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24. 3. Ples neziskovek v KC Domeček

25. 3. Počernické kuře

21. 4. Oslavy Dne Země v parku Ratibořická

30. 4. Čarodějnice

20. 5. Formanské slavnosti v SKP HoPo Křovinovo nám.

29. 5. Veřejné fórum -10 problémů v Horních Počernicích - Chvalský zámek

2. 6. Den dětí

3. 6. Pohádkový les

6. 10. Počernice v pohybu ve venkovním areálu FZŠ Chodovická

2. 12. Ježíškova pošta v areálu Chvalské tvrze

23. 12. Zpívání pod vánočním stromkem

24. 12. Živý betlém

Termíny hlavních akcí v roce 2018

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ÚNOR 2018

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 1. 4. , denně od 9.00 do 17.00 hod.
Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového
Joa k zázrakům animace

17. 2. od 10.00 do 17.00 hod.
Tajemná sobota na zámku s hrabětem
Telekem z Tölökö

18. 2. od 10.00 do 17.00 hod.
Westernová neděle na zámku
s Limonádovým Joem a Tornádo Lou

24. 2. od 19.00 do 22.00 hod.
Strašidelná noc na zámku se svítícími
přízraky a hladovou Adélou

DIVADLO
1. 2. od 19.30 hod.
Velká vizita – Svrchní bělice
(NEBUĎ KONZERVA)

4. 2. od 15.00 hod.
Čert a Káča

5. 2. od 19.30 hod.
Milada (KINO)

7. 2. od 19.30 hod.
Tchýně na zabití 

10. 2. od 15.00 hod.
Velká oříšková loupež 2 (KINO)

12. 2. od 19.30 hod.
Sextet aneb Zkusíme to jinak

14. 2. od 19.30 hod.
Zahradnictví: Dezertér (KINO)

20. 2. od 19.30 hod.
Vražda v Orient Expresu (KINO)

23. 2. od 19.30 hod.
Romeo a Julie

24. 2. od 15.00 hod.
Maxipes Fík

26. 2. od 19.30 hod.
Do ložnice vstupujte jednotlivě

DOPOLEDNÍ POŘADY
5. 2. od 9.00 hod.
Milada (KINO)

6. 2. od 9.00 hod.
Neposlušná kůzlátka

8. 2. od 9.00 hod.
Milada (KINO)

9. 2. od 9.00 hod.
Milada (KINO)

21. 2. od 9.00 hod.
O princezně, Luciášovi a makových
buchtách

22. 2. od 10.00 hod.
Romeo a Julie

23. 2. od 10.00 hod.
Romeo a Julie

26. 2. od 9.00 hod.
Veselá nauka klauníka Notíka

DDM
24. 2. od 14.00 do 18.00 hod.
Filcování - jarní motivy

KULTURNĚ
KOMUNITNÍ CENTRUM
1. 2. od 16.00 do 18 hod.
Promítání pro děti: „Lichožrouti“

8. 2. od 17.00 do 19.00 hod.
Sebevědomá, asertivní
komunikace – Mgr. Jana Černoušková

22. 2. od 17.00 do 19.00 hod.
Dědické právo – Jan Ilek

28. 2. od 20.00 hod.
Rodiče rodičům - debata kam na ZŠ

MUM
21. 2. od 18.00 hod. do 21.30 hod.
O krok dál v Respektovat a být respektován

24. 2. od 9.30 hod. do 11.30 hod.
Montessori sobota

OSTATNÍ
4. 2. od 15.00 hod.
Dětský maškarní bál s Diviznou
- hotel Čertousy
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SLOVO STAROSTKY
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ÚNOR 2018

ULICE K ODPOČINKU
S investorem výstavby řadových domů opako-
vaně řešíme znečištěnou komunikaci K Odpo-
činku a Tlustého. Občanům Horních Počernic 
to brání k důstojné cestě při docházce jak na 
cyklostezku, tak na místní hřbitov.
Jelikož nedochází k nápravě stavu, byl podán 
podnět městské části na Odbor výstavby. Pro-
běhlo místní šetření a bude zahájeno řízení.

BYTOVÉ DOMY U VĚŽE
Proběhlo setkání s občany ulice U Věže, aby-
chom si vyslechli jejich názor na rekonstrukci 
a případnou nástavbu bytových domů v této 
ulici. Ze setkání vyplynul nesouhlas s  nástav-
bou, která by vedla k významnému navýšení 
požadavků na počet parkovacích míst, kterých 
je už v současnosti nedostatek.

 AGLOMERAČNÍ OKRUH
Se zástupci Středočeského kraje jsme jednali 
o obnovení projednávání dokumentace pro 
územní řízení ve věci aglomeračního okruhu. 
Trasa aglomeračního okruhu vede Středočes-
kým krajem a je zahrnuta v  územním plánu. 
Význam tohoto okruhu je v převedení tranzitní 
dopravy aut.
Požádali jsme o dokumentaci, abychom mohli 
přesnou trasu zveřejnit v dalších číslech Zpra-
vodaje.
 
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 
S PŘEDSTAVITELI RADNICE
Vedení radnice uspořádalo tradiční setkání 
s  řediteli příspěvkových organizací, spolků, 
sportovních organizací a církví. Předávali jsme 
si informace plánovaných akcí na tento rok, po-

žadavky na radnici, podněty na zlepšení a další 
zkušenosti.
 
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ 
V LETOŠNÍM ROCE
S panem ředitelem OTV Ing. Vlkem jsme plá-
novali, které rekonstrukce budou probíhat 
v letošním roce v Horních Počernicích. Podrob-
nosti jsou uvedeny v rozhovoru na další straně.
 
ČOV SYCHROV
Na základě usnesení Zastupitelstva, které mi 
uložilo jednat na Magistrátu ohledně změ-
ny územního plánu, týkající se ČOV v lokalitě 
Sychrov, jsem navštívila náměstkyni primátor-
ky Petru Kolínskou.

Hana Moravcová,
starostka

Objevila se otázka, co je vlastně výrobní vý-
bor a zda je to výbor, který schvaluje Zastu-
pitelstvo. Výrobní výbory zřizují všechny in-
stituce, které připravují a realizují investiční 
akce. Vznikají především proto, aby v době 
realizace nedocházelo ke konfliktu s  pro-
jektem a aby nebyly zbytečně vynakládány 
finanční prostředky navíc.
„Výrobní výbor se vždy týká nějaké kon-
krétní připravované akce. Většinou výrobní 
výbor svolává vedoucí inženýr projektu, pří-

padně investor. Zváni jsou odborníci, kteří 
jsou na akci nějak zúčastnění, to je investor, 
projektant, budoucí uživatel stavby, zástup-
ce MČ, Odbor dopravy, policie, cyklisti, inva-
lidé apod. Účelem a smyslem výrobního vý-
boru je operativně zapracovat připomínky 
a požadavky zúčastněných do projektu ve 
fázi přípravy akce (v době realizace je samo-
zřejmě pozdě). Výrobní výbor je svoláván 
dle potřeby.“
Výbor není dle zákona výborem, který 

schvaluje ZMČ. Je to pracovní název, který 
používají všechny organizace - např. TSK.

Členové: Moravcová, Březinová – za inves-
tora, paní urbanistka  – za investora z  hle-
diska územního plánu a urbanismu, Bidlo-
vá  – řešení dopravy a  životního prostředí, 
Vavruška  – za investora, Trutnovský  – od-
bornost z hlediska stavební realizace.
Všichni členové se vyjadřují v rámci samo-
správy, nikoliv státní správy.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 SE KONÁ V PONDĚLÍ
26. ÚNORA 2018 OD 17.00 HOD. NA CHVALSKÉM ZÁMKU.

Vážení Hornopočerničtí,
v  únoru bude na jednání Zastupitelstva 
probíhat schválení našeho rozpočtu na rok 
2018. Rozpočet byl sestavován se správci 
jednotlivých kapitol, kteří nejlépe znají 
svou oblast, a  to jak v  oblasti provozních 
nákladů, tak investic. Rozpočet je připra-
ven ke schválení jako vyrovnaný a k tomu 
přispívá i  to, že se nám daří správně hos-

podařit se svěřenými finančními prostředky a za rok 2017 jsme měli 
na účtech městské části přes 100 milionů korun. To je v historii naší 
městské části největší úspěch.
Jak se nám to podařilo? Pravidelně děláme poptávková a výběrová ří-
zení na služby pro městskou část, úspory byly i v investičních akcích. 
Můžeme tedy dál plánovat a vylepšovat Horní Počernice.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn začátkem února na webu MČ, kde se 
s tímto návrhem můžete seznámit a na jednání Zastupitelstva vznést 
své připomínky.
Připravujeme i rozklikávací rozpočet, abyste se mohli sami pravidelně 

přesvědčovat, jak hospodaříme. V  minulosti byly tyto aplikace složi-
té v tom, aby člověk, který s rozpočtem nepracuje, měl jasný přehled 
v  jednotlivých kapitolách. V  rámci Místní agendy 21 a  sdílení dob-
ré praxe z jiných obcí se nám podařilo najít aplikaci, kde je rozpočet 
uveden v přehledných grafech a jednotlivé kapitoly jsou přehlednější 
a lépe srozumitelnější.
Naše městská část je také pravidelně kontrolována Magistrátem hl. 
města Prahy ohledně hospodaření. Ve zprávách se budete moci do-
číst, jaká drobná pochybení byla nalezena a jak byla napravena. Zprá-
vy budou zveřejněny na webu v záložce ÚŘAD. A nejen Magistrát kon-
troluje naši městkou část a úřad.
Funkce starosty má v kompetenci interní audit úřadu. Naší auditorkou 
je na základě ročního plánu interního auditu, který společně sestavu-
jeme a jako informaci je předkládán Radě městské části, kontrolován 
chod úřadu, jeho jednotlivé odbory a naše příspěvkové organizace.
Snažíme se o předložení všech informací, které jsou dnes nejen stan-
dardní službou občanům, ale především povinností zástupců radnice 
vůči vám.

Hana Moravcová, vaše starostka
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

EVA TŮMOVÁ: NA SVOU NOVOU ROLI RADNÍ SE TĚŠÍM
Po odstoupení z funkce radního Petra He‑
riana byla minulý týden do funkce zvolena 
Eva Tůmová. IT po panu Herianovi převez‑
me starostka Hana Moravcová a  paní Tů‑
mová převezme částečně gesci dopravy 
a podpory podnikatelů.

Před pár dny jste byla zvolena do funkce 
radní, jaké gesce budete mít na starost?
V  podstatě budu hlavně komunikovat s  po-
černickými podnikateli. Spolu s paní Tomso-
vou se pokusíme prohloubit projekt Podaná 
ruka. Chtěla bych pomoci podnikatelům, aby 
se dokázali lépe zorientovat na úřadě a  na-
vázat s  nimi hlubší spolupráci například při 
akcích, pomoci jim medializovat jejich pod-
nikání. Dále bych se ráda pokusila navázat 
spolupráci mezi podnikateli, Klubem podni-
katelů a naší městskou částí.
A  co se týče dopravy, budou pro mě hlavní 
dvě témata, která jsou klíčová, a  to okruh 
Prahou, který vnímám opravdu jako okruh 
Prahou a nikoliv kolem Prahy  a dále zklidně-
ní Náchodské ulice. Vím, že název zklidnění 
je zavádějící, ale je to odborný termín, který 
musíme používat. Není to lehký úkol, máme 

dost svázané ruce, ale chtěla bych hlavně 
zrychlit jednání mezi obcí a  jednotlivými in-
stitucemi, které toto téma řeší a  to je napří-
klad TSK, Magistrát… Narážíme na velký pro-
blém, což je čas a také klub podnikatelů není 
mezi počernickými znám.

Jak se na svou novou roli těšíte?
Těším se, je to pro mě výzva a doufám, že se 
toho úkolu zhostím dobře.

Vstoupit do nové funkce ve volebním roku 
nebude zrovna lehké, jste na to připrave‑
na?
Doufám, že připravená budu. Není moc času 
na to, abych ukázala, co umím a dokážu, ale 
pokusím se udělat maximum pro to, abych 
předvedla své schopnosti.

Byla bych moc ráda, kdyby se nám podařilo 
v občanech vzbudit větší zájem o dění v Po-
černicích. Potřebuji znát vaše názory. Pomůže 
to mně i mým kolegům v rozhodování. Šance 
je připravená rozšířit své řady o nové aktivní 
členy.

Lenka Bartáková, redaktorka

Stanovisko k projektové dokumentaci pro 
stavební řízení ke stavbě „Instalace nabí‑
jecí stanice a  reklamního panelu“, včetně 
stavebních úprav v ulici Obchodní, na po‑
zemku parc. č. 1330/1 a 1341/2 v k. ú. Horní 
Počernice
Rada souhlasila s umístěním stavby „Instalace 
nabíjecí stanice a reklamního panelu, ul. Ob-
chodní, Praha 20“ v  rozsahu dokumentace 
k územnímu řízení.

Obytný soubor BERANKA II  – podzemní 
kontejnery pro tříděný odpad
Rada nesouhlasila s umístěním stavby „Obyt-
ný soubor BERANKA II – podzemní kontejnery 
pro tříděný odpad“ v rozsahu projektové do-
kumentace pro územní souhlas.

Návrh na projednání plnění Plánu zlepšo‑
vání procesu místní Agendy 21 za rok 2017 
a Plánu zlepšování procesu místní Agendy 
21 pro rok 2018
Rada schválila plnění Plánu zlepšování pro-
cesu místní Agendy 21 za rok 2017 a schválila 
Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na 
rok 2018.

Místní akční plán ke snížení zátěže obyva‑
tel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a zne‑
čištěným ovzduším, s využitím zkušeností 
s aplikací MA21
Zastupitelstvo schválilo Místní akční plán ke 
snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměr-
ným hlukem a znečištěným ovzduším, s využi-
tím zkušeností s aplikací MA21.

Změna ve složení Rady MČ Praha 20
Zastupitelstvo zvolilo paní Evu Tůmovou do 
funkce neuvolněného člena Rady MČ Praha 
20.

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

Dovolujeme si Vás informovat o nově otevřené DIABETOLOGII (601 53 54 55) 

v rámci ordinace ENDOKRINOLOGIE (281 91 88 58, dětské i dospělé) 
Černý Most s.r.o., Poliklinika PARNÍK, Generála Janouška 902/17, Praha 9. 

Do obou ordinací přijímáme nové pacienty.
-------------------------------------------------------------------------------------

Kožní ambulance MUDr. Zlatohlávkové (281 86 73 02), 
Poliklinika Parník, Generála Janouška 902/17, P-9, nově provádí 

kosmetické zákroty
(ošetření přístrojem SilkPeel, dermabraze, peeling, 

pigmentové skvrny, akné, omlazení pleti, 
ošetření a aplikace sér, ošetření perem DermicaPen)

Placená inzerce

Advokátní kancelář

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

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

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

Mgr. Iva Svobodová
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KRMÍTKA PRO PTÁČKY

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
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Lednový rozhovor se starostkou Hanou 
Moravcovou se týkal zejména rekonstruk‑
cí komunikací, které nás čekají v  tomto 
roce.

Jaké rekonstrukce komunikací se plánují 
v letošním roce?
Na jednání Odboru technické vybavenosti 
s ředitelem Ing. Martinem Vlkem jsme jednali 
o  plánovaných rekonstrukcích komunikací 
v  Horních Počernicích. Máme stanovených 
několik priorit, jedná se o  ulici V  Slavětíně, 
u  níž se v  letošním roce bude projednávat 
dokumentace pro územní řízení a  stavební 
povolení, ve druhém pololetí by mělo být vy-
dáno stavební povolení a v zimních měsících 
bude zadáno výběrové řízení na zhotovitele. 
Předpoklad výstavby kanalizace, veřejného 
osvětlení a povrchu je na rok 2019. Podařilo 
se nám získat od PVS (Pražské vodohospo-
dářské stavby) kladné vyjádření s napojením 
do ČOV Čertousy, kde byla uvolněna kapacita 
z  rezervy pro výstavbu magistrátních bytů 
Beranka.
Prioritou je také rekonstrukce komunikace 
Třebešovská.V  současné době probíhá vy-
psání výběrového řízení na zhotovitele. Stav-
ba by měla začít na jaře letošního roku.
Další rekonstrukce by měla být na komunika-

ci Domkovská, která je součástí již započaté 
rekonstrukce v oblasti Svépravic. Je vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce 
vodotoče Podsychrovského rybníka. Tato vo-
doteč odvádí dešťové vody z nové výstavby 
Beranka II, v  ulici K  Odpočinku a  následně 
pod ulicí Náchodskou zásobuje vodou rybník 
v Čertousích.
Rekonstrukci plánujeme i  v  ulici Vysokov-
ská směrem od Božanovské, kde jezdí MHD. 
V  současné době je vybírán zhotovitel a  re-
konstrukce by měla proběhnout během 
prázdninového provozu.
Dokončen by měl být také úsek v  ulici Ti-
kovská, kde však nejdříve musí proběhnout 
sloučené územní a  stavební řízení, jelikož 
v  minulosti nebyly vypořádány vlastnické 
vztahy. Městská část tento pozemek odkou-
pila a může se pokračovat v dokončení rekon-
strukce povrchu. Po zimě bude pokračovat již 
započatá rekonstrukce ve Svépravicích.

Počítá se i s rekonstrukcí chodníků?
Ve všech zmíněných rekonstrukcích jsou za-
hrnuty jak komunikace, tak i  chodníky, ale 
ještě plánujeme rekonstrukci chodníků v uli-
ci Běluňská, kde v  současné době probíhá 
výběr zhotovitele a stavba by měla být zahá-
jena v letních měsících.

Jak dopadlo výběrové řízení na ředitele 
Chvalského zámku?
Na základě doporučení výběrové komise 
byla Radou jmenována do funkce ředitelky 
Chvalského zámku paní Růžena Beránková. 
Do výběrového řízení se přihlásily dvě ucha-
zečky a  musím říct, že bylo těžké se mezi 
nimi rozhodnout, jelikož koncepce obou byla 
výborná. Přejeme Růžence, aby se jí v  nové 
funkci líbilo a byla spokojená.

Do nové funkce byla jmenována i  paní 
Eva Tůmová. Můžete nám říci, co bude mít 
jako radní na starost?
Jako radní byla jmenována Eva Tůmová, kte-
rá je již do své funkce plně zapojena a bude 
mít v gesci podporu podnikatelských aktivit 
a  propojení radnice s  podnikateli, částečně 
se zapojí do dopravy a  z  části i  do investic. 
Vzhledem k tomu, že byla zvolena v předvo-
lebním období, tak jí přeji především pevné 
nervy.

Lenka Bartáková, 
redaktorka

Děti ze ZŠ Stoliňská vyrobily krmítka pro 
drobné ptactvo. Hotová krmítka pak do par-
ku před ZŠ Ratibořickou zavěsily děti ze zále-
sáckého kroužku DDM.
Některé děti chodí na tento kroužek již více 
jak 7 let a prakticky v něm odrostly, zažily ne-
spočet aktivit a výletů. Michal Bohaboj a An-
tonín Karoch jako jedni z nejdéle působících 
externistů v  DDM vedou kroužek Zálesák 
s krátkou přestávkou více jak 15 let.  

Některým bývalým zálesákům je více jak 
25 let a rádi se k nám hlásí i dnes.
Pokud je vám 9 až 15 let a máte zájem, přijď-
te se i vy podívat a případně se k nám přidat 
každý čtvrtek od 16.30 hodin v DDM. Nejen 
na podzim a na jaře, ale prakticky přes celou 
zimu chodíme ven poznávat Počernice a blíz-
ké okolí.

kroužek Zálesák
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y Horní Počernice řeší jako jeden z hlavních 
problémů dopravní stavby na našem úze‑
mí. Dovolila jsem si pro vás ve spolupráci 
s  předsedou dopravní komise připravit 
přehled všech dopravních staveb. Jejich 
stávající stav, průběh projednávání a  ča‑
sový harmonogram řešení.

DÁLNICE NA MLADOU BOLESLAV D10
V současné době se jedná o čtyřproudovou 
komunikaci dálničního charakteru s  odstav-
nými pruhy.
V  roce 2016 došlo k  odpoplatění úseku na 
katastru hlavního města Prahy s cílem zvýšit 
pohyb aut po této komunikaci, které nemají 
dálniční známku.
Připravuje se rozšíření této komunikace na 
šestiproudé uspořádání plus odstavné pruhy. 
V  rámci tohoto zkapacitnění bude probíhat 
zjišťovací řízení EIA, kde mohou Horní Počer-
nice a jejich občané vznášet své požadavky.

Předpoklad zahájení projednávání rok 2019.

MÚK BYSTRÁ
Důležitá stavba křižovatky, která zajistí dru-
hý přístup do průmyslové zóny. Její význam 
spočívá v alternativním napojení průmyslové 
zóny a tím odlehčení prostoru ulice Ve Žlíbku 
/Radonice a nevyhovující křižovatky Ve Žlíb-
ku/Náchodská. Tato křižovatka by mohla mít 
i význam také jako jediné alternativní napoje-
ní Horních Počernic na centrum. S otevřením 
tunelu Blanka vzrostl význam této křižovatky 
i  jako napojení do severní a  severozápadní 
části města a na dálnice/rychlostní silnice D8, 
D5, R6, R7. Je třeba ale řešit podjezd železnič-
ní trati v ulici Bystrá, aby mohla být budoucí 
MÚK Bystrá plně funkční.

Je zakreslena v platném územním plánu.
Je zahrnuta ve Strategickém plánu 
MČ Praha 20.

Původně byla řešena jako mimoúrovňová 
deltovitá křižovatka. Vzhledem ke změně za-
třídění D10 je vhodnější řešení integrace do 
stávající MÚK D0/D10 s přídavnými kolekto-
ry tak, aby nedocházelo k porušování normy 
vzdálenosti křižovatek.
V  září  2017 proběhlo jednání starostky 
a  Ing.  Rittenauera na Ministerstvu dopravy 
a  ŘSD. Ministerstvo dopravy, Odbor strate-
gického plánování, zadal Ředitelství silnic 
a  dálnic pokyn k  vypracování studie prove-
ditelnosti.
Předpoklad předložení a  posouzení studie 
proveditelnosti – rok 2018.

Hana Moravcová, 
starostka
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ODMĚNY ZASTUPITELŮ, ROZPOČET 2018 A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ÚMČ

RE: KAM VEDE KRÁTKOZRAKOST ANEB PRŮTAH PRAHOU NEBO RADĚJI OKRUH KOLEM PRAHY?

S účinností od 1. ledna 2018 nabylo účinnosti 
nové nařízení vlády o odměnách členů zastu-
pitelstev. Uvolněným členům zastupitelstva – 
tedy v našem případě paní Haně Moravcové, 
se odměna (nově 66 647 Kč hrubého) upravila 
automaticky. Ostatním, neuvolněným členům 
zastupitelstva, se odměna může zvednout 
pouze v případě, že s tím zastupitelstvo měst-
ské části vysloví souhlas. Možnost zvýšení 
odměn zastupitelů je nejvýraznější u neuvol-
něných členů rady, kteří nepůsobí v  pozici 
místostarostů  – tedy u  paní Čížkové, Poly-
dorové, Šefčíkové a Tůmové. V  případě růstu 
jejich odměn na maximální úroveň by místo 
dnešních 2 606 Kč mohly měsíčně čerpat 
částku 7 998 Kč hrubého. Zastupitelé Beňová, 
Kočí, Měšťan, Mojžíšová, Spilková, Štrobová 
a  Wágner by si ze stávajících 2 228 Kč mohli 
polepšit na 3 999 Kč hrubého. Odměna zastu-
pitelů, kteří nepůsobí v radě, nevedou komisi 
ani výbor, ale v  některém z  nich zasedají, by 
nově mohla činit namísto dnešních 1 840 Kč 
až 3 332 Kč. Nepléduji za plošné zvýšení od-
měn všem hornopočernickým zastupitelům. 
Navrhuji ale, aby 4 neuvolněné členky rady 
nově čerpaly odměnu v maximální výši – rada 
městské části zasedá zpravidla 2x měsíčně, její 
jednání trvá několik hodin a  během jedná-
ní se standardně projednává několik desítek 
materiálů… Kompetentní radní musí všechny 
materiály nastudovat, k čemuž potřebuje do-
statek času a prostoru… Příslušný návrh před-
ložím do únorového zastupitelstva.
Novelou zákona o hl. m. Praze č. 99/2017 navíc 

Hana Moravcová, Jiří Beneda a Eva Březinová 
získali zákonný nárok na výplatu 4 měsíčních 
platů v případě, že skončí v pozicích starostky 
a místostarostů.

Rozpočet 2018
Stejně jako u  rozpočtu na rok 2017 budu 
i v letošním roce mj. prosazovat, aby byla rada 
zmocněna k provádění rozpočtových opatření 
pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné. 
Stejně tak trvám na tom, aby byli zastupitelé 
důsledně informováni o  všech rozpočtových 
opatřeních nebo aby každý návrh rozpoč-
tového opatření dostal nejprve k  posouzení 
finanční výbor a  až následně byl projednán 
v  orgánech městské části. Hornopočernická 
ČSSD rovněž dlouhodobě prosazuje, aby při 
údržbě zeleně a úklidu komunikací u pozem-
ků, které nejsou ve svěřené správě Horních 
Počernic, docházelo k uzavírání smluv s jejich 
vlastníky. Z  toho důvodu navrhujeme uložit 
Radě městské části Praha 20, aby bylo s  roz-
počtovými prostředky MČ Praha 20 nakládáno 
v souladu s § 35 zákona č. 131/2000 Sb. o hlav-
ním městě Praze  – tedy uzavírat předmětné 
smluvní vztahy při údržbě pozemků, úklidu 
komunikací (jež nejsou ve svěřené správě MČ 
Praha 20) apod. s  vlastníky těchto nemovi-
tostí. Další rozpočtové návrhy, které chci pro-
mítnout do rozpočtu na rok 2018, naleznete 
v  mém článku s  názvem „K  návrhu rozpočtu 
městské části Praha 20 na rok 2017“, a to v HPZ 
2/2017 nebo na www.cssdpocernice.cz. Vedle 
toho trvám na tom, aby městská část zhoto-

vila soupis svého nemovitého 
majetku (alespoň u budov a po-
zemků) a zveřejnila ho na svých 
webových stránkách.

Výběrová řízení ÚMČ
Na úřadě městské části dochází 
v poslední době k nárůstu počtu výběrových 
řízení. Po odchodu tajemnice úřad hledal ve-
doucí/ho Odboru kanceláře úřadu nebo ředi-
tele/ku Chvalského zámku. Ke dni 17.  ledna 
bylo možné podávat přihlášky na pozice ve-
doucí Odboru informatiky; referent/ka státní 
správy a  samosprávy  – přestupková agenda; 
referent/ka územního plánování a stavebního 
řádu v Odboru výstavby a územního rozvoje; 
rozpočtář/rozpočtářka; právník/ička v  Odbo-
ru kanceláře úřadu, vedoucí finanční účtárny 
nebo vedoucí Odboru ekonomického. Mezi 
požadovanými znalostmi a  dovednostmi 
by neměla zapadnout především psychic-
ká odolnost. Všem potenciálním zájemcům 
o  zaměstnání na našem úřadě doporučuji 
(preventivně) nastudovat zákon č.  312/2002 
Sb. o  úřednících územních samosprávných 
celků  – především § 12 (Odvolání z  funkce), 
a také 4. hlavu 2. části zákoníku práce (Skon-
čení pracovního poměru).

Pevné nervy stávajícím (i  budoucím) úřední-
kům městské části, vedoucím odborů a tajem-
níkovi přeje

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

Reaguji tímto na článek kolegy Stáry a  pana 
Straky zveřejněný v minulém čísle HPZ. Mohu 
říci, že krátkozrakost mnoha politiků a  ně-
kterých místních zastupitelů, kteří podporují 
urychlenou dostavbu Pražského okruhu, bude 
mít jediný výsledek: vznik největší křižovat-
ky tranzitní kamionové dopravy v  ČR u  nás. 
A kde? V těsné v blízkosti našich domů, počer-
nických škol a školek, léčebných a zdravotních 
zařízení. Prosazovaný návrh okruhu, tedy spíše 
průtahu, bude mít negativní dopad nejen na 
občany Horních Počernic, ale i na dalších více 
než 80 000 obyvatel na východě a severu Pra-
hy!
Oba autoři článku se ve svých vizích bohužel 
mýlí. Dokončení Pražského okruhu jako celku 
Horním Počernicím vůbec neuleví. Povede 
naopak k dalšímu nárůstu dopravní zátěže na 
dálnicích na území naší městské části! Vyplývá 
to z prognóz ČVUT a ŘSD a dokonce i z doku-
mentace EIA 511 (data TSK/IPR), kde je porov-
náván stav po realizaci stavby 511 u Běchovic 
a  stav po dokončení celého okruhu. Víte, co 
nás čeká? Podle prognózy z  další dokumen-
tace EIA (pro rozšíření D11) má dojít k  vý-
znamnému nárůstu dopravy na téměř všech 
vnitřních komunikacích v Horních Počernicích. 
Nepomůže nám ani realizace MÚK Beranka. 
V případě kolon na dálnicích, které jsou vzhle-
dem k očekávané dopravní zátěži a omezené 
kapacitě komunikací více než pravděpodobné, 
se Náchodská logicky stane objízdnou trasou.

Jak je v  článku Kam vede krátkozrakost (HPZ 
1/2018) uvedeno, zátěž už je vysoká nyní a po 
dostavbě úseku 511 bude ještě hůř. ROZHOD-
NĚ však NESOUHLASÍM s  tvrzením autorů, že 
za to může „nezodpovědnost řady občanů 
Horních Počernic, kteří se angažovali v protes-
tech dostavby Pražského okruhu jako celku ve 
stávající stopě…“ Je to vůči aktivním občanům 
velmi nespravedlivé. Co je špatného na tom, 
že lidé, kteří u nás mají svůj domov, statečně 
bojují proti zastaralé a nevyhovující koncepci 
okruhu? Vždyť tato koncepce pochází z  roku 
1965! Mapa Prahy tehdy vypadala úplně jinak! 
Sídliště Černý Most neexistovalo a  Horní Po-
černice byly jednou z menších okrajových obcí 
na východě Prahy. Dnešní stav je velmi odliš-
ný. Znamená to, že snaha narvat okruh v jeho 
staré trase vůbec nerespektuje změny, k jakým 
v rozvoji města za poslední desetiletí dochází. 
Od té doby se ale dopravní zátěž zvýšila zhru-
ba 15×! Je to podobné, jako když se v padesáti 
letech budete snažit narvat do šatů, v kterých 
vás maminka před lety vedla do první třídy! 
Zdá se vám, že je to nesmysl? Tak ale uvažují 
podporovatelé okruhu vedeného přímo Hor-
ními Počernicemi. Do starých šatů se chtějí 
narvat za každou cenu!
Podle odborníků nás žádné protihlukové stěny 
a  výsadba zeleně před hlukem a  zplodinami 
z více než 300 tisíc vozidel neochrání. Jako Ho-
páci podporujeme dostavbu okruhu. Chceme 
ale okruh takový, který povede skutečně KO-

LEM Prahy, tzv.  regionální vari-
antu. Chceme, aby stavby 510 
a 511 byly vedené jako městské 
komunikace. Bez přítomnosti 
kamionů! Nákladní a  tranzit-
ní dopravu je nutné vyvést za 
Prahu. Regionální varianta je 
navíc o více než 20 miliard lev-
nější a  lze na ni získat dotace z EU fondů. Za-
tímco „okruh přes Prahu“ zaplatíme pouze my. 
Z našich daní! Právě proto, že vede v blízkosti 
obytné zástavby, uvnitř města a  její dopady 
přímo ohrožují zdraví obyvatel, není možné na 
výstavbu získat dotace EU. Okruh v regionální 
variantě vede územím s mnohem nižší husto-
tou obyvatel. Nevede nikomu za okny a  má 
mnohem mírnější dopady na dotčené obce. 
Už díky výrazně menšímu provozu.
Mrzí nás, že někteří zastupitelé zřejmě z  ne-
znalosti věci odrazují aktivní občany a kladou 
jim překážky v boji za rozumné řešení okruhu 
místo toho, aby je podpořili a využili svých po-
litických kontaktů ve prospěch obyvatel Hor-
ních Počernic. Nevím, proč lidem říkat, že ve 
věci okruhu je dávno rozhodnuto a nelze proti 
němu nic dělat. Jde přece o zdraví a domovy 
nás všech! Naděje na rozumné řešení navíc 
stále existuje. Proč se o ně nepokusit?

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
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SILNIČNÍ OKRUH TRASA SOKP 511
Hnutí Šance pro Počernice, má ve svém vo-
lebním programu: „Jsme připraveni uskuteč-
nit nebo prosadit Rozumný okruh kolem Pra-
hy“. Rozumný okruh je Regionální varianta, 
tedy trasa okruhu mimo území Horních Po-
černic. Za sebe mohu občanům slíbit, že ten-
to závazek dodržím. Prosazování a  realizaci 
úseku SOKP 511 jako transevropské dálnice, 
která navazuje na trasu Pražského okruhu 
(stavba 510, stávající komunikace mezi Hor-
ními Počernicemi a Černým Mostem), nepo-
važuji v  žádném případě za dobré pro Hor-
ní Počernice. Dopravu Horních Počernic to 
opravdu nevyřeší, ale naopak se situace vý-
razně zhorší. Na rozdíl od některých nesmysl-
ných výkřiků s rétorikou dob minulých, které 
mají za cíl jen občany, potažmo zastupitele či 
radní, zastrašit a pohrozit jim. Je dobré si in-
formace ověřit a zeptat se i u odborníků, kteří 
se nebojí říci pravdu a nemlží. Bohužel těchto 
odborníků není mnoho. Politický rozkaz totiž 
zní jasně: „Stavba 511 musí projít za každou 
cenu.“ Často slýchám informace typu: „Nic 
s tím neuděláme, musí to tak být, nedá se nic 
dělat, kdo ví, kdo za tím stojí, nedostaneme 
dotace.“ Ale zdraví občanů a  aspoň trochu 
příznivé životní prostředí se podle mě ničím 
vykompenzovat opravdu nedá. Naopak se dá 
vždycky bojovat! 

Uvedením do provozu stavby 511 bude Praž-
ský okruh na dlouhá léta končit u Horních Po-
černic napojením na stávající D10 a Vysočan-
skou radiálu. Tím se stávající vysoká dopravní 
zátěž v  Horních Počernicích zvýší a  bude 
hůře se všemi negativními důsledky auto-
mobilové dopravy. S tím lze souhlasit, je však 
nutno doplnit celou pravdu, a to že úplným 
dokončením Pražského okruhu bude ještě 
hůř. Podle dostupných prognóz dle ČVUT 
a  ŘSD dojde totiž k  dalšímu nárůstu do‑
pravy. Na úseku 510 u Horních Počernic má 
jezdit cca 133-150 tis. vozidel denně (z toho 
cca 30 % je doprava těžká, kamionová a zbyt-
ková). Absolutní ochrana občanů městských 
částí Horní Počernice, Černý Most, Dolní Po-
černice a  Běchovice před negativními vlivy 
dopravy této intenzity není stávajícími tech-
nickými prostředky proveditelná. Protihlu-
ková opatření jako zdi, zemní valy a masivní 
vegetace naprosto nepomohou. Zcela určitě 
dojde ke snížení na hodnotě nemovitostí 
v dotčeném území.

Jediné možné řešení je změna trasy SOKP 
tak, aby minimálně škodila a více sloužila jak 
veřejnosti, tak dopravcům, tedy změna trasy 
z  prosazovaného průtahu Prahou (alter‑
nativa A ‑ZÚR) na veřejností navrhovaný 
obchvat Prahy (Alternativa regionální). 

Toto je podstatné především 
pro Horní Počernice, které, 
jak všichni víme, jsou sevřené 
mezi D11, Pražským okruhem 
a  D10. Realizací Pražského 
okruhu jako obchvat (regionál-
ní alternativa) se těžká, kamio-
nová a  zbytková doprava přemístí na tento 
obchvat a  na přilehlých úsecích k  Horním 
Počernicím se na dálnicích D11, D10 a Praž-
ském okruhu (stavba 510) doprava sníží 
pod stávající úroveň (hrubý odhad snížení 
cca o 30-45 %). Jsem přesvědčená, že regio-
nální varianta bude přínosná nejen pro Horní 
Počernice, ale i pro celou Prahu a Středočes-
ký kraj.

Karla Polydorová, 
radní
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KDO ZAJIŠŤUJE ZIMNÍ ÚDRŽBU CHODNÍKŮ A KOMUNIKACÍ

PRAHA ZAPŮJČUJE KOMPOSTÉRY

Zimní údržbu průjezdních komunikací II. a  III. 
třídy Náchodská, Bystrá, Božanovská, Ve Žlíbku 
a Bártlova, včetně místních komunikací využí-
vaných pro provoz linek MHD, zajišťuje Technic-
ká správa komunikací hl. m. Prahy.
MČ Praha 20 Horní Počernice zajišťuje pro-
střednictvím Odboru místního hospodářství 
zimní údržbu ostatních místních komunikací 

v celkové délce 55, 228 km a chodníků v délce 
40,243 km. Na základě vyhlášky hl. m. Prahy je 
11,383 km chodníků vyřazeno ze zimní údržby.
Pro zimní údržbu chodníků a  komunikací má 
místní hospodářství k  dispozici 2 speciální 
chodníkové stroje HAKO a  vozidla Multicar. 
Kromě toho je část chodníků, které nelze stroj-
ně provést, udržována ručně.

Zajišťování zimní údržby provádějí pracovníci 
Odboru místního hospodářství včetně pracov-
níků z Úřadu práce.

Jaroslav Píša, vedoucí
Odboru místního hospodářství MČ Praha 20

V  rámci podpory domácího kompostování 
hlavní město Praha podalo žádost o  dota‑
ci na nákup kompostérů v 68. výzvě OPŽP. 
Předmětem projektu je pořízení 1750 ks 
kompostérů, které budou zdarma zapůjče‑
ny a následně po 5 letech darovány zájem‑
cům. Žadateli mohou být fyzické osoby. 
Podmínkou projektu je umístění kompo‑
stéru na vlastním či pronajatém oploceném 
pozemku na území hl. m. Prahy.

Zájemci mohou požádat o kompostér přes in-
ternetový formulář na stránce www.odpado-
vecentrum.cz nebo mohou vyplnit papírový 

formulář a zaslat nebo osobně předat na pře-
depsanou adresu.
Nyní jsou přijímány žádosti pouze na plastové, 
jednokomorové, uzavřené kompostéry o obje-
mu cca 1000 l. Na jeden pozemek je možné po-
žádat maximálně o 2 kusy kompostéru. Žadatel 
musí tuto skutečnost uvést do poznámky.
Pokud by měl někdo zájem ještě o  původně 
nabízený dvoukomorový dřevěný kompostér, 
může tuto informaci uvést opět do poznámky 
žádosti. V  případě, že již registrovaný žadatel 
dvoukomorový dřevěný kompostér do doby 
vydání odmítne, bude kompostér nabídnut 
dalšímu žadateli v pořadí.

Žadatelem musí být fyzická osoba. V  případě 
společenství vlastníků, družstev, různých ko-
munit (např. mající komunitní zahradu) apod. je 
potřeba v případě zájmu o kompostér vyplnit 
žádost na fyzickou osobu a mít v době převzetí 
kompostéru souhlas s umístěním kompostéru 
na společném pozemku od ostatních spolu-
vlastníků.

Pro bližší informace se můžete obracet na 
oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí 
MHMP na tel.: 236 004 277 nebo e -mail biood-
pad@praha.eu.

MHMP

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
I. pol 2018 VOK

místa Místo přistavení leden únor březen duben květen červen
1. místo parkoviště u křižovakty BIO  1.4.

Mezilesí - Běchorská BIO  22.4.
za benzinovou pumpou VOK  11.3 VOK  8.4 VOK  13.5 VOK  10.6

2. místo Ratibořická
u odbočky k DDM BIO  1.4
a ZUŠ VOK  11.3 VOK  8.4 VOK  13.5 VOK  10.6.

3. místo křižovatky Jeřická BIO  8.4.
Chvalkovická BIO  29.4.

VOK  25.2 VOK  25.3 VOK  22.4 VOK  27.5 VOK  24.6.
4. místo Křovinovo nám. BIO   8.4.

VOK  25.2 VOK  25.3 VOK  22.4 VOK  27.5 VOK  24.6.

VOK - kontejnery na objemný odpad , odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin (označeno žlutě)
BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva odvoz od 9.00 - 12.00 hodin (označeno zeleně)

PRODEJ MULTICAR M 25
MČ Praha 20 prodá vozidlo MULTICAR M 25 valník, 
zvýšené bočnice, pohon zadních kol, rok výroby 1990.
Pojízdný stav, platná TP do 12/2018.
Minimální cena 20.000 Kč. Prodáno bude nejvyšší na-
bídce.
Nabídka v zalepené obálce s nápisem „Prodej Multicar 
‑ Neotvírat“.
Doručíte na podatelnu MČ Praha 20 do 14. 2. 2018.
Bližší informace na Odboru místního hospodářství MČ 
Praha 20, Lipí 2642/4 nebo na tel.: 271 071 690.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83

Odbor sociálních věcí a  školství MČ Praha 20 
zve srdečně rodiče s dětmi na Dny otevřených 
dveří základních škol v  Horních Počernicích, 
které se konají v následujících termínech:

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, 
Ratibořická 1700: dne 5. 3. 2018 od 10.00 do 
16.00 hodin

• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Po‑
černice, Chodovická 2250: dne 5. 3. 2018 od 
14.00 do 17.00 hodin

• Základní škola a  Mateřská škola, Praha 
9  – Horní Počernice, Spojenců 1408: dne 
21. 3. 2018 od 13.00 do 18.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, 
Stoliňská 823: ve dnech 20. 3. a 21. 3. 2018 
od 8.00 do 16.00 hodin

Možnost individuální konzultace v  pozdějším 
čase dle domluvy.

Přípravná třída: zájemci musí splnit požadav-
ky dané zákonem (dostavit se k zápisu, zažádat 
o  odklad, škola musí udělit odklad, následně 
musí pedagogicko -psychologická poradna 
vzdělávání v  přípravné třídě doporučit). Upo-
zorňujeme, že kapacita přípravné třídy je pou-
ze 14 míst.

Škola nanečisto: 19. 3. až 23. 3. 2018 denně 
vždy od 15.00 do 15.45 hodin

Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky - nezá-
vazná příprava na školu. Přihlášky elektronic-
kou formou na zs.stolinska@volny.cz
(jméno a příjmení dítěte, datum narození, jmé-
no a kontakt na zákonného zástupce, současná 
MŠ). Přihlášky jsou přijímány do naplnění kapa-
city.

Škola zřízena dle § 16, odst.  9 zákona 
č.  561/2004 Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a  jiném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů. V  rámci 
zápisu bude v uvedeném čase probíhat i Den 

otevřených dveří. K přijetí je nutné mít dopo-
ručení k vřazení z pedagogicko -psychologické 
poradny nebo speciálně pedagogického cen-
tra.
Dne 10. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin

Rodiče i budoucí prvňáčci si při Dnech otevře-
ných dveří mohou prohlédnout prostory školy 
a  pozorovat průběh hodiny jako prezentaci 
všech dovedností, které již prvňáčci školního 
roku 2017/2018 získali.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Odbor sociálních věcí a  školství MČ Praha 20 
srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do prvních 
tříd základních škol v Horních Počernicích pro 
školní rok 2018/2019. Zápis bude probíhat ve 
všech školách v termínu:

10. a 11. dubna 2018
od 13.00 do 17.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice,
Ratibořická 1700

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Stoliňská 823 vč. přípravné třídy s  kapacitou  
14 míst

• Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počer-
nice, Chodovická 2250

• Základní škola a Mateřská škola,
Praha 9- Horní Počernice, Spojenců 1408

10. dubna 2018
od 14.00 do 17.00 hodin
• Mateřská škola a  Základní škola, Praha 9, 
Bártlova 83, škola zřízena dle § 16, odst. 9 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní, ve znění pozdějších předpisů. K přijetí je nut-
né mít doporučení k  vřazení z  pedagogicko-
-psychologické poradny nebo speciálně 
pedagogického centra.

Zápis se uskuteční v  souladu se zákonem 
č.  561/2004 Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a  jiném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů ve všech 
základních školách v Horních Počernicích. Pro 
školní rok 2018/2019 budou zapisovány děti, 
které k 31. 8. 2018 dovrší šestý rok věku a děti, 
jimž byl minulý rok odložen začátek povinné 

školní docházky o jeden školní rok. Osoba, kte-
rá doprovází dítě k  zápisu do základní školy, 
předloží rodný list dítěte a doklad o trvalém by-
dlišti (vyznačeno v občanském průkaze rodičů).

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné školní docházce v době stanovené záko-
nem lze postihnout jako přestupek podle záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), § 182a (povinnost k  zápisu je 
stanovena v § 36, odst. 4).

Podrobné informace o  jednotlivých ško-
lách najdete na internetových stránkách 
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „ 
Školství“- „Základní školy“.

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zákon 561/2004 Sb., o  předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a  jiném 
vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky 
pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělává-
ní se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 
tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou 
let. Od počátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 
do zahájení povinné školní docházky dítěte, 
je předškolní vzdělávání povinné (pro školní 
rok 2018/2019 budou zapisovány děti, které 
k 31. 8. 2018 dovrší pátý rok věku).

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o  přijetí 
dítěte do MŠ, popřípadě o  stanovení zku-
šebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí 

přesáhnout 3  měsíce. Ředitelky jednotlivých 
MŠ v Horních Počernicích postupují při zápi-
su do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem 
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ 
a  dle kritérií, která stanovuje vždy ředitelka 
MŠ v  návaznosti na doporučení zřizovatele. 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně při-
jímají děti, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud 
mají místo trvalého pobytu v příslušném škol-
ském obvodu v Horních Počernicích, a to do 
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 
školském rejstříku.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k  zápi-
su k  povinnému předškolnímu vzdělávání 

v  době stanovené zákonem lze postihnout 
jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zá-
kon), § 182a (povinnost k zápisu je stanovena 
v § 34a, odst. 2).

Podrobné informace o  jednotlivých mateř-
ských školách najdete na internetových strán-
kách www.pocernice.cz, v  rubrice „Rodiče 
a děti – Školství – Mateřské školy“.

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi na Dny otevřených dveří v mateřských školách a následně na zápis  
do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok 2018/2019.

Se uskuteční v následujících termínech:

• Mateřská škola, Praha 9 ‑ Horní Počernice, Chodovická 1900
‑ 20. 3. 2018 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. 
do 17.00 hod.

• Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 ‑ Horní Počernice, Spojenců 1408
‑ 21. 3. 2018 detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44 dopoledne 
od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.

• Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 ‑ Horní Počernice, Křovinovo nám. 115
‑ 22. 3. 2018 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod. 
do 17.00 hod.

Bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

2. a 3. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

SLUŽBA PRO SENIORY

SENIOR FITNES

Pro většinu lidí je velmi těžké si přiznat, že 
některé činnosti už sami snadno nezvládají 
a  potřebují tedy pomoc. Pomoc seniorům, 
kteří již nejsou plně soběstační, je dlouhodo-
bou náplní práce zaměstnanců Pečovatelské 
služby MČ Praha 20.
Pečovatelská služba MČ Praha 20 se snaží 
podat pomocnou ruku tam, kde již starším 
lidem síly docházejí. Službu poskytuje na 
celém území městské části a  uživateli jsou 
lidé především seniorského věku, kteří po-
třebují pomoc s  různými činnostmi, které 
sami z důvodu věku nebo nemoci nemohou 

zvládnout. Služba se poskytuje každý všední 
den přímo u  uživatele doma. Zaměstnan-
ci pečovatelské služby k  poskytování péče 
přistupují s vědomím, že každý je jedinečný, 
a proto bude každý potřebovat jinou formu 
pomoci. Pro spokojenost příjemce služby je 
velmi důležité vzájemné projednání způsobu 
a míry péče, tedy kdy a  jak bude služba po-
skytována.
Službu poskytují pracovníci v  sociálních 
službách  – pečovatelky, které se pravidelně 
vzdělávají, mají přehled o  možnostech po-
skytované péče, umí komunikovat a  hlavně 

dovedou poradit. Dokážou pomoci nejen se 
zajištěním obědů, s nákupem, s pochůzkami 
pro léky, nebo s menším úklidem, ale dove-
dou podpořit seniora v řešení jeho problémů 
a často jsou jeho oporou při řešení složitých 
životních situací.
Pečovatelská služba městské části Praha 20 
sídlí v budově Úřadu městské části, Jívanská 
635. Kontakt na koordinátorku pečovatelské 
služby Mgr. Olgu Švrčulovou: 724 829 333.

Olga Švrčulová,
vedoucí oddělení  pečovatelské služby

SENIOR FITNES z. s. vás volá do tělocvičny! Ne-
hleďte na počasí  - přijďte mezi nás a vyzkou-
šejte si zdravotní cvičení v tělocvičnách i bazé-
nech. Získáte kromě dobré kondice třeba i nové 
přátele a hlavně pozitivní mysl. Krátké zimní 
dny budou hned jasnější!

Na Praze 20 cvičíme:
DOMEČEK, KC Praha - Horní Počernice, 
Votuzská 379/11

Zdravotní cvičení
ČT: 9.00 – 10.00 hod. ; 10.00 – 11.00 hod. (25 Kč)
Ing. Irena Osvaldová
tel.: +420 778 480 45
e-mail: IRI.JURCOVA@gmail.com
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středa 7. února KLUBOVNA
BURZA ošacení a předmětů, 
začátek ve 14.00 hod.

úterý 13. února VÝSTAVA
Galerie Cesty ke světlu Zdeňka
Hajného a výstava Martina Šrámka na 
Chodově, sraz ve stanici metra Č. Most 
ve 13.30 hod., vstupné 50 Kč, 
vede L. Frouzová

pondělí 19. února VYCHÁZKA
Podvinný mlýn – Bulovka – Kobylisy – 
Prosek, sraz ve stanici metra Českomo-
ravská v 10.00 hod., vede K. Janušová

úterý 27. února VYCHÁZKA
Karlův most, soutěska a Kampa, sraz ve 
stanici metra Č. Most v 9.30 hod., 
vede L. Frouzová

úterý 6. března VYCHÁZKA
Vyšehrad, sraz ve stanici metra Č. Most 
v 9.30 hod., vede L. Frouzová

Cvičení v „Domečku“ bude každý  
čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.

Klubovna  je  otevřena   každou   
středu  od  14 hodin.

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ÚNORU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PROGRAM
ZO SENIOŘI
ÚNOR 2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Linková Eliška
Křinková Vlasta
Naušová Milada
Šrámková Milada
Votava Bedřich
Adamcová Věra
Langová Jiřina
Srostlíková Jarmila
Kryštofová Hana
Kulhavý Josef
Šercová Milada

Kudrnová Věra
Novák František
Kulíková Květoslava
Smítková Antonie
Straka Vladislav
Cepáková Anna
Houska Jaroslav
Pěknicová Marie
Strnadová Emilie
Vondráčková Marie
Čermáková Jiřina

Klicperová Marie
Kočová Zdenka
Mrázová Zdeňka
Bezchleb Bedřich
Kloz Bohumil
Škapík Štefan
Kožíšková Anežka
Mayerová Libuše
Skovajsová Zdeňka
Vápeníková Marie
Letáková Helena

Sladká Zdeňka
Cap Vladimír
Djakovová Eva
Hotěk Luboš
Hotěk Zdeněk
Mazur Petr
Nigrin Otakar
Procházka Zdeněk
Škvorová Ludmila
Šmídl Miroslav
Vaňková Jaroslava

Adamcová Dana
Henyšová Jana
Junková Jana
Kopecká Marie
Králová Olga
Kratejl Josef
Pachtová Vlasta
Straková Anna

Dne 21. 2. 2018 uplyne 1 rok od úmrtí manželky, maminky, 
babičky Vlaďky Šebákové.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 11. 2. 2018 by se dožil 80  let pan Vlastimil Tvrdík ze 
Svépravic. S láskou stále vzpomínáme a děkujeme za tichou 
vzpomínku všem, kdo jej znali. Manželka Libuše, dcera Jana 
s rodinou, syn Jiří s rodinou.

Dne 19. 2. 2018 to budou tři roky co nás opustila naše  
maminka Ludmila Novotná. 
Vzpomínáme Jana a Vlastík s rodinami.

ZLATÁ SVATBA
Manželé Miroslava a  Zdeněk Kadeřábkovi osla-
ví dne 16.  2.  2018 krásných společných 50  let. 
Přejeme jim ze srdce mnoho dalších společných let. 
Krásné výročí zlaté svatby přeje syn Jan s rodinou

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27.  února  2018 oslaví naše maminka Marie 
Klicperová z Horních Počernic 85. narozeniny.
K tomuto významnému životnímu jubileu
blahopřejí a hodně zdraví přejí děti Jana,
Vendula a Luboš s rodinami.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně. 
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho 
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky. V případě zájmu přihlašujte děti narozené 
v období 1. 10. 2017–31. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna obcana/ vita-
ni obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních 
agend, č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha přípa-
dech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze 
z městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e-mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká, 
tel.: 271 071 657, e-mail: vitani@pocernice.cz

Hana Vostrá, referentka odd. správních agend
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

OBČANÉ DISKUTOVALI TENTOKRÁT NA TÉMA DOPRAVA
Dne 16. 1. 2018 proběhlo v Domečku setká-
ní radních MČ Praha 20 s občany.
Setkání se zúčastnila starostka Hana Mo-
ravcová, studii Zklidnění ulice Náchodská 
představil projektant Ing. Jan Fiala a projekt 
cyklostezek prezentovala paní Věra Bidlová, 
vedoucí OŽPD.

Hlavními tématy byly:
1. Priority dopravní politiky MČ Praha 20
2. Studie zklidnění ulice Náchodská
3. Stav připravovaných cyklostezek
Nejvíce občany zajímalo téma jak snížit 
intenzitu a  průjezdnost dopravy v  naší 
městské části. K  tomu by měly přispět 
projekty, o  kterých probíhají jednání. Na-
příklad s  investorem ŘSD o  napojení ulice 
Bystrá na D10. Odklonit dopravu z  Počer-
nic zajistí i  výstavba mimoúrovňové kři-
žovatky Beranka, tím se napojí Klánovice 
a  obce Šestajovice na dálnici D11. Z  důvo-
du rozšíření dálnice D11 na 6 pruhů bude 
ve Svépravicích na D11 vybudována pro-
tihluková stěna, která zajistí snížení hluku. 

Byla zadána studie na propojení průmyslo-
vé zóny ul. K  Tabulce na katastrální území 
Černého Mostu - do ulice Ocelkova. Jako 
podpora bezmotorové dopravy a  podpory 
MHD se jedná s obcí Zeleneč - část Mstětice 
o  vybudování záchytného parkoviště P+R 
u vlakové stanice, tím odklonit současné do-
jíždějící občany do Horních Počernic na vlak.
V  Horních Počernicích se plánují i  rozsáhlé 
rekonstrukce a nové stavby, např. na ulici 
Ve Žlíbku do ulice Štverákova bude přisví-
cen a  označen světelnými značkami pře-
chod pro chodce, nebo se vylepší přechod 
u zastávky Ve Žlíbku a bude vybudován pře-
chod u ulice V Slavětíně.
Dále také probíhají jednání o  prodeji 
pozemků u  nádraží na vybudování zá-
chytného parkoviště P+R, vyhotovuje 
se studie na parkování o  cca  100 mís-
tech pro automobily a  stání pro cyklisty. 
V ulici Bystrá probíhají jednání o vybudování 
podjezdu pod železnicí a v ulici Ve Žlíbku se 
jedná o rozšíření mostu tak, aby byl bezpeč-
ný průchod pro chodce a  cyklisty. Jedním 

z  témat bylo i  propojení ul. Bártlova na ul. 
K Zelenči, nebo rekonstrukce ul. Hartenber-
ská, kde se právě odkupují pozemky, které 
budou třeba k rekonstrukci ulice, pro stavbu 
veřejného osvětlení, ale i zastávku MHD.
V plánu je zřízení stabilní měřící stanice na 
emise a na měření hluku, ze získaných údajů 
by plynula případná nápravná opatření.
Velmi diskutovaným tématem byla při-
pravovaná studie Zklidnění celé ulice 
Náchodské. Zde je třeba prvně vysvětlit 
pojem, Zklidnění“. Znamená to komunikaci 
Náchodskou udělat pro chodce bezpečněj-
ší, přidat na komunikaci tzv. zklidňující prv-
ky, provést bezpečnostní opatření a celkově 
komunikaci po celé délce zpřehlednit. Na 
přechodech budou vybudovány bezpeč-
nostní prvky, tímto bude řidič na přechod 
včas upozorněn. Na vybraných místech se 
budou na přechodu budovat bezpečnostní 
ostrůvky, které řidiče včas zpomalí. U  ulice 
Bártlova je v  plánu dokonce světelná kři-
žovatka. V  neposlední řadě je v  plánu bez-
pečnostní rekonstrukce vybraných zastávek 
MHD.
Další téma se týkalo plánovaného rozšíření 
cyklostezky, která by měla navazovat na 
Běchovickou cyklostezku. V květnu 2018 se 
předpokládá obdržení UR a začne se budo-
vat cyklostezka s chodníkem pro pěší v dél-
ce cca 2 km, která bude propojovat k. ú. Bě-
chovice s ulicí k Berance.
Ve fázi studie je projekt na navázání cyklo-
stezky od křižovatky Božanovská x Mezilesí 
po křižovatku Božanovská x Ve Žlíbku, plá-
novaná délka 2,3 km. Taktéž se zpracovává 
studie na modernizaci cyklotrasy Beranka – 
křížení D11  – tvrz Hammer, dojde k  vybu-
dování lávky přes dálnici D11 pro cyklisty 
i chodce.

Radka Benešová,
koordinátorka komunikace

Bezbateriová světla
Nedávno jsem upozorňoval na nebezpečné 
rychlejší vybíjení baterií v zimě. Nyní již kou-
píte i světla bezbateriová. Jsou sice dražší, 
ale s trvale zajišťovanou el. energií od cívky 
a magnetů, nebo od mikrodynama ve výple-
tech kol. 

Vlastní ochranné pruhy
Ochranné pruhy pro cyklisty jsou aktuální. Za 
tmy již můžete mít pruhy vlastní. Zajistí vám 
je nový typ zadního diodového světla s lase-
rovými paprsky, které vytváří na vozovce pod 
cyklistou dvě výrazné červené linky pro vy-

mezení bezpečného bočního odstupu. Kou-
píte jej cca za 250 Kč, také i v H. Počernicích.

Mechanismy obou světel nemusí vždy sná‑
šet velké nárazy, proto při jízdě v nerov‑
ném terénu u sebe pro jistotu za tmy mějte 
rezervní blikačku a silnější přední reflektor.

Reflexní sprej
Zajímavý je také reflexní sprej, který při osví-
cení reflektory výrazně zvyšuje odraz kola, 
oděvu, ale i vodítka na psy. Jeho cena není 
nízká, ale rozumně užívaný sprej nezklame - 
symbolicky je nazýván LifePaint.  

Zimní výlety
Nyní jsou vhodné spíše kratší výlety. V H. Po-
černicích si je můžeme prodloužit využitím 
vlaků, které jsou navíc vhodné pro přepravu 
kol. Dostanete se tak snadno do zklidněného 
Polabí a za hodinku spojem S9 na zajímavé 
Říčansko – Posázaví.

Bližší informace naleznete na: 
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo.  

Únor bez inverzí vám přeje

Petr Uzel, cyklokoordinátor

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
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Začátek roku je vždy plný předsevzetí. 
Přestanu kouřit, začnu žít zdravě a  víc se 
hýbat. S tím zdravým životním stylem vám 
může pomoci Pulse Fitness Club, kde na‑
jdete jak posilovací stroje, skupinové lekce, 
tak i  osobní trenéry, kteří jsou připraveni 
pomoci nejen se správným cvičením, ale 
i  úpravou jídelníčku, abyste se brzy cítili 
skvěle a hlavně zdravě.

Kdy jste založili Pulse Fitness Club v  Hor‑
ních Počernicích?
Klub byl poprvé otevřen už 23. 9. 2013, ale od 
ledna roku 2017 jsme se pustili do kompletní 
rekonstrukce interiéru, což naši klienti mohli 
nejintenzivněji vnímat v  září a  říjnu loňského 
roku. Finále naší práce jsme pak představili 
během slavnostního re -openingu, který se 
konal 23. listopadu 2017 za přítomnosti našich 
ambasadorů (Kiro Markopulos, Karlos Vémola, 
Lenka Myslivcová, Margita Zámolová, DJ Brian 
a  Nikola Bechyňová) a VIP hostů - Yvetty Bla-
narovičové a starostky Horních Počernic Hany 
Moravcové.

Co vše ve Vašemu fitness klubu nalezneme?
Pulse Fitness Club je specifický svým odlišným 
uspořádáním posilovacích strojů a  celkové-
ho vybavení interiéru do pěti tréninkových 
zón. Jedná se o Power zónu, která je vybave-
na klasickými činkami a  legendárními profi 
tréninkovými stroji značky Hammerstrenght. 
Dále Ultimate zónu, která svým vybavením 
připomíná crossfitový trénink. Lifefitness zóna 
je vybavena profesionálními cihličkovými stro-
ji. Strenght zóna poskytuje dostatek prostoru 
a  potřebnou výbavu pro trénink s  vlastní va-
hou těla a TRX systém. Poslední zónou, která 
má dvě části, je zóna Energy. Ta se skládá ze 
zóny vybavené kardