jednání dne 9. 6. jsme navrhli odpuštění valorizace nájemného v roce 2023
pro nájemníky využívající prostory MČ
sloužící k podnikání. Podle nás se jedná
o vhodnou pomoc podnikatelům, vzhledem k nejisté době neustálého zdražování
a vysoké inflace. Náš návrh byl vesměs
přijat pozitivně, ale z diskuse vyplynulo,
že bude lepší posunout jeho schvalování
až na 4. čtvrtletí tohoto roku, kdy budeme

znát přesnější hodnoty inflace a pravděpodobnou výši valorizace. Děkujeme
za konstruktivní přístup.
Poslední věcí, kterou bychom chtěli
okomentovat, je jednání o plánovaném
projektu výstavby v Čertousích. Zde
se ve stručnosti chystá výstavba bytů,
revitalizace přilehlého lesoparku a okolí.
Z našeho pohledu vítáme, že se opraví
dlouho zanedbávaná památka, zrekultivuje a zpřístupní zeleň a oceňujeme
i přístup zástupců majitelů k ochotě
jednat a hledat kompromisy. Avšak máme
k projektu několik připomínek. Bohužel
je v okolí stále několik věcí nedořešených a z našeho pohledu si myslíme, že
by tato stavba v současném stavu mohla
přinést i významná negativa. Domníváme
se, že by bylo vhodnější nejprve vyřešit
kapacitu Jirenského potoka, aby zejména
při přívalových deštích neexistovala byť
nepatrná možnost a nemohlo tak dojít
k zaplavení okolní zástavby. Zastavěná
plocha s poměrně velkou plochou střech,
domníváme se, může přinést mnohem
větší vodní zátěž než volné území. Dále
stále upozorňujeme na to, že je problematické schvalování lokální ČOV, se
kterou projekt zatím počítá, byť slibuje,
že se při zvětšení kapacity ČOV v Čertousích přepojí na ni. Z našeho pohledu
je to v rozporu se schválenou Deklarací
podmínek rozvoje MČ. Z těchto důvodů jsme navrhovali stažení tohoto bodu
z jednání zastupitelstva do doby, než se
konstruktivním jednáním vše zmiňované
vyřeší. Toto vyslyšeno nebylo, v hlasování
jsme se pak zdrželi. Návrh nenašel ani tak
podporu a nebyl přijat.

Věřím tomu, že právě díky péči pěstounů
se mnohé dětské příběhy o strachu mění
na úplně jiné. Na příběhy o lásce. Příběhy
o naději. O naplněných snech. Upřímná
láska, trpělivost a odvaha jsou v pěstounských rodinách hnacím motorem a všichni, kdo se náhradní rodinné péči věnují, si
zaslouží poděkování.
Ráda jsem se tu setkala i s obdivuhodnou paní Helenou Smrkovskou a jejím
spolkem Klubko s nití pomáhá. Představili ve Chvalské stodole své výrobky, které
přinášejí krásu, radost a pomoc v nemocnicích, dětských domovech, domech
seniorů, a právě i u pěstounů. Za přípravu
krásného programu si upřímné poděkování zaslouží dámy z Odboru sociálních
věcí a školství našeho úřadu – Daniela
Bendlová, Monika Brzkovská, Vendy
Starostová, Radka Tadičová a všichni
ostatní.

Dalším dobrým červnovým počinem je
realizace laviček na zastávkách MHD
v Horních Počernicích. Kolega Petr
Růžička vznesl na zastupitelstvu podnět
na jejich pořízení z rozpočtu městské
části, mezitím ale už Odbor místního
hospodářství tipoval vhodná místa a Odbor dopravy bude jejich umístění schvalovat. Na sociálních sítích jste uváděli i další
místa, kde by se lavičky hodily, třeba
na psím hřišti. Pokud máte sami návrh,
kde byste lavičku uvítali, napište, prosím,
vedoucímu Odboru místního hospodářství našeho úřadu panu Šimáčkovi,
na e-mail: vojtech_simacek@pocernice.cz.
Snad se brzy laviček pro pohodlí v Horních Počernicích dočkáme.

Krásné léto přejeme.
Vladimír Hošek a Jakub Moudrý,
zastupitelé Počernice JINAK

Přeji krásné léto.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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200 podpisů pro zmocnění zástupce
veřejnosti
Způsoby, díky kterým se může široká
veřejnost do územního plánování zapojit,
jsou v praxi poměrně slabým nástrojem.
Zákon proto vymezuje konkrétní okruh
osob, které mají při územním plánování
silnější postavení než široká veřejnost.
Jednou z těchto osob je i zástupce veřejnosti. Proto jsme se rozhodli zmocnit
zástupce veřejnosti, paní Ing. Kateřinu
Procházkovou, která bude občany Horních Počernic zastupovat v rámci podání
připomínek k návrhu nového územního
plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního
plánu).
Co připomínkujeme?
1. Nadřazenou komunikační síť - Pražský
okruh.
2. N
 erozšiřování dalších zastavitelných
ploch na území Horních Počernic.

Víc pruhů, víc Adidas?!
Znáte ten příběh? Pán si prohlíží na tržnici pěkné sportovní boty a něco mu přijde
divné. A pak mu to dojde, jsou na nich
namísto těch známých tří pruhů pruhy
čtyři. Zavolá si prodavače a ptá se, co je to
za divnou značku a prodavač bez zaváhání vysvětluje: víc proužků, víc Adidas.
Připomnělo nám to argumenty, že čím víc
pruhů budou mít dálnice kolem Počernic,
tím bude u nás zdravější prostředí.
Proto jsme 23. května 2022 společně
s kolegy zastupiteli (Milan Herian, Jiří
Beneda, Karla Polydorová, Jana Hájková,
Eva Alexová a Pavel Skalický) podali námitky k územnímu řízní ke stavbě k rozšíření D0 510 na 2 x 3 pruhy. Připomínky
jsme připravili ve spolupráci s odborníky
na hluk, ovzduší a právníky. Uveďme
z nich aspoň ty nejdůležitější:
Akustická studie. Dokument nelogicky
uvádí, že téměř všude dojde ke snížení
hlukové zátěže i při narůstající intenzitě dopravy. Proto požadujeme řádně
proměřit hluk ve všech místech a včetně
proměření míst, která jsou pouze počítána, ale nejsou změřena. Teprve aktuální
údaje mohou být základem odpovídajících
protihlukových opatření. Celkem logické,
že? Dokument skrývá ještě jeden háček:
používá korekci tzv. staré hlukové zátěže
(SHZ). Pokud pozemní komunikace
o institut SHZ přijde, nelze jej už později
uplatnit. V našem případě už opravdu
použít nejde, jak vyplývá ze stanoviska
EIA z roku 2014, které jasně říká, že pro
záměr je třeba navrhnout další realizační
řešení protihlukových opatření, vedoucí

3. Snížení podlažnosti v lokalitě 177 /
Nad Palečkem. A to z navrhované RNP
6 na nižší.
Ke zmocnění zástupce veřejnosti je
třeba nejméně 200 občanů žijících trvale
na území hlavního města Prahy, kteří
budou uplatňovat věcně shodnou připomínku a to doloží svým podpisem spolu
se jménem, příjmením a adresou trvalého
pobytu. A to je právě ten důvod, proč
jsme během června s kolegyněmi Karlou
Polydorovou a Evou Alexovou sbírali vaše
podpisy a žádali vás o zmocnění Ing. Katky Procházkové. Ta díky tomu bude moci
uplatňovat a prosazovat námitky a připomínky k návrhu Metropolitního plánu.
Děkujeme všem, kdo nás v této akci
podpořili.
Další z aktivit, na které jsem se ráda
podílela, byla příprava projektu Počernické pomníky, který jsme přihlásili
do letošního ročníku participativního
rozpočtu. Projekt revitalizace pomníků
Eduarda Čechury (ul. Ve Žlíbku), Miloše

k dodržení hygienických limitů hluku pro
denní a noční dobu, bez přiznání korekce
pro tzv. starou hlukovou zátěž. Jenže když
ono to s korekcí staré zátěže vychází tak
hezky. A ti, kdo žijí u dálnice, si mohou
dát špunty do uší!
Kolik pruhů byste si přáli?
Podívejme se ještě na dokument nazvaný „Kapacitní posouzení mimoúrovňové
křižovatky Horní Počernice dynamickou
mikrosimulací“. Je skutečně nadčasový,
ironicky řečeno. Není z něj totiž vůbec
jasné, zda se navrhuje rozšíření na šest
pruhů nebo dokonce osm. V kontextu
dalšího pak není jasné, jestli je hodnocen stávající stav ve dvou pruzích, výhled
s třemi pruhy nebo dokonce výhled se
čtyřmi pruhy. Čím víc pruhů, tím víc
Adidas?
Závěr bezpečnostního auditu stavby
510 „Satalice – Běchovice, zkapacitnění“
hovoří zcela jasně. Ve variantě roku 2025
(po zprovoznění stavby D0 511 Běchovice) již stavba 510 s třemi pruhy v každém
směru nebude stačit. Dle kapacitního
posouzení je požadováno osmiproudé
uspořádání. A po zprovoznění dalších částí
Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)
D0 520 bezpečnostní audit v tomto úseku
požaduje rozšíření na deset pruhů (při
předpokládaném dopravním zatížení
v roce 2055). Není čas se zamyslet nad tím,
zda mají jezdit kamiony z Vídně do Dráž
ďan kolem Počernic? Bezpečnostní audit
doporučuje uvažovat o realizaci alternativní komunikace, např. v podobě východní
části tzv. aglomeračního okruhu.
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Svobody (křižovatka ul. Tlustého a Vidonická) a obětem 2. světové války (mezi ul.
Chvalkovická, Ratibořická, Vysokovská
a Běchorská) předpokládá úpravy na základě návrhu autorizovaného architekta.
Velmi bych si přála, aby tyto pomníky,
umístěné ve veřejném prostoru, opět důstojně reprezentovaly naši městskou část.
Pokud se nám povede tato místa vkusně
a citlivě obnovit, dnes i zítra nám budou
připomínat, že svoboda ani mír nejsou
samozřejmostí a je třeba za ně bojovat.
A závěrem ještě jedna informace.
V rámci setkání s občany, jsem vám,
občanům, slíbila uspořádání veřejné
debaty na téma Pražský okruh v kontextu
21. století. Bohužel můj návrh na svolání
tohoto setkání nepodpořili zastupitelé
ODS a Šance pro Počernice. Budeme-li
tuto debatu pořádat, bude bez jakéhokoliv
přispění městské části a jejího vedení.
Přeji vám všem krásné prázdniny a báječnou dovolenou!
Jana Hájková, zastupitelka

Bezpečnostní audit tedy moc dobře pro
uvedený záměr nevyšel, tak ho bylo
zapotřebí přepracovat! Nový dokument,
který má bezpečnostní audit nahradit,
je „chytře“ zpracován jen s výhledem
do roku 2025. Stavba, která dosud nemá
územní rozhodnutí ani stavební povolení,
v tomto roce opravdu rekordy v počtu
vozidel lámat nebude. Jen autorům propočtů uniklo, že závazná norma pro návrh
a posouzení komunikací vyžaduje výhled
na 25 let provozu, tedy v našem případě
do roku 2050. Nevadí, zákony jsou přece
od toho, aby se nedodržovaly.
Odstraníme nebezpečné křižovatky?
Vzdálenostmi mimoúrovňových křižovatek se nový dokument raději nezabývá. Je
přitom zřejmé, že nevyhovují ani vzdálenosti a ani uspořádání křižovatek.
(Požadovaná minimální vzdálenost
křižovatek je 4 km měřeno od konce
připojovacího pruhu první z nich po začátek odbočovacího pruhu následující
křižovatky.)
V případě stavby 510 je nevyhovující
vzdálenost křižovatek Olomoucká a Chlumecká. Bezpečnostní audit doporučuje
stávající mimoúrovňové křižovatky s ulicemi Českobrodská a Chlumecká zrušit.
Ani jedna dvojice křižovatek totiž neodpovídá z hlediska vzájemné vzdálenosti
požadavku normy. A za zmínku stojí
i další odstavec bezpečnostního auditu.
Když jedete z křižovatky Satalice buď ze
stavby 520, dálnice D10 nebo Vysočanské
radiály, musíte sledovat tolik dopravních
informačních tabulí, abyste mohli udělat

cca 11 rozhodnutí během 4 km, což se
nedá bez spolujezdce, místní znalosti nebo
navigace bez chyby zvládnout. Co s tím
uděláme? Zatím to vypadá, že by nejlepším řešením bylo zrušit sjezdy a nájezdy
a ponechat pouze dostatek pruhů pro
tranzitní dopravu. Anebo bychom museli
změnit koncepci, že jde o městský okruh,
kam tranzitní doprava nepatří.
Jen pár decibelů navíc?
K návrhu projektu monitoringu životního
prostředí pro záměr D0 510 jsme požadovali vyloučení svátků a víkendů z měření hluku. Hluk je třeba měřit hlavně
ve dnech s charakteristickou intenzitou
dopravy. Ještě důležitější však je, že v dopravně inženýrských podkladech údaje
o denních intenzitách dopravy neodpovídají skutečnosti. MČ Praha 20 se v roce
2018 spolupodílela na financování nezávislého měření. Z něho vyplývá, že data použitá v dokumentaci jsou podhodnocená!
Tak například na úseku SOKP 510 mezi

ulicí Náchodskou a ulicí Novopackou bylo
naměřeno 101 316 tisíc vozidel denně.
Data v předložené dokumentaci ale uvádí
něco málo přes 73 tisíc. Píše se rok 2022
a ŘSD na svých stránkách uvádí, že nárůst dopravy je v průměru 10 %, ale u nás
intenzita dopravy zřejmě klesá. Něco jako
pohádka o neviditelné jitrnici, jen my
máme neviditelný tranzit.
Závazné stanovisko ÚMČ Praha 20
říká, že provedení záměru může vést
ke zhoršení stavu nebo ekologického
potenciálu útvaru povrchové vody, nebo
stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu, nebo dobrého
ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru
podzemní vody. Jak bude ochrana vod
řešena, je nejasné, proto požadujeme
doplnění.
Ani stávající imisní situace není v daném území vyhovující. Na území Horních
Počernic vlivem zkapacitnění předmětného úseku D0 a dalších dopravních
staveb imisní zátěž dále naroste. Přidávání

dalších zdrojů znečišťujících látek do již
nadlimitně zatížených území je v přímém
rozporu s nutností imisní zátěž v těchto
oblastech snižovat. Přitom jak jsme psali
v minulém čísle, Česká republika nezajistila dodržování denního limitu pro imise
NO2 v Praze v období za 2010–2019 podle
evropské směrnice 2008/50 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
Jedeme vesele dál a na kvalitu ovzduší
z vysoka kašleme! Doslova.
Aby nám bylo dobře rozuměno: nejsme
proti automobilové dopravě, jen je potřeba
ji skutečně řešit strategicky a na základě
reálných dat. Že to jde, můžeme vidět
třeba na srovnání s podobně velkým Bruselem, který má v průměru poloviční zátěž
zplodinami než Praha (viz wheather.com).
Až půjdete na podzim k volbám, volte
někoho, komu tenhle šlendrián a hazardování s naším zdravím není lhostejný.
Karla Polydorová, Jiří Beneda,
Milan Herian, Společně pro Počernice

HEZKÉ LÉTO PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM REDAKCE
INZERCE

Horní Počernice

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

40%
sleva

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 na nákup produktů pod názvem
Anthelios.

Bioaktivní
Karoten
90 + 30 tablet

VICHY
Opalovací přípravky

320 Kč

Uzˇ jste si zašli pro svou
slevu 40% na brýlová skla?

Beta-karoten je zdroj vitaminu A, který
přispívá k udržení normálního stavu
pokožky a zraku.

SLEVA
Chraňte svou pokožku před sluncem se
sílou SPF 50+. Nyní sleva 150 Kč 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
ˇˇ
Objednejte se na merení
zraku do naší optiky
online na www.oohp.cz/rezervace
ˇ
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Pocernice

ˇ
U Svobodárny 9, 190 00, Vysocany

info@lekarnalipi.cz

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

Více informací na:
www.ocniklinikahp.cz
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ZÁMEK

CHVALSKÝ ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

PŘÍŠTÍ STANICE:
CHVALSKÝ ZÁMEK
Historické dopravní hračky

28. 5. – 21. 8., denně od 9.00 do 18.00 hod., zavřeno 5. 7. – 6. 7.
Výstava plná kol a koleček představuje nejrůznější typy dopravních hraček poháněných
hodinovým strojkem na klíček, pružinovým
strojkem, elektromotorem či parním strojem.
Nejstarší vystavené hračky pocházejí z období
Rakousko-Uherska a první republiky, mladší
exponáty pak z 50. až 80. let 20. století. Děti
se mohou těšit na koňské povozy, mechanická
autíčka, letadla, lodě, tramvaje, autobusy, železniční hračky i vojenskou techniku. V sortimentu dopravních hraček nechybí ani tanky,
ponorky nebo závodní bugatti. Maminky
i malé slečny potěší také historické kočárky pro
panenky nejrůznějších tvarů a velikostí. Velkou
dopravní atrakcí jsou jízdy historických vláčků
na elektrifikovaném modelu kolejiště, které
jezdí přesně podle jízdního řádu. Pro nejmenší
návštěvníky je připravena dílnička s kultovními
stavebnicemi Merkur a Seva, zábavné hry s dopravní tematikou, šlapací autíčka i koloběžky
a dětská dopravní kancelář.

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

 rodloužený Detektivní
P
24. 6. – 3. 7.
týden na zámku aneb pátrej
15. 7. – 24. 7.
12. 8. – 21. 8.	 na vlastní pěst!

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII
KVĚTINÁŘSTVÍ
30. 6. – 4. 9., denně od 9.00 do 18.00 hod.,
zavřeno 5. 7. – 6. 7.

KRAJINA ŽENAMI POŽEHNANÁ
2. 7. – 4. 9., denně od 9.00 do 18.00 hod.,
zavřeno 5. 7. – 6. 7.

Bohemia patchwork klub se po roce
vrací do zámeckých výstavních prostor, aby představil svá nejnovější
patchworková díla. K vidění budou
dvě kolekce, na nichž pracovalo
dvacet patchworkářek. Soubor
pod názvem Květinářství představí
košíky zhotovené tradiční patchworkovou technikou srubu doplněné ručními aplikacemi a výšivkou.
Druhou část výstavní prezentace
budou tvořit quilty na téma zahrada, vytvořené nejrůznějšími
technikami klasického i současného patchworku.

Pětadvacet žen ve věku od třiceti do pětasedmdesáti let, které
se všechny ani neznaly, spojuje především místo, kde žijí.
Všechny mají na dosah nádhernou přírodu Českého Švýcarska,
krajinu skal a skalních měst, hlubokých roklí, křišťálově průzračných řek, plazivých luk a zadumaných lesů. A všechny svůj
kraj znaly a měly k němu blízký vztah.
Pak přišel impuls. Pojďme zkusit vnímat krajinu jinak.
Nezprostředkovaně, naplno, celými těly. Nahými těly. Bylo
zapotřebí hodně odvahy. Bylo nutné opustit komfortní zónu,
aby se ukázalo, že to vlastně komfortní zóna vůbec není. A tak
se nahé ženy spojily se svým krajem, aby světu i sobě samým
podaly svědectví o přírodním i lidském bohatství Českého Švýcarska. O nezměrné kráse téhle krajiny. Jinak, než je obvyklé.
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KULTURNÍ AKCE
PRODLOUŽENÉ DETEKTIVNÍ TÝDNY NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!
24. 6. – 3. 7., 15. 7. – 24. 7. a 12. 8. – 21. 8. denně
od 9.00 do 18.00 hod.
S novou výstavou přinášíme tradičně i nový detektivní příběh.
Komu patří záhadná tvář, kterou při troše štěstí zahlédnete
za zámeckým oknem? Tak na tuto otázku musíte při svém
pátrání odpovědět vy, milí mladí detektivové! Přijďte k nám
kdykoli o prázdninových detektivních dnech v čase mezi
9. a 17. hodinou a sami (spolu s rodiči nebo prarodiči) pátrejte
a luštěte. Stopy vedou výstavou Příští stanice: Chvalský zámek,
zámeckými salonky i sklepením. Akce je vhodná pro školní děti
do 12 let a rodiče a prarodiče bez omezení věku. Vstupné: dítě
100 Kč, dospělý 70 Kč, senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.
DVOŘÁKŮV FESTIVAL –
KONCERT ČESKÉ SMYČCOVÉ ROCKHARMONIE
středa 13. 7. od 19.00 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC 2022
PRO DĚTI NA CHVALSKÉM ZÁMKU
sobota 27. 8. od 17.00 hod.
O poslední srpnové sobotě připravujeme pro rodiny s dětmi
zážitkový program tematicky doplňující novou výstavu EGYPT
– dar Nilu. Čas po běžné zavírací hodině nabídne překvapení
všeho druhu: komentované prohlídky s cestovatelem Emilem
Holubem, exotickou kuchyni s kulinářským workshopem aneb
jak se vaří v Africe, novocirkusové představení s letkyněmi, díky
nimž zažijeme na nádvoří zámku atmosféru prvních aeroplánů
a zkusíme, jaké to je ztratit hlavu v oblacích. Na děti čeká také
dobrodružná výprava Za pokladem ztraceného města v rámci
interaktivní sklepní herny. A pro koho to bude ještě málo, může
po vzoru Emila Holuba objevit další tajemný podzemní prostor
na Chvalské tvrzi. A to vše ve večerních hodinách s cestovatelskou náladou a s nádechem exotiky. Doporučujeme využít
výhodné kombinované vstupné.
∙ 1 7.00 – 21.00 hod. - exotická africká kuchyně pod zámeckým
kaštanovým „baobabem“
Chcete ochutnat netradiční kuchyni připravovanou po africku?
Těšte se na samé libé chutě i na kulinářský workshop pro děti.
∙ 1 8.00 – 22.00 hod. - komentované prohlídky s cestovatelem
dr. Emilem Holubem
Podaří se slavnému cestovateli objevit na Chvalském zámku
i poklady starověkého Egypta? S vámi určitě ano! Přidejte se k výpravě, která začíná vždy v celou hodinu v čase od 18.00 do 22.00
hodin, na poslední prohlídku se můžete vydat ve 21.00 hodin.
∙ 1 8.00 – 22.00 hod. - prohlídky bez průvodce
Máte-li pro strach v africké džungli uděláno, můžete se na prohlídku zámku i výstavy vydat sami bez průvodce.

Po loňském úspěšném koncertu na zámeckém nádvoří je i letos
Chvalský zámek součástí festivalového programu 66. ročníku Dvořákova festivalu, který proběhne v 6 českých krajích.
Ve středu 13. července od 19.00 hodin se můžete těšit na netradiční repertoár pěti českých filharmoniků. Hudebníci
sdružení v kvintetu nazvaném Česká smyčcová rockharmonie
zahrají skladby nejznámějších rockových kapel v neotřelých
aranžích – to vše na půvabném zámeckém nádvoří se skvělým
francouzským vínem partnera koncertu počernické společnosti
Bestdrink a s delikatesami bistra Daneva.
Vstupenky jsou již v prodeji na recepci zámku a také prostřednictvím sítě GoOut. Cena vstupenky je 300 Kč (v ceně
vstupenky sklenka francouzského vína zdarma). Neváhejte,
počet míst je omezen!
LETNÍ POČERNICKÝ STREET FOOD FESTIVAL
neděle 31. 7. od 10.00 do 20.00 hod.
V neděli 31. července zveme všechny příznivce dobrého jídla
do venkovního areálu Chvalské tvrze na druhý ročník letního
Počernického Street Food Festivalu. Přijďte ochutnat moderní i tradiční gastronomii a zažít, co je to street food! Těšit se
můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české a na food
trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo
z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová
káva. Vstup na akci je zdarma. Akci připravujeme ve spolupráci
s Městskou částí Praha 20 a společností City Event.

∙ 19.00 – 19.45 hod. - novocirkusové představení s názvem
Letkyně na zámeckém nádvoří
Tři odhodlané letkyně sestrojí své letadlo a vy jistě uvěříte,
že vzlétne! Přijďte si vychutnat atmosféru prvních aeroplánů
při představení, které propojí prvky současného tance, divadla
i nového cirkusu. Originální produkce trvá 45 minut a ohromí
každého letce ve věku od 4 let. Zkombinovat můžete s komentovanou prohlídkou v 18.00, 20.00 či 21.00 hodin. Představení
uvede trio umělkyň kolektivu Holektiv, fungující od roku 2016
ve složení – Karolína Křížková, Eva Stará a Andrea Vykysalá.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
17. 9. 	Tajemná noc na Chvalském zámku s pohádkovými
postavami (pohádková stezka zámkem pro děti)
18. 9.

 vatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi (trhy,
S
pouťové atrakce, výstavy, Kejklířské divadlo Vojty
Vrtka, Teátr Pavla Šmída, středověké hrátky pro
děti, flašinetář, sousedské odpoledne na farní
zahradě, koncert kapely Zrní na nádvoří)

18. 9.

Koncert kapely Zrní na zámeckém nádvoří

16. 9., 23. 9.

Hudební festival u sv. Ludmily

28. 9. – 2. 10. 	Prodloužený Detektivní víkend aneb pátrej
na vlastní pěst!
14 | 15

ZÁMEK

VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2022
UVEDEME TENTO KONCERTNÍ
PROGRAM:
•Č
 ESKÁ SMYČCOVÁ ROCKHARMONIE, 13. 7. od 19.00 hod., koncert na nádvoří Chvalského zámku v rámci Dvořákova festivalu, cena
300 Kč (v ceně vstupenky sklenka francouzského vína od společnosti
BESTDRINK)
• ZRNÍ, 18. 9. od 19.00 hod., Svatoludmilský koncert na nádvoří
Chvalského zámku, cena v předprodeji 350 Kč, v den koncertu
400 Kč
•H
 UDEBNÍ FESTIVAL u sv. Ludmily, 16. 9., 23. 9. a 30. 9.,
předprodej vstupenek zahájen od 1. 9.
•B
 RATŘI EBENOVÉ, 9. 11. od 19.30 hod., koncert ve Chvalské
stodole, cena v předprodeji 450 Kč, v den koncertu 550 Kč
Předprodej vstupenek v recepci Chvalského zámku a online přes
portál GoOut již zahájen. Kvůli prodeji či rezervaci kontaktujte,
prosím, recepci na telefonu: 281 860 130 nebo prostřednictvím
e-mailu: infocentrum@chvalskyzamek.cz.

VÝHERCEM
SOUTĚŽE
O KO

UZELNÝ PLAMÍNEK
VÍLY
OHNIVKY ZA MĚSÍ
C KVĚTEN
SE STAL MARTIN ŠA
FKA.
BLAHOPŘEJE A ZD
RAVÍ VÍLA
OHNIVKA
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CHVALSKÁ STODOLA
AKCE PRO VEŘEJNOST
ČERVENEC/SRPEN:

POČERNICKÝ STREET FOOD FESTIVAL
neděle 31. 7. od 10.00 do 20.00 hod.

Druhý ročník letního Počernického
Street Food Festivalu je tu! Akci na otevřeném prostranství Chvalské tvrze
pořádá společnost City Event ve spolupráci s Chvalským zámkem a MČ Praha 20.
Vstup na akci zdarma.

BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
soboty 4. 6., 18. 6., 16. 7. a 20. 8.
od 9.00 do 12.00 hod.

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.

NAROZENINOVÝ KONCERT ZPĚVÁKA
RADIMA SCHWABA
sobota 23. 7. od 18.00 hod.

Společnost RS Classico, s. r. o., uvede
narozeninový koncert zpěváka Radima Schwaba, představitele české verze
světového muzikálu The Phantom Of The
Opera, Dona Giovanniho a Robinsona
ve stejnojmenném muzikálu. Zazní písně
z alb Grazioso, Momento a v premiéře
také několik novinek z nově připravovaného alba. Předprodej vstupenek na:
www.radimschwab.cz/vstupenky.

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

INZERCE

INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., výrobce
hliníkového zábradlí a lodžiového zasklení
se sídlem v Horních Počernicích, hledá
nového kolegu na pozici:

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Náplň práce:
- Montáž různých typů hliníkových
konstrukcí, zejména zábradlí a
zasklívacích systémů na panelových
domech a novostavbách
- Práce ve výšce na lešení
Požadujeme:
- Manuální zručnost, časovou flexibilitu,
samostatnost a trestní bezúhonnost
Pro více informací volejte 603 206 702,
734 351 440
nebo pište na info@aluminco.cz

Po - Pá :
So - Ne :

07:30 - 19:00
10:00 - 15:00
SNÍDANĚ
OBĚDY

POSEZENÍ U KÁVY
JÍDLO S SEBOU
FIREMNÍ AKCE

CATERING NA VAŠÍ AKCI
A DALŠÍ...

Tel: +420 603 363 511
WWW.DANEVA.CZ

Ve Žlíbku 221/36,
Horní Počernice
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Na Chvalské tvrzi

31. 7. 2022 od 10:00 - 20:00 h

VSTUP
ZDARMA

ZÁMEK

VÍTĚZNÉ
FOTOGRAFIE:
HORNÍ
POČERNICE
Z JINÉ
PERSPEKTIVY
I letošní ročník přinesl snímky, které představily Horní Počernice jako místo, které
máme rádi, i když se na ně díváme tak trochu
jinak – z jiné perspektivy. Do soutěže se
přihlásilo 28 fotografů s celkem 286 fotografiemi. Všem fotografům děkujeme za účast!
První místo získal Miroslav Filler za fotografii Bez názvu. Na druhé příčce se umístila
Veronika Škrétová s fotografií Ptačí pohled
a na třetím místě Lucie Turnová se snímkem
Ratibořická z perspektivy vánoční ozdoby.
Zvláštní cena komise byla udělena Martině
Kekrtové za fotografii Co nás čeká… Posuzováno bylo naplnění tématu, nápaditost
i technická kvalita. V komisi zasedli: starosta
Petr Měšťan, ředitelka Chvalského zámku
Rozka Beránková, výtvarnice Klára Tökölyová a grafik a fotograf Kamil Tatar. Vítězné
fotografie i další krásné snímky najdete
na stránkách stolního kalendáře naší městské
části pro rok 2023.

Miroslav Filler Bez názvu

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

Veronika Škrétová Ptačí pohled
Lucie Turnová Ratibořická z perspektivy vánoční ozdoby

Martina Kekrtová
Co nás čeká...
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DIVADLO

OD 12. 7. DO 30. 8. KINO KAŽDÉ
ÚTERÝ A ČTVRTEK KOMPLETNÍ
PROGRAM PRÁZDNINOVÝCH KIN
NAJDETE V PRŮBĚHU LÉTA
NA WEBU DIVADLA:
WWW.DIVADLOPOCERNICE.CZ.

se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se
pohádají. Jmenují se Hádkovi.
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař,
Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej
Pavelka a další
Vstupné: 130 Kč

ČERVENEC

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20
Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Milí diváci,
divadelní sezona pomalu končí. Letošní
rok byl velmi náročný, ale mám radost, že
se nám i díky vaší přízni podařilo divadlo
udržet živé a že i přes několikanásobné přesuny představení, rušení pořadů,
roušky v hledišti a kontroly u vstupu, jste
na nás nezanevřeli. Věřím, že příští sezona
už bude mnohem veselejší a že se budeme
v hledišti opět setkávat bez obav. Od divadelních představení si teď dáme na dva
měsíce pauzu, ale zahálet rozhodně nebudeme, přes prázdniny totiž bude i nadále
promítat naše divadelní kino. Každé úterý
a čtvrtek se můžete těšit na premiérové
filmy a věřte, že bude z čeho vybírat.
Pořádáme letos také oblíbené divadelní tábory. Každý tábor bude zakončen
veřejným vystoupením. Děti se svými
lektorkami pro vás připraví autorské
divadlo, dokumentární divadlo a improvizační večer. Držte jim palce a přijďte je
podpořit.
Novou divadelní sezonu tradičně
zahájíme v neděli 11. září v prostoru před
divadlem a v přilehlém parku. Připravujeme pro vás opět divadelní a hudební
vystoupení, workshopy, dílničky a výborné občerstvení. Více informací se dozvíte
v příštím čísle HPZ.
Neloučíme se tedy s vámi, ale těšíme se
i přes léto na viděnou.
Užijte si krásné prázdniny.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

úterý 12. července v 19.30 hod.
ŘEKNI TO PSEM
Romantická komedie pro všechny pejskaře a nejen pro ně.
Dita místo vytouženého miminka
dostane od svého přítele Filipa mladou
border kolii, přestože nikdy žádného psa
nechtěla a navíc jí pejskařská komunita
připadá směšná. Celý příběh začíná tím,
že šlápne do psího… no, víte čeho. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí
na paty lepí jen smůla.
Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vágnerová, Jiří Lábus, Taťjana
Medvecká, Igor Orozovič, Veronika
Žilková a další
Vstupné: 140 Kč

pátek 15. července v 18.00 hod.
AUTORSKÉ DIVADLO
Divadelní představení, které děti
na příměstském táboře během jediného
týdne vytvořily a nazkoušely pod vedením
režisérky Niky Novákové.
Vstup zdarma.
úterý 19. července v 19.30 hod.
ŘEKNI TO PSEM
Romantická komedie pro všechny pejskaře a nejen pro ně.
Dita místo vytouženého miminka
dostane od svého přítele Filipa mladou
border kolii, přestože nikdy žádného psa
nechtěla a navíc jí pejskařská komunita
připadá směšná. Celý příběh začíná tím,
že šlápne do psího… no, víte čeho. Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí
na paty lepí jen smůla.
Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vágnerová, Jiří Lábus, Taťjana
Medvecká, Igor Orozovič, Veronika
Žilková a další
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 14. července v 19.30 hod.
HÁDKOVI
Když se sejde rodina, je to vždy radost.
Dva bratři se svými ženami se potkávají
v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře.
Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají
se svým způsobem rádi. Zato jejich
manželky se nemohou vystát a vzájemné
pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí
života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou
bratrů s důležitou novinkou. Dědeček
chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho
jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem
bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy
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čtvrtek 21. července v 19.30 hod.
VELKÁ PREMIÉRA
Komedie plná nečekaných situací. Film
bude uveden ve světové premiéře na 56.
Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy
Vary v rámci programové sekce Zvláštní
uvedení.
Hrají: Pavel Šimčík, Iva Janžurová, Iva
Pazderková, Klára Melíšková, Jenovéfa
Boková, Miroslav Krobot a další
Vstupné: 140 Kč
pátek 22. července v 18.00 hod.
DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO
Divadelní představení, které děti
na příměstském táboře během jediného
týdne vytvořily a nazkoušely pod vedením
režisérky Kateřiny Dudové.
Vstup zdarma.

DIVADLO

úterý 26. července v 19.30 hod.
HÁDKOVI
Když se sejde rodina, je to vždy radost.
Dva bratři se svými ženami se potkávají
v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře.
Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají
se svým způsobem rádi. Zato jejich
manželky se nemohou vystát a vzájemné
pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí
života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou
bratrů s důležitou novinkou. Dědeček
chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho
jednou v životě viděl. Mají se tedy o čem
bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy
se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se
pohádají. Jmenují se Hádkovi.
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař,
Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej
Pavelka a další
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 28. července v 19.30 hod.
VELKÁ PREMIÉRA
Pro herce Šnajdra je život jedna velká
hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně.
Jeho žena je už na něj alergická, Šnajdr
raději mizí do Olomouce, kde se chytá
své první režijní příležitosti. Šéf divadla
doufá, že představení bude událostí sezóny. To se nakonec stane, ale jinak, než si
představoval.
Hrají: Pavel Šimčík, Iva Janžurová, Iva
Pazderková, Klára Melíšková, Jenovéfa
Boková, Miroslav Krobot a další
Vstupné: 140 Kč

SRPEN
Hrajeme každé úterý a čtvrtek, program
bude doplněn během července na web
divadla: www.divadlopocernice.cz.
úterý 2. srpna v 19.30 hod.
PÁNSKÝ KLUB
Komedie o lásce a jejích podobách
a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se

něco napravit. Natočeno podle úspěšné
divadelní hry, která několik sezón plnila
hlediště Divadla na Jezerce.
Hrají: Jiří Mádl, Milan Šteindler, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Žák, Boleslav
Polívka, Nela Boudová, Hana Vágnerová,
Jan Hrušínský a další
Vstupné: 140 Kč

čtvrtek 4. srpna v 19.30 hod.
STŘÍDAVKA
Udržet v chodu jednu běžnou rodinu je
často nadlidský úkol a postavy filmu spolu
díky vzájemným vztahům tvoří rodinu
opravdu nadměrné velikosti. Její fungování a vzájemné doplňování kvůli střídavé
péči o děti už se pak podobá složité válečné logistice. Organizaci tolika lidí se hrdinové rozhodnou vyřešit přísným řádem
a harmonogramem, jenže pro partnerské
vztahy žádný plán a jistota neexistuje.
O své štěstí a lásku budou muset všichni
přeci jen zabojovat.
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková, Eva Holubová,
Kristina Svarinská, Jiří Vyorálek a další
Vstupné: 140 Kč
úterý 9. srpna v 19.30 hod.
BULLET TRAIN
Bláznivě zábavná akční komedie s Bradem Pittem v hlavní roli.
Nájemný zabiják Beruška (Ladybug),
který je odhodlán vykonávat svou práci
mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se
mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné
plány, protože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa
dostane do křížku se smrtícími protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně propojené,
a zároveň protichůdné.
Konec trati je pouze začátkem nepřetržité
divoké a vzrušující jízdy napříč moderním
Japonskem.
Vstupné: 140 Kč Promítáme v původním znění s titulky. Přístupné od 15 let.

čtvrtek 11. srpna v 19.30 hod.
STŘÍDAVKA
„Skutečná životní láska je někdy v životě
až ta druhá nebo dokonce třetí, pravé
partnerské štěstí může člověk najít až
později na cestě životem. Naše komedie
Střídavka ukazuje, že život má v sobě různé a nečekané zákruty a jeho pevnou součástí nejsou jen současné žhavé milostné
vztahy, ale i ty minulé,“ říká režisér Petr
Nikolaev. „Rodin, kde platí heslo ,Moje
děti, tvoje děti, naše děti´ je celkem dost
a rozhodli jsme se na jejich fungování
podívat s nadhledem a humorem,“ dodává
Nikolaev.
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívková, Eva Holubová,
Kristina Svarinská, Jiří Vyorálek a další
Vstupné: 140 Kč

úterý 16. srpna v 19.30 hod.
TOP GUN: MAVERICK
Minimum digitálních efektů a maximum autentických záběrů ze vzduchu,
Tom Cruise jako stále okouzlující rebel
Pete Maverick, skvělá muzika a dobrý
scénář. To je základ úspěchu filmu, který
se okamžitě po uvedení do kin vyhoupl
na přední příčky nejlépe hodnocených
filmů na ČSFD.
Promítáme s českým dabingem.
pátek 26. srpna v 18.00 hod.
IMPRO PŘEDSTAVENÍ
Divadelní představení, které děti
na příměstském táboře během jediného
týdne vytvořily a nazkoušely pod vedením
režisérky Máji Klímové.
Vstup zdarma.

ZÁŘÍ
(Vstupenky na zářijová představení budou
v prodeji od 19. července)
úterý 6. září od 14.00 hod.
PROMÍTÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY
Titul bude upřesněn v průběhu srpna.
Vstupné: 80 Kč
čtvrtek 8. září od 19.30 hod.
JAN ŽIŽKA
Dlouho očekávaný film režiséra Petra
Jákla. 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.
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til
Schweiger, William Moseley, Sophie
Lowe, Karel Roden, Roland Møller,
Matthew Goode, Ondřej Vetchý, Marek
Vašut a další
Vstupné: 140 Kč

středa 14. září od 18.00 hod.
JITKA ANLAUFOVÁ: MEZIKVĚTY
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,
především rostlinná říše, vyznačující se
podivuhodností nejen co do pestrosti
forem i barev.
Vernisáž je volně přístupná, není potřeba pozvánka.
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: 80, 100, 120 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 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

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: 80, 100, 120 Kč
čtvrtek 29. září v 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

Změna programu vyhrazena.
Další filmová představení budou do programu doplňována postupně, kompletní
přehled najdete v příštím čísle HPZ
nebo na: www.divadlopocernice.cz.
Hvězdičkou jsou označeny pronájmy.

OTVÍRACÍ DOBA POKLADNY
V ČERVENCI A SRPNU
sobota 24. září od 15.00 hod.
TŘI PRINCEZNY NA VDÁVÁNÍ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová, Eliška
Králová
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ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 16.00 DO 19.30 HOD.
TEL.: 281 860 174

DIVADLO

VÝSTAVA
V PŘEDSÁLÍ
DIVADLA
MARTINA KRITZNEROVÁ: PROMĚNY
Dlouhodobým tématem, které se stává, řečeno
s nadsázkou, fotografčinou osobní vášní, jsou
odlesky a zrcadlení.
Zrcadlení zachycuje odlesky architektury na kapotách automobilů nebo na skleněných průčelích
protějších budov. Autorka používá různé lesklé
části aut a budov, které jí odrazem umožňují
ukázat zajímavá zakřivení a neobvyklé poetické
linie budov.
Výstava je i o prázdninách zdarma přístupná
v otvírací době Divadelní kavárny.

NA LETNÍ PRÁZDNINY NABÍZÍME PŘÍMĚSTSKÉ
DIVADELNÍ TÁBORY
TÁBOR AUTORSKÉHO
DIVADLA 11. 7. - 15. 7.

TÁBOR DOKUMENTÁRNÍHO
DIVADLA 18. 7. - 22. 7.

Příměstský tábor zaměřený na rozvoj dětí hravou formou prostřednictvím dramaticko-výchovných aktivit. Vedle těchto aktivit, kterým dominuje především improvizace, pak Nika společně
s dětmi pracuje na dramatizaci konkrétní literární předlohy. Při
tvorbě krátké inscenace se opírá nejen o literární předlohu, ale
především o tvůrčí uchopení látky samotnými dětmi. Cílem tedy
není jen inscenace jako taková, ale především proces, kterým se
k inscenaci aktéři dobírají. Stěžejní metodou je pak improvizace. Ráda také zapojuje aktivity pohybové a hlasové, ve kterých
vychází z talentu a dovedností svých svěřenců.

Na příměstském táboře budeme společně pátrat po příbězích, které chceme ostatním vyprávět. Co skrývají staré
půdy a utajené zahrady? Každé místo je plné pozoruhodných osudů, stačí mít otevřené oči a srdce. Až najdeme náš
příběh, budeme zkoušet, jak ho převést na jeviště. Čeká
nás práce s pohybem, hlasem, možná s loutkami, možná
s fotkami nebo videem. Záleží jen na nás, jakou cestou se
vydáme. Zapojit se může každý, kdo má chuť, není třeba
mít talent ani předchozí zkušenosti. Věříme, že všichni
můžou hrát divadlo, dokonce i herci!

Lektorka: BcA. Nika Nováková
Určeno pro děti: 8 - 13 let
Cena: 2 500 Kč

Lektorka: Kateřina Dudová
Určeno pro děti: 9 - 14 let
Cena: 2 500 Kč

IMPRO TÁBOR
22. 8. - 26. 8.
Příměstský tábor zaměřený na divadelní improvizaci ve skupině. Improvizace s pravidly, která jsou důležitá na jevišti
i v životě – partnerství, spolupráce, naslouchání, reakce
na podněty. Pomocí mnoha dramatických cvičení a zábavných her se budeme učit nebát se projevit, přijít se svým
nápadem a rozvíjet nápady druhých. Volná jevištní improvizace s cílem svobodně existovat ve hře.
Lektorka: Magdalena Klímová
Určeno pro děti: 9-14 let
Cena: 2 500 Kč
PRO PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR PIŠTE NA E-MAIL:
DIVADLO@DIVADLOPOCERNICE.CZ.
22 | 23

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA

NÁCHODSKÁ 754

Naši milí čtenáři,
v prázdninových měsících tady budeme pro vás v úterý od 10.00
do 16.00 hodin. Ostatní dny v týdnu bude otevřeno v obvyklém čase.
Dále avizujeme s předstihem, že budou od září zrušeny pevné linky.
Mobilní čísla na všechna oddělení zůstávají v platnosti. Přidává se nové
mobilní číslo do ředitelny.
Naše akce jsme začali zveřejňovat na webovém kulturním portále,
který poskytuje možnost rezervace místa. V případě vašeho zájmu
použijte prosím tento odkaz: https://www.ziji.cz/.
V květnu jsem navštívila výstavu (Re)vize knihoven 21. století. Citát
od Claudia Abbado mě zaujal a dovolím si ho sdílet s vámi.
„Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda:
divadla, knihovny, muzea a kina jsou tolik co akvadukty.“
Je mi potěšením se s vámi seznamovat v prostorách naší krásné
knihovny.
Marcela Treščáková

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
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 – 16.00
13.00 – 19.00
13.00 – 19.00
10.00 – 16.00

KNIŽNÍ NOVINKY
HOTEL POD ŠŤASTNOU HVĚZDOU:
AGNES MARTIN-LUGAND (MOTTO)

Mladá tulačka Hermine našla jako pokojská v Provence
nejen práci, ale i náhradní rodinu. O dvacet let později je
majestátní hotel jejím domovem, kde vychovává dvě děti,
které má ve střídavé péči. Stárnoucí majitelé ji však
nemohou chránit věčně. Hermine se musí postavit
na vlastní nohy a vypořádat se s city, které v ní vzbuzuje
jejich syn Ivan. Ten má po návratu ze Singapuru převzít
rodinný podnik, k němuž v minulosti ztratil pouto.

KDYŽ SPADNE MASKA:
SAMANTHA SHANNON (HOST)

Fanoušci krajinochodkyně Paige se konečně dočkali
pokračování fantasy žánru, Kostičasu. Spolu s Arcturem
Mesarthimem, bývalým nepřítelem a současným společníkem, se vydává odhalit tajemství, které ji zavede do
spletitého pařížského podzemí i do třpytivých chodeb
zámku Versailles.
TŘINÁCTÉ OKNO: VLASTA DUŠKOVÁ (IKAR)

Třinácté okno je rodinnou ságou klenoucí se přes
polovinu dvacátého století. Od konce monarchie po léta
komunistické diktatury sleduje osud statečné ženy, která se
odmítla sklonit a vytrvala. Její život nebyl lehký, ale dokázala být příkladem dalším. Venkovskou amazonkou, díky
jejíž síle a vůli jiní zvítězili, i když se to zdálo nemožné.
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SKANDÁL V RYTMU CHARLESTONU:
PAMELA HART (JOTA)

Píše se rok 1923 a Kit Scottová, mladá
Australanka původem z vyšších vrstev, přijíždí do Londýna, aby si splnila sen o hvězdné herecké kariéře. Podaří se jí získat
roli v populárním muzikálu, kde se jejímpartnerem stává Zeke Gardiner, kanadský
herec s podobným snem, a brzy se vrhá
po hlavě do života roztančené londýnské divadelní společnosti v čele s Fredem Astairem
a jeho brilantní sestrou Adele.

PRAVDA NEBYLA K DOSTÁNÍ: LUCIE
HLAVINKOVÁ (MOTTO)

Historický román od autorky bestselleru
Kdo šije u Podolské. Píše se rok 1982 a v patnáctileté Janě se kromě dospělosti probouzí
i poznání, že s minulostí její rodiny není cosi
v pořádku. Otec před rokem zemřel
a v matčině ložnici se ukrývá sešit plný nepochopitelných zápisků. Prarodiče se chovají
přinejlepším výstředně a mluvit před nimi
o některých tématech je tabu. Jana dospívá v totalitním bezčasí, přesto není otupělá,
a tak se pouští do pátrání. Dokáže najít pravdu
o rodinné historii i vlastní identitu?

KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ
LITERÁRNÍ
SOUTĚŽE
MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA
SE PŘEDSTAVUJE

Děkujeme všem, kteří se letos zapojili
do naší literární soutěže.
Vybrat jednoho vítěze v každé kategorii nebylo vůbec jednoduché, nejraději
bychom první ceny poslali všem zúčastněným, ale jak se říká, vítěz může být jen
jeden, vybrat jsme tedy museli. Příspěvky
byly hodnoceny jako anonymní, aby se
předešlo nadržování.
VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE
DĚKUJEME A VYBRANÝM VÍTĚZŮM
GRATULUJEME.

Vítězem soutěže v kategorii do deseti let
se stal Matyáš Otec (5. třída) se svým
příspěvkem „Co by se stalo, kdyby se
kočkopes Kvído dostal do našeho světa".
V kategorii 6.-9. třída zvítězila opět Eva
Osičková (12 let) z gymnázia Chodovická
s příspěvkem „Dědečkovo tajemství".
Vítězný příspěvek v kategorii
středoškoláků nám zaslala Aneta
Kořenková (17 let) ze Šestajovic. Představila
nám knihu s názvem „Psí poslání".

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům
a těšíme se na další příspěvky v některém
z dalších ročníků.
Ve čtenářské hře Lovci perel jsme museli
zohlednit více kritérií než jen počet přečtených knih, hodnotili jsme tedy i počet
přečtených stran. Soutěž je určena žákům
základních škol a víceletých gymnázií.
Kategorii čtenářů starších deseti let nám
ovládly Terezy – vítězkou se stala Tereza
Ordáňová se 47 přečtenými knihami
(celkem přes 9 000 stran).
Na druhém místě se umístila Tereza
Kučerová - 33 knih (téměř 5 000 stran).
Třetí místo patří Tereze Píchové s 21
knihami (necelých 1 500 přečtených stran).
V kategorii čtenářů do deseti let bylo

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

hodnocení složitější. Co do počtu
přečtených knih se vítězem této kategorie
stal Martin Fischer s 36 přečtenými
knihami. Druhé místo obsadila Vanesa
Ela Březinová s 26 knihami a na třetím
místě je s 20 knihami Matěj Půbal.
Pořadím ale zamíchá přihlédnutí k počtu
přečtených stran. Martin přečetl přes
6 000 stran, Vanesa Ela něco přes 1 500
stran a Matěj se v tomto případě stává
vítězem, protože přečetl skoro 7 000
stran. Matějovi tedy náleží ještě čestné
první místo za nejvyšší počet přečtených
stran v kategorii do deseti let.
Všem lovcům gratulujeme a těšíme se
na jejich účast v dalším ročníku, který
spustíme zase od září.

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.
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.
Kulturně komunitní centrum ve spolupráci
s Familylabem ČR připravuje pro vás
na podzim série přednášek pro uvedení
a přiblížení významných metod dánského
novátora.
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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.
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ DEN DĚTÍ

Po covidové pauze jsme mohli konečně uspořádat oblíbený
Den dětí! Samozřejmě nechyběla ani tento rok taneční vystoupení od dětí z našich kroužků. Jejich choreografie byly nejen
velmi krásně připravené (za což bychom rádi poděkovali všem
našim tanečním lektorům), ale i skvěle provedené. Dětem se
vystoupení náramně vydařila, i přestože to pro některé byla
před diváky premiéra.
Jestli jste na Dni dětí byli a zaujala vás nebo vaše děti taneční
vystoupení, můžete se podívat na naše webové stránky, kde
najdete nabídku veškerých našich kroužků včetně těch tanečních. Děti se mohou těšit na různá vystoupení několikrát ročně
i na zábavu při učení nových kroků.
Rádi bychom také upozornili na nové kroužky v naší
nabídce: Latinskoamerické tance, Jazz Dance a obnovené
kroužky Stepu!

SURVIVAL – ZÁLESÁK

Snažíme se vám nabídnout co nejrozmanitější nabídku kroužků, a proto u nás najdete i ty pro dobrodruhy jako například
kroužek Survival – Zálesák! V letošním roce se děti naučily
udělat si úkryt v lese, vyrobily si luky a šípy a v neposlední řadě
se naučily i Morseovu abecedu, pomocí které rozluštily několik
šifer.
Chceš-li se i ty stát dobrodruhem
v 21. století, je ti 9–15 let, tak seš to
právě ty, pro koho je kroužek určený!
Většinu školního roku vyrážíme
na kolech do přírody, kde trávíme spoustu času. Během roku
stihneme i víkendovou akci. Pod
vedením učitele s dlouholetou praxí
se můžeš těšit na spoustu zábavy
a naučíš se mnoho nových věcí, které
ti přijdou vhod.

NOVÉ KROUŽKY V DDM

Od září jsme pro vás připravili pár nových kroužků i ve výtvarném oddělení a rádi bychom vám je krátce představili.
Digitální kresba – kroužek je určený dětem, které rádi kreslí
a nemají daleko ani k technologiím. Naučí se, jak právě technologie můžeme v umění využít a budou vytvářet i vlastní
digitální kresby na tabletech.
Malovánky – kroužek určený malým začínajícím umělcům.
Děti se seznámí se základními výtvarnými technikami a budou
tvořit na motivy pohádek a příběhů.
Komiksová dílna – kroužek určený pokročilejším kreslířům,
kde se seznámí se základy tohoto specifického žánru.
Oživlé příběhy – kroužek, v němž budeme tvořit divadelní
loutky a kulisy. S výtvory také budeme hrát divadlo, abychom
si vyzkoušeli, jak fungují a vypadají v akci. Vyzkoušíme si i animaci a pantomimu.
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Přípravka na talentovky – Chcete se naučit stínovat a malovat
podle reality, nebo vás čekají výtvarné talentové zkoušky? Pak je
tento kroužek právě pro vás!
Tvořílna – kroužek pro malé děti, které rády tvoří. Věnovat se budeme zejména tvoření z papíru, ale vyzkoušíme si i jiné materiály.
FLORBAL

Po skoro dvou letech pauzy, způsobených pandemií koronaviru,
se ke spokojenosti všech odehrála kompletní florbalová sezóna.
Do sezóny jsme vyslali 4 družstva, která v průběhu roku konstantně prokazovala zlepšení. Ve svých ligách/košových soutěžích,
i navzdory karanténám, dokázali hráči předvádět krásné výkony
a my jim za to moc děkujeme. Doufáme, že příští sezónu se dokážeme posunout ještě výš!
Florbal – nabírání nových hráčů
Hledáte pro své dítě nějaký sport? Co takhle florbal? Od 31. 5.
nabíráme nové hráče do kroužku Florbal – přípravka (ročník
2014–2015) a od nového školního roku otevíráme Florbal – minipřípravka (ročník 2016), který bude probíhat jednou týdně. Tak
neváhejte s přihlašováním, místa rychle mizí!

TURISŤÁK

O našem Turisťáku jste už možná slyšeli, ale co konkrétně to je
a co na něm mohou děti zažít či vidět? Turisťák pořádáme každý
měsíc a pokaždé jedeme na jiné místo. Snažíme se vybrat atraktivní místo, kde se děti mohou ale něco i přiučit. Na několika
výletech jsme program dokonce propojili s kroužky Expedition
Guide Academy nebo Survival – Zálesák, kdy jsme si přiblížili
takzvané KPZ, přežití v přírodě, čtení map a geocaching. Vydali
jsme se například i do Hradiště Šárka či na Dívčí hrady, což jsou
památky, ke kterým se vážou i staré pověsti. Nevynechali jsme
ani Petřínskou rozhlednu, Zoo Praha či Zemědělské muzeum.
Ke konci školního roku, kdy už je počasí vlídnější, jsme se vydali
do Tichého údolí a Modřanské rokle, kde jsme hráli celoturisťákové hry (Výstup na Everest a Po stopách Yettiho). Určitě se
s námi vydejte na výlety i v příštím roce. Jak můžete vidět, je to
vždy velká zábava, u které se děti dozví i něco nového! Těšíme se
opět v příštím školním roce!

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ DEN DĚTÍ

V sobotu 28. 5. se uskutečnil Den dětí. Podle vydaných soutěžních kartiček dorazilo téměř 500 dětí, za což všem moc děkujeme!
Velké dík si také zaslouží všechny děti z našich kroužků, které
na Dni dětí vystupovaly! Všechno to byla krásná vystoupení, která
se moc povedla. Návštěvníci si mohli také užít spoustu atrakcí,
například bungee trampolíny, čtyřkolky, mobilní planetárium,
skákací hrad, horolezeckou stěnu, divadelní představení a spoustu
soutěžních stanovišť. Na závěr bychom chtěli poděkovat dobrovolným hasičům z Chval a všem našim sponzorům – Globus, Trouw
Nutrition, Pope Servis S. R. O. Speciální díky patří Městské části
Praha 20 a Základní škole Ratibořická. Doufáme, že jste si den
s námi užili. Těšíme se opět příští rok s programem minimálně
stejně tak plným!

MUMRAJ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A UKÁZKOVÉ HODINY
Milí sousedé a přátelé Horních Počernic,
děkujeme, že jsme si tento školní rok mohli
společně užít na krásných akcích. O letních
prázdninách se těšíme na vaše děti, které jsou
přihlášeny na naše tábory a též na partu
dobrovolníků, kteří nám pomohou připravit
prostory pro další školní rok.
Krásné léto všem.
Hana Holá a Barbora Zálohová
vedení Mumraje, z. s.

ZÁPISY DO KURZŮ
NA ROK 2022/23
On-line od 1. 6.
Letos mějte náskok i vy. Rezervujte si
svůj oblíbený kurz či kroužek již teď
a mějte jistotu, že vám místo neuteče.
POHYBOVÉ KURZY:
• létající jóga pro děti, pro dospělé a pro
dospělé s hlídáním dětí
• hatha jóga, jóga pro zdravá záda
• parkour
UMĚLECKÉ KURZY:
• výtvarka pro děti a pro dospělé
• keramika pro rodiče s dětmi a pro děti
• dětský sbor Rokytka, zpívání pro radost
• první krůčky k hudbě Z. Bartošové
JAZYKOVÉ KURZY:
• němčina pro dospělé
•A
 J konverzace pro dospělé s hlídáním dětí
ZÁPISY DO ŠKOLIČKY
NA ROK 2022/23

31. 8. – 7. 9.
Přijďte se podívat, pobavit se, vyzkoušet
aktivity, zapsat se do kurzů nebo si jen
tak posedět nad hrnkem dobré kávy.
• ZÁPISY DO KURZŮ
A DO ŠKOLIČKY
• UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA
• TVOŘENÍ SE ŠKOLIČKOU
• VOLNÁ HERNA S OPIČÍ DRÁHOU
• OBŘÍ STAVEBNICE
• DOPROVODNÝ PROGRAM
• DOMÁCÍ OBČERSTVENÍ
• PROHLÍDKA MUMRAJE
A COWORKINGU

HLEDÁME
LEKTORKY DO ŠKOLIČKY
A CHŮVY
Péče o děti ve Školičce, při kurzech pro
dospělé a coworkingu. 1–2 dopoledne v týdnu. Milující přístup k dětem,
empatie a spolehlivost. Práce je na DPP.
Nástup v září.
Ozvěte se Renatě:
775 720 588,
renata.curdova@domumraje.cz
LEKTOR/KA NĚMČINY
Nabízíme pracovní pozici empatické lektorce němčiny pro dospělé (1 kurz týdně).
Práce je na DPP. Nástup v září.

foto: archiv Mumraj

• A ktivní seniorky
Baví vás cvrkot jako je v Mumraji? I vaše
ruce mohou pomoci při přípravách akcí.
Nebo pro vás máme krásnou roli, tetu
na čtení, v naší Školičce. Jen na vás
bude, kolikrát za měsíc se stavíte a potěšíte naše děti.
•Z
 ruční tatínci či dědečkové
Máte-li nezištnou touhu pomoci partěpodnikavých žen, které ocení vaše zlaté
ruce, jste na správné adrese. V našem
centru je stále co opravovat. Přivrtat
poličku, vyměnit zářivky nebo opravit
kapající kohoutek.
•T
 vůrčí duše
Máte hlavu plnou nápadů, jen potřebujete prostor a podporu s jejich realizací?
Vaše sny se s námi stanou realitou. Nebo
se zapojte do již rozběhlých projektů,
jakými jsou např. tvoření pro seniory
nebo venkovní hry pro celou rodinu.
Máte chuť se přidat? Ozvěte se Simoně:
simona.doubravska@domumraj.cz,
770 602 040
foto: archiv Mumraj

Ozvěte se Hance:
775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz

On-line od 1. 6.
Dopřejte svým dětem příjemný přechod
mezi rodinnou péčí a nástupem do velké
školky.
• p o, út, st, pá 8.00–12.00 hod.
• flexibilní docházka a náhrady
• individuální přístup v malém kolektivu
• pestrý program pro všestranný rozvoj
Více info u Renaty: 775 720 588,
renata.curdova@domumraje.cz
COWORKING*
15. 8. – 2. 9. po–pá 9.00–13.00 hod.
I v létě máme otevřen sdílený prostor,
kde můžete v klidu pracovat, zatímco my
pečujeme o vaše děti bez věkového limitu.
Více info u Zuzky: 775 720 587

DOBROVOLNICTVÍ
Staňte se součástí Mumraje, který pečuje
o komunitu HP již 22. rokem a který získal
2. místo jako Neziskovka roku 2020.
Darujte svůj čas a své dovednosti, realizujte
se při práci s námi. V naší partě je to zábava.
Můžete být užiteční třeba takto:
• Celá rodina
Rádi se účastníte akcí pro děti a dospělé a to třeba v maskách? Pomozte
nám s bálem, Pohádkovým lesem nebo
Mikulášem.
• Maminky s malými dětmi
Jste na mateřské či rodičovské dovolené?
Chcete se více zapojit do počernického
dění? S námi se můžete podílet na tvorbě programů v našich hernách pro
rodiny.

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
*A ktivita 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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FORMANSKÉ
SLAVNOSTI
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ŠKOLY

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY

ZŠ BÁRTLOVA

Žáci 1. A byli pozváni do Satalic k dobrovolným hasičům. Byl zde pro ně připraven
krásný dopolední program. Všeho se
ujali rodiče jedné žačky a zároveň vedoucí
dobrovolných hasičů pro děti a dorost.
Ukázali nám hasičská auta, vyrobená
od roku 1989 po současnost a jejich vnitřní vybavení. Zjistili jsme vše, co potřebují
hasiči na výjezd. Demonstrovali nám
zakouřenou místnost a ukázali, jak to
chodí při záchraně lidí. Nakonec pro děti
připravili soutěže, za které všichni dostali
krásné ceny a medaili. Akce se moc povedla a všem se líbila. Moc za to děkujeme. Rádi to ještě někdy zopakujeme.
A. Bušová, učitelka
V pátek 3. 6. jsme se zúčastnili skvěle
připraveného Dne dětí v ZŠ Stoliňská.
Žáci 2. stupně si připravili různé aktivity
a soutěže cílené na seznámení se se životem nevidomých a neslyšících. Na vlastní
kůži jsme si vyzkoušeli hmatové kvarteto,
zvukové pexeso, hry s ozvučeným míčem.
Na přednášce s neslyšícím lektorem
jsme se naučili několik znaků. Celé ZŠ
Stoliňská a hlavně paní H. Zmekové moc
děkujeme za pozvání a nové hezké zážitky.
D. Hřebenová, učitelka

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA FZŠ CHODOVICKÁ

FZŠ CHODOVICKÁ

Konec školního roku se nesl ve znamení výletů, škol v přírodě a zahraničních
zájezdů. Některé třídy vyrazily do Špindlerova mlýna, jiné na Karlštejn, do Poděbrad
na výstavu lega, Muzea K. Zemana, do Koněpruských jeskyní, na výstavu na Chvalský
zámek, na Pražské výstaviště, na Svět knihy, do hornopočernického divadla v přírodě
a do německého Legolandu a Europa parku. Nejdůležitější je, že jsme si tento školní rok
po dlouhém nepříjemném covidovém období užili opět všichni společně bez zavřených
dveří školní budovy.
EVROPA 2050 (VÝTVARNÁ SOUTĚŽ)

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
vyhlásila mezinárodní projekt: „Evropa,
ve které chci žít. Evropa 2050."
Hlavním cílem je vytvořit prostor
pro otevřený dialog s mladou generací
a umožnit společné zamyšlení nad tématy,
která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj
v Evropské unii.
Do projektu se zapojila také FZŠ Chodovická, ve školním kole soutěže odevzdaly nejlepší práce:
Karolina a Klára B. (9. A)
Adélka H. (9. A)
Zuzka K. (7. B)
Karolina V. (7. A)
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Vybraná díla budou vystavena v pražském Karolinu a oceněna

ŠKOLY

SPORTOVNÍ UDÁLOSTI Z FZŠ
CHODOVICKÁ

11. 5. - OVOV krajské kolo
(Sportovní areál Eden)
Ve velmi teplém počasí zápolili naši
sportovci na krajském kole OVOV
(odznak všestrannosti olympijských vítězů). Už od začátku bylo naše družstvo
velkým favoritem. Tuto roli opět potvrdilo a z 1. místa postoupilo na MČR
do Brna, které se bude konat opět
v září. Velká gratulace patří i některým
jednotlivcům, kteří se samozřejmě také
MČR zúčastní.
26. 5. - Pohár rozhlasu (Kotlářka)
Atletická soutěž, v níž se zapojí
vždy většina pražských škol. I proto
je skvělým úspěchem umístění našeho staršího žactva. Chlapci skončili
na 6. místě. Děvčata pak na krásném
3. místě v Praze. Před nimi byly už jen
školy se zaměřením na atletiku.

31. 5. - Nohejbal - krajské kolo (Libeň)
Zřejmě poslední meziškolní soutěž
v tomto školním roce. Mladší i starší žáci
si z nohejbalového finále Prahy odvážejí
bronzové medaile! Tohoto skvělého úspěchu
dosáhli především trpělivostí, týmovostí
a psychickou odolností v klíčových momentech zápasů. Gratulujeme.
Na FZŠ Chodovická nevítězí jen žáci
a žákyně této školy
Nezaostávají ani sportovci - učitelé.
Na kole či v běhu není problém potkat
i p. učitelku Radku Hanákovou. Účastní
se mnoha běžeckých závodů, maratonů,
půlmaratonů, terénních běhů, ani triatlon
jí není cizí. Málokdo ovšem ví, že je
pravidelnou trasérkou = průvodkyní nevidomých běžců, spolupracující s Nadací
Leontýnka. Chcete-li vědět, jak vypadá
např. VLTAVA RUN - etapový běh ze
šumavské Kvildy do Prahy po boku nevidomých závodníků, neváhejte ji zastavit
nebo se přidat k ní.

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHODOVICKÁ 2250, 193 00 PRAHA 9
PŘIJME OD 24. 8. 2022 NOVÉHO ZAMĚSTNANCE NA POZICI: VYUČENÝ
KUCHAŘ/KUCHAŘKA. NABÍDKY ZASÍLEJTE NA: INFO@FZSCHODOVICKA.CZ,
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH: 281 922 171, 602 762 952.

ATENTÁT NA R. HEYDRICHA,
LIDICE, LEŽÁKY
V letošním roce uplynulo 80 let od tragických událostí roku 1942, kdy čeští
výsadkáři vykonali atentát na
R. Heydricha. Tento historicky významný okamžik a jeho následky je důležité si
pravidelně připomínat. Z tohoto důvodu
jsme letošní celoškolní projekt zaměřili
nejen na tuto tragickou událost, ale také
na její následky.
V rámci projektu se žáci ve všech
předmětech obeznámili s důležitými
fakty a současně se zapojili do celé řady
mimoškolních aktivit. V Praze jsme navštívili místa, která jsou spojena s atentátem. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže,
kterou organizuje Památník Lidice. Letos
se konal 50. ročník soutěže, účastnilo se
77 zemí světa a do soutěže bylo přihlášeno
14 527 výtvarných prací. Žákyně sedmé
třídy Emma Kosourová, Vendula Bláhová
a Manuela Wolfová získaly čestné uznání
odborné poroty. Děkujeme za výbornou
reprezentaci školy.
Součástí projektu byla nově instalována naučná stezka kolem školy, která
připomíná tragický osud ležáckých
a lidických dětí a jejich rodin. Všechny zavražděné děti připomínají květy
pomněnek, které pod vedením paní

ZŠ STOLÍŇSKÁ

učitelky Havlové vytvořily žákyně
osmých tříd.
Jako připomínku vypálení obce Lidice zasadili žáci v den 80. výročí u školy
stromy, jako symboliku, že jediné, co
přežilo vypálení Lidic, byla hrušeň.
Za darované stromy děkujeme panu
Josefu Beránkovi.
Eva Březinová, Jakub Hromas,
učitelé ZŠ Stoliňská
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

SEPTIMY NA VLTAVĚ
Jako aktivitu na letošní sportovní zájezd septim jsme si vybrali
sjezd Vltavy v kánoích, a tak skupina 22 studentů a tří profesorů
vyrazila 30. května z Vyššího Brodu po Vltavě vstříc dobrodružství.
Jelikož ne všichni byli zkušení vodáci, o zábavu bylo postaráno.
Jezy jsme sjížděli všemožně, ne vždy suchou nohou. Díky skvělému
počasí jsme pak ale velmi rychle uschli a bylo to vlastně i příjemným osvěžením. Čeho si moc vážím na našem ročníku je i to, že
jsme velmi nadaná skupina, co se zpěvu týče. Každý večer jsme
usedli k táboráku a zpívali známé skladby. Jestli se to dalo poslouchat, to nevím, ale my jsme si to rozhodně užili.
Každý den jsme ujeli něco kolem 12 kilometrů. Vždy jsme se
zastavili na oběd v místních podnicích, načerpali sílu a pokračovali dál. V kempech jsme pak měli rozchod. Ve středu jsme se
například mohli jít podívat do historické části Českého Krumlova
a udělat si tak i hezký výlet.
Za celou vodáckou skupinu mohu říci, že to byl jeden z nejlepších zájezdů, který jsme na našem gymnáziu zažili. A jelikož to byl
i jeden z posledních na této škole, budeme na něj i rádi a dlouho
vzpomínat.
Kateřina Marešová, septima B

GYMNÁZIUM JE
3. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
ŠKOLOU PRAHY 9

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
ÚSPĚCHY
ŽÁKŮ ZUŠ V CELOSTÁTNÍCH
SOUTĚŽÍCH

V pátek 6. června se uskutečnilo pod záštitou DDM Praha 9
ve středisku H 55 v Hloubětíně slavnostní předávání diplomů za
1. - 3. místa v obvodních kolech vzdělávacích soutěží ve školním
roce 2021/2022.
Naše gymnázium se díky velkému počtu oceněných studentů
stalo 3. nejúspěšnější školou Prahy 9. Celkem převzalo ocenění 17
našich žáků, z nichž někteří byli úspěšní dokonce hned v několika
soutěžích či olympiádách. Rekordmankou, a to nejen za naši školu,
ale mezi všemi oceněnými, se stala studentka Malvína Bruothová ze 4. A, která se umístila na předních příčkách v matematické
a biologické olympiádě, olympiádě z českého jazyka a v Pythagoriádě, a stala se tak držitelkou poháru pro nejúspěšnější žákyni.
Náš velký dík patří oceněným žákům za vzornou reprezentaci školy
a učitelům za jejich přípravu a podporu.

Ve dnech 29. 4. až 1. 5. se konalo celostátní kolo soutěže
žáků ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu. Eva Chlebková z pěvecké třídy Šárky Mistrové získala 2. cenu v VII.
kategorii.
Šárce Mistrové děkujeme za skvělou přípravu a Martině
Hudáčekové za výborný klavírní doprovod.
Ve dnech 19. až 22. 5. se konalo celostátní kolo soutěže
žáků ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje. Matěj Bujalka
ze třídy dechových nástrojů Jana Triebenekla získal
1. cenu v VIII. kategorii ve hře na tenor.
Damián Koucký ze saxofonové třídy Pavla Fiedlera
získal 2. cenu v IX. kategorii ve hře na saxofon.
Děkujeme Janovi Triebeneklovi a Pavlovi Fiedlerovi za skvělou přípravu a Nadě Golubničaji za výborný
klavírní doprovod. Blahopřejeme soutěžícím k velkému
úspěchu!

Vedení školy

Libor Zíka, ředitel ZUŠ
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR
PALEČEK MÁ ZLATO!
Dětský pěvecký sbor Paleček Základní umělecké školy Horní
Počernice, který vede sbormistryně Šárka Mistrová, dosáhl velkého
úspěchu! Ve dnech 3. 6. – 4. 6. se zúčastnil Mezinárodní soutěže
pěveckých sborů Svátky písní Olomouc. Získal zde krásná ocenění:
zlatou medaili v kategorii A2 - dětské sbory do 16 let, druhou zlatou medaili v kategorii E - soudobá hudba. Úžasné je, že vybojoval
ve finálovém kole i titul absolutního vítěze celé soutěže!!! Radost
dětem udělala cena publika, kterou jsme získali v internetovém hlasování. Díky zpěvačkám a zpěvákům Palečku za jejich pracovitost
při zkouškách, za soustředěnost a bojovnost při soutěži, podali jste
skvělé výkony! Děkujeme Martině Hudáčekové za precizní klavírní
doprovod.
Festival Svátky písní Olomouc je tradiční sborový festival konaný
v České republice. První ročník se uskutečnil již v roce 1972, festival se tak řadí k nejstarším sborovým festivalům v Evropě a zároveň
se jedná o největší mezinárodní sborový festival v České republice.
Každoročně se koná první víkend v červnu v Olomouci.
V posledních pěti ročnících se festivalu Svátky písní Olomouc
zúčastnilo 159 sborů, což představuje celkem 5 918 účastníků z 23
různých zemí. Porota pracovala ve složení Andrea Brown (GBR),
Miroslava Matisová (SVK), Gabriel Rovňák (SVK), Libor Sládek
(CZE), Roman Michálek (CZE).
Šárka Mistrová, sbormistryně

MŠ CHODOVICKÁ

DEN DĚTÍ V MŠ CHODOVICKÁ
Na Den dětí uspořádalo SRPMŠ Chodovická pro
děti z mateřské školky zábavné dopoledne. A tak se
v tento den školková zahrada proměnila na pouť. Děti
se mohly projet na autodráze v papírových autíčkách,
zastřílet si na plyšákové střelnici, udělat tu největší
bublinu na světě a zatočit se na dřevěném kolotoči plném zvířátek od řezbáře Matěje ze Zásmuk. Nakonec
si na kole štěstí vytočily sladkou odměnu a na památku si odnesly i malý dárek v podobě pouťového větrníčku. Podle rozzářených očí dětí, všude se ozývajícího
výskání a smíchu a pochvalných reakcí paní učitelek
se akce líbila. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
pomohli s přípravou, vyložením a naložením kolotoče a celé dopoledne obsluhovali jednotlivá stanoviště
a pomáhali dětem. Zvláštní poděkování patří Šárce
Hastrmanové a Gabriele Klementové za skvělé nápady
a jejich realizaci.
Dana Irglová, SRPMŠ Chodovická
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NOVINKY Z LIPÍ
V krásném prostředí Chvalského zámku
převzali na konci května svá maturitní
vysvědčení více než dvě stovky dnes už
bývalých žáků čtvrtých ročníků. Jejich
studium výrazně poznamenala koronavirová pandemie, ale na jejich výsledcích
se tato situace nikterak nepodepsala.
Přestože všichni zkoušející byli nároční,
množství předávaných červených desek,
které obsahovaly maturitní vysvědčení s vyznamenáním, bylo neuvěřitelné.
Za schopnosti našich absolventů mluví
i to, že si všichni poradili se všemi didaktickými testy i písemnými pracemi. Jsme
na vás opravdu hrdí a na dalších cestách
vám přejeme mnoho úspěchů!
S koncem maturitního období přišel i návrat studentů druhých a třetích
ročníků z povinných praxí zpět do školy.
Výuku jim zpestřilo několik aktivit, které
jejich poznání rozšířily v mimoškolním

prostředí. Žáci třetího ročníku navštívili
Národní technickou knihovnu v Kampusu
Dejvice. Zde se pod vedením pracovnice
oddělení komunikace dozvěděli mnohé
o více než třísetleté historii knihovny,
o knihovním fondu, ale také o možnostech, které nabízí právě středoškolským
studentům.
První ročník oboru mediální komunikace navštívil Státní oblastní archiv v Praze. V rámci prohlídky se prváci seznámili
s činností archivu a koloběhem života dokumentu. Role průvodkyň se ujaly o rok
starší spolužačky, které v SOA absolvovaly
svoji praxi. Podle ohlasu účastníků v ní
byly úspěšné.
Studenti španělštiny ze druhých
ročníků se vydali na ”Fiestu Flamencu”
do studia Itaka.
Interaktivní program je seznámil
se španělským folklórem, literaturou,
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SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU

uměním či základním geograficko-lingvistickým členěním země. Všichni si mohli
vyzkoušet klasické španělské šaty, šátky,
vějíře, ale také hru na cajon. Závěrečný
kvíz prověřil, co si každý zapamatoval,
a ochutnávka španělských tapas se stala
příjemnou tečkou.
Období maturit bylo náročné nejen pro
žáky, ale také pro pedagogy. Abychom
my i další zaměstnanci školy nabrali síly
do letošního finiše, vyjeli jsme na teambuilding do jihočeského Herbertova. Program byl pestrý – někteří sjeli z Vyššího
Brodu do Rožmberku na raftech, někteří
si mezitím prohlédli vyšebrodský klášter,
společně jsme pak absolvovali návštěvu
zámku Rožmberk. Nechyběl ani táborák
s opékáním špekáčků. Vydařilo se i počasí, a tak jsme si víkend opravdu užili.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

SPORT

PŘEBOR PRAHY JEDNOTLIVKYŇ
VE SG A MČR V ČERNOŠICÍCH
V neděli 29. května pořádala TJ Sokol
Kampa v tělocvičně na Balkáně Přebor
Prahy jednotlivkyň. Tento závod byl
zároveň kvalifikací na Mistrovství České
republiky výkonnostního stupně B, který
pořádal náš oddíl v Černošicích ve sportovní hale Věry Čáslavské od pátku 10.
do neděle 12. června.
Na Přeboru Prahy nás nejlépe reprezentovala a zároveň se na MČR kvalifikovala
tato děvčata:
VS 5. B: 1. Julie Brožová
2. Kateřina Jakešová
VS 4. B: 3. Jessica Wandruschka
4. Ela Šrůtková
6. Anežka Pospíšilová
VS 6. B: 3. Julie Ohanková
4. Kristýna Bartošová
6. Jana Zahradníčková
Na MČR nakonec závodilo jen 7 našich
děvčat, K. Jakešová pro zranění nestartovala. Nejlépe si vedla Julie Brožová,
svěřenkyně trenérek Evy a Zdeňky Kopeckých, která vybojovala ve své kategorii
výborné 5. místo.
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

GENTLEMANI OBHÁJILI
PODZIMNÍ TITUL

Naši nejzkušenější fotbalisté v klubu
opět potvrdili svoji kvalitu a s přehledem obhájili podzimní vítězství v 1. lize
Gentlemanů.
V zápasech nepoznali hořkost porážky.
O tento úspěch se na hřišti zasloužili Josef
Sůva, Václav Hromas, Dalibor Slezák,
Slavomír Voženílek, Štěpán Mikolášek,
Vlastislav Doležal, Lukáš Procházka, Vasil
Boev, Ivan Habrun, Tomáš Jakl, Leoš
Trepera, Michal Fialka, Marek Mach, Jiří
Šebek, Karel Piták, Pavel Putík, Marek
Ladomerský za podpory Sváti Maliny.
Výsledky:
Radotín - Xaverov 4:7
Xaverov - Braník 11:4
Řepy - Xaverov 2:5
Xaverov - Radotín 9:1
Braník - Xaverov 1:6
Xaverov - Řepy 5:2
Ještě jednou gratulujeme a přejeme všem
borcům hodně zdraví do další sezóny.
David Lukeš, šéftrenér
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VELKÝ ÚSPĚCH POČERNICKÝCH
KICKBOXERŮ NA MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY 2022

O víkendu 4. a 5. června 2022 se v Pražské BB Aréně v Letňanech uskutečnilo Mistrovství ČR ČSK v kickboxu. Této vrcholné akce se účastnilo dohromady téměř 200
závodníků ze skoro 40 sportovních klubů z celé České republiky. Hornopočernický klub
reprezentovalo šestnáct závodníků, kteří ve dvou náročných dnech úspěšně bojovali o republikové tituly. První den vstoupili do bojů děti a mladí kickboxeři a v den druhý závodili dospělí a veteráni. Ve všech věkových kategoriích měl Kickbox klub Kosagym své
zastoupení. Ve velké konkurenci se medaile vyhrávají těžko, ale hornopočerničtí kickboxeři dokázali, že jsou na letošní největší závody v Čechách dobře připraveni. S počtem
šesti zlatých, devíti stříbrných a pěti bronzových medailí obsadil Kickbox klub Kosagym
celkové druhé místo ze všech zúčastněných klubů. Za tímto úspěchem stojí trenéři Petr
Kotík, Petr Tahal, Josef Kubát a trenérka Rebeka Baťová, kteří své svěřence na tuto akci
výborně připravili. Kickbox Klub Kosagym děkuje za trvalou finanční podporu Národní
sportovní agentuře, Městské části Praha 20 a hlavnímu městu Praha.
Výsledky členů Kickbox klubu Kosagym
na MČR ČSK 2022 v kickboxu:

Adam Pokorný,
Pointfighting mladší žáci -37 kg

MISTRY REPUBLIKY VE SVÝCH
DISCIPLÍNÁCH SE STALI:

Kristýna Pokorná,
Pointfighting mladší žákyně +42 kg

3x Hubert Skála,
Pointfighting muži -94 kg, Lightcontact
junioři -79 kg, Kicklight junioři -79 kg

Matěj Karel,
Pointfighting starší žáci +63 kg

2x Vojtěch Fiala,
Lightcontact muži +94 kg, Kicklight muži
-89 kg

4. MÍSTO OBSADIL:

David Kozelka,
Lightcontact veteráni +80 kg

5. MÍSTA OBSADILI:

STŘÍBRNÉ MEDAILE BRALI:

2x Jakub Vlasta,
Kicklight junioři -63 kg, Lightcontact
junioři -63 kg

Jan Bradáč,
Lightcontact veteráni +80 kg
Šimon Karel,
Pointfighting mladší žáci +42 kg
Dominik Dolanský,
Pointfighting mladší žáci -42 kg

2x Laura Krankillová,
Lightcontact starší žákyně +60 kg, Lightcontact juniorky -65 kg
2x Šimon Král,
Pointfighting starší žáci -42 kg, Pointfighting starší žáci -47 kg
Lukáš Veselý,
Pointfighting mladší žáci -42 kg
Martina Kulhánková,
Lightcontact ženy -65 kg
Michaela Kovalčíková,
Pointfighting mladší žákyně -42 kg
BRONZOVÉ MEDAILE ZÍSKALI:

Lumír Veselý,
Lightcontact veteráni +80 kg
Martina Kulhánková,
Ligtcontact ženy -60 kg
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Petr Kotík,
šéftrenér Kickbox klubu KOSAGYM

SPORT

JOSEF
PTÁČEK
PŘIDAL TITUL
VICEMISTRA
SVĚTA

Dějištěm mistrovství světa v Hand
to hand combat sportu speciálních
ozbrojených sil bylo město Buchara
v Uzbekistánu. Závodů se zúčastnilo
okolo 30 států ze všech kontinentů.
Kromě tradičních velmocí tohoto
sportu bylo možné vidět i zápasníky
z Indie či Íránu. Mistrovství světa se zúčastnil i Josef Ptáček a vedl
si nad očekávání dobře. I když se
v této disciplíně zúčastnil mistrovství světa teprve podruhé, dokázal se
přes vyřazovací boje dostat nakonec
až do finále, a vybojovat pro Českou
republiku 2. místo. Stal se tak vicemistrem světa. Cestou potkal například
zápasníky z Moldávie, Rumunska či
Tádžikistánu. Nejúspěšnější zápasníci
byli domácí Uzbekové. To se stalo
i v případě Pepy. Zápas s Uzbekem
ve finále měl jednoznačný průběh.
Uzbek byl ve všech disciplínách
používaných v těchto zápasech (box,
kickbox, sambo, jiu-jitsu, judo aj.)
lepší. Šanci na případnou výhru měl
Pepa pouze v momentě, kdy se mu
podařilo nasadit škrcení (triangl).
Soupeř měl ale velkou sílu a dokázal
toto nebezpečí odvrátit. Jeho fyzické přednosti se projevily i v dalších
fázích zápasu. Velkým bonusem při
závěrečném ceremoniálu bylo i udělení ceny za rozvoj sportu Hand to
Hand combat ve světě, kterou získali
Josef Ptáček starší a Martina Ptáčková od prezidenta svazu. Blahopřání
připojil i ministr sportu Uzbekistánu.
Kromě medaile a prestižního ocenění jsme si přivezli mnoho cenných
zkušeností.
Děkujeme všem sponzorům
a podporovatelům: Horní Počernice,
ATEX, SUBARU, Kinisi centrum
fyzioterapie, John Reed Fitness, Thajský ráj, Cryolife, Zámek Liblice, Jíme
ještě lépe, Pizza Hut, Efko, Redbull,
Bagalio, Respilon, Mojezmrzlina.cz,
Alchymista, Originální brambůrky,
Robby Bubble, Zoo Chleby, PuraVida,
Oriflame, Kojibakers.
Zároveň se těšíme na všechny nové
zájemce, začátečníky i pokročilé, kteří
by se k našemu nadšenému týmu rádi
přidali jak závodně tak i rekreačně.

42. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 28. 5. se sešlo u Koupaliště dvanáct mladých rybářů, aby poměřili své síly
v lovu ryb. Počasí se po propršeném pátku umoudřilo a ráno nás mile překvapilo
sluníčko, foukal ale dost silný vítr, který po celou dobu závodu stěžoval lov se splávkem. Před samotným závodem všichni pořádně zakrmili svůj úsek a v osm hodin už
bylo nahozeno. Zvláštní cena, o kterou se soutěží, je i za nejrychleji ulovenou rybu a to
tentokrát netrvalo snad ani dvě minuty.
Další zvláštní ceny tradičně vyhlašujeme za největší a nejmenší rybu a za nejlepší mladou rybářku, které tentokrát lovily dvě. Největší rybu ulovil Vašek Stejskal, a to 50cm
amura.
Závodníkům se dařilo lovit spíše menší rybky, ale každý centimetr se počítá za bod
do celkového součtu, a proto je potřeba opravdu opatrně zdolat i ty nejmenší, protože velice často rozhodují centimetry, jako i tentokrát, kdy nejvíc ulovil Lukáš Csik
8ks/165 cm, druhá se umístila Adriana Stejskalová 5ks/120 cm a třetí Viktoria Roškotová 6ks/118 cm. Holky opět bodovaly. Závodníkům jsme po obědě předali krásné poháry
s diplomem a samozřejmě věcné ceny, kterých se nám díky darům našich kolegů
V. Tommiho, F. Chvalníka, L. Žižky a F. Svobody sešlo opravdu dost, takže si každý
závodník (i ti méně úspěšní) něco domů odnesl. Děkujeme všem kolegům z výboru
naší MO, za zdárný průběh a přípravu celé akce.
Přejeme všem rybářům a rybářkám hezkou dovolenou u vody s pěknými úlovky a těšíme se na vás při podzimním závodě u nás na Koupališti.
Za výbor MO: Martin Pachta

Hezké léto vám všem!
Josef Ptáček, trenér
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LÉTO U VODY

Horké letní počasí se nejlépe tráví u vody. Naše městská část již koupaliště nemá,
mnoho lidí ale využívá k osvěžení rybník Eliška. To však není oficiální koupaliště,
nezjišťuje se u něj tedy kvalita vody. V okolí je mnoho dalších možností ke koupání venkovní bazény či přírodní koupaliště, jejichž návštěvu si určitě nenechte ujít.

Nejprve se podíváme na venkovní bazény,
které v okolí máme a jsou bezpečné
po celé léto. Na kole se jednoduše dostanete přes Klánovický les na koupaliště
Klánovice, kde najdete bazén 25 x 15 m
a 14 x 20 m s pozvolným vstupem do vody,
brouzdaliště pro nejmenší 4 x 4 m, sociální zařízení, převlékárny, občerstvení, dvě
dětská hřiště, trampolíny, houpací zvířátka, stůl na stolní tenis, minigolf a hřiště
na plážový volejbal.
O kus dál v Úvalech je koupaliště,
kde je velký plavecký bazén 50 x 26 m,
25m bazén pro menší děti a brouzdaliště.
V areálu najdete nohejbalové hřiště, hřiště
na plážový volejbal, minigolf, kroket
a další hry. Během sezóny pořádají mnoho
akcí - cvičení či tanec ve vodě, nebo oblíbené pěnové řádění. Nechybí ani občerstvení a sociální zařízení.
V Kolovratech je vyhřívaný venkovní
bazén 25 metrů s plaveckými dráhami
a relaxační částí. Pro děti je zde malý
bazén s klouzačkou a chrličem. K dispozici je také sociální zařízení, převlékárny
a občerstvení s posezením pod slunečníky.
Nově je k dispozici i finská panoramatická
sauna.
Další bazény najdete například
na Pražačce, Slávii, v Podolí, Ládví,
Čakovicích, na Petynce, na Stírce, Divoké
Šárce a v Čestlicích.
Další možnosti nabízejí přírodní koupaliště, kterých je v našem okolí velké
množství. Ale ne každý rybník je vhodný
ke koupání, a proto je vždy potřeba zkontrolovat, zda neobsahuje sinice. Oficiální
koupaliště pravidelně kontroluje Krajská
hygienická stanice. Na jejich stránkách si
můžete ověřit, jaká je aktuální kvalita vody.
Přírodní koupaliště Vyžlovka - na tomto koupališti obklopeném lesy si kromě
koupání můžete zahrát ping-pong, šipky,
fotbálek, plážový volejbal, kuželky a kroket.
Biotopové koupaliště v Radotíně tvoří
umělá vodní nádrž s přírodním vzhledem,
která se čistí biologicky – bez chemie,
pouze pomocí rostlin a ekosystémů ve filtračních lagunách.
Biotop Lhotka patří k nejznámějším
koupalištím v okolí. Jezero má rozlohu
5 570 m² a je obklopeno borovicovým
hájem. Na své si zde přijdou i vyznavači
nudismu.

Žluté lázně v Praze u řeky Vltavy slouží
jako relaxační místo pro lidi všech věkových kategorií. V provozu jsou vybraná
sportoviště pro plážový volejbal, stolní
tenis nebo oblíbená venkovní posilovna.
Venkovní koupaliště TJ Avia v Čakovicích je v provozu pouze v letních měsících
a za příznivého počasí. K dispozici jsou
zde dva bazény, jeden hlubší pro plavce
a sportovce a druhý spíše pro děti. Slunit
se můžete na travnaté pláži.
Na pražský ostrov Štvanici se po letech
vrátila tradiční plovárna. Návrat ke koupání ve Vltavě, oblíbeném zvláště v 19.
a 20. století, umožnilo mimo jiné i zlepšení kvality vody v řece. Pro návštěvníky
jsou k dispozici lehátka, paddleboardy,
toalety, sprchy a občerstvení.
V pražském Motole se můžete vykoupat
u rybníka, který je napájen Motolským
potokem. Koupaliště je vhodné zejména
pro děti – není hluboké a má písčité dno.
Areál Šeberák je místem pro váš volný
čas. Najdete tu celoročně otevřenou restauraci Šeberák s nabídkou vynikajících
pokrmů včetně svíčkové, steaků, rybích
specialit, salátů a dezertů. Od sezóny 2020
zde opět funguje přírodní koupaliště.
V Jincích na Příbramsku najdete
koupaliště ve formě vodního biotopu.
Specialisté do vody umístili vybrané
rostliny, které vodu samy čistí. Není tedy
nutné přidávat do ní chemikálie, což ocení zejména ti, kteří se v chlorované vodě
nemohou koupat.
Přírodní koupací biotop Pilař ve Voticích čistí rostliny a řasy, bez přidání
chemických látek. Koupání je tak vhodné
i pro alergiky.
Proboštská jezera jsou oblíbeným
místem rybaření ale i přírodního koupání v těsné blízkosti Staré Boleslavi. Jezera
vznikla po vytěžení štěrkopísku. Nejlepší
koupání je na placené písečné pláži v kempu.
Koupaliště Jezero Poděbrady je
přírodní areál u vytěženého pískového
povrchového dolu. Areál se nachází skoro
v centru a patří k němu parkoviště pro
cca 150 vozů. V areálu se nachází přírodní
nudistická pláž, sociální zařízení, sprchy,
5 barů s občerstvením a pitím.
Legendární prvorepubliková plovárna Jureček v Říčanech u Prahy, kterou
v minulosti navštěvoval mimo jiné herec
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Oldřich Nový, nabízí letní aktivity pro
dospělé i rodiny s dětmi a po celý rok
posezení v restauraci.
Koupání v největším rybníku v Praze
v Dolních Počernicích je možné ze severní a jižní strany, idylu ale trochu narušuje
Jižní spojka, která je na doslech. Ve východní části rybníku se mohou koupat i nudisté.
Pískovny se nacházejí na jihozápadním
okraji obce Hradišťko i na Hlubokém
potoku, kde byly těžbou štěrkopísků
vytvořeny dvě nádrže oddělené úzkým
valem, o celkové rozloze 37,8 ha.
Hostivařská přehrada nabízí zábavu,
aktivní odpočinek, sportovní a kulturní vyžití i relaxaci pro každého, a to v nádherné
lokalitě jen pár minut od centra Prahy.
V obci Mšeno u Mělníka najdete malé,
více než 75 let staré, nyní zrekonstruované
lázně, které jsou oblíbeným místem pro
letní koupání.
Asi 4 km jižně od pražské Zbraslavi
je k mání pohodlné koupání v přehradě
ve Vraném nad Vltavou. Koupaliště je
součástí vybaveného rekreačního areálu,
a najdete zde i malý bazén na osvěžení.
Bývalá pískovna mezi Tišicemi a Mlékojedy nabízí příjemné koupání i řadu
služeb. Voda zde bývá krásně čistá, slunit
se můžete na travnatých nebo písčitých
plážích. Příjemné koupání doplňuje plážový
bar, plážové kurty a vodní lezecká stěna.
Jen 20 minut jízdy z Prahy se nachází
velmi příjemné prostředí pro rekreaci - pískovna Sadská s průzračně čistou
vodou. Místo jako stvořené pro slunění
na písečných plážích či pro ležení ve stínu
borových lesů. Koupání zde si oblíbily
především rodiny s dětmi. Je tu vyhrazena
i pláž pro naturisty a volejbalové hřiště.
Máchovo jezero poskytuje na svých
čtyřech plážích v letních měsících rekreaci tisícům návštěvníků. Na hlavních
plážích v Doksech a ve Starých Splavech
jsou oblíbené tobogány a další atrakce
a možnosti občerstvení.
Doposud pátou největší přehradou
v České republice je přehrada Slapy postavená roku 1950. Kromě vodních sportů
jako je např. jachtaření, vodní lyžování,
windsurfing, ale také koupání je přehrada
využívána lodní dopravou.
zdroj web
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Prodej jízdních kol
Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz
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Servis jízdních kol
Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
Tel.: 233 320 960
602 800 920
Email: mbkolo@mbkolo.cz
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w w w.mbkolo.cz
Kandidujeme SPOLEČNĚ do komunálních voleb v září 2022

Petr Měšťan

Ondřej Žídek

Zuzana Foglarová
www.odshornipocernice.cz
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Trvale odstraňujeme žilky,
chloupky, hemangiomy.
www.petrakosmetika.cz
Tel: 777 838 852
Zdoňovská 2992/15
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: 733 720 950 pavel.janci@email.cz

Kominictví Němec
opravy, čištění, revize 775 132 921
Zednictví - malířství
Rekonstrukce bytů, domů, nebytových
prostor. Veškeré zednické, obkladačské,
malířské, podlahářské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn. E-mail:
standa1244@seznam.cz Mobil 777 670 326
Koupím byt v Horních Počernicích.
Tel: 604 617 788

Firma, zabývající se renovacemi
a opravami klasických automobilů
(youngtimerů) a veteránů přijme
automechanika na plný úvazek.
Požadujeme spolehlivost, samostatnost
a chuť se učit nové věci. Nabízíme
atraktivní náplň práce, příjemné
pracovní prostředí a odpovídající platové
ohodnocení. Praha - Horní Počernice.
Tel.: 777 11 65 21

! 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
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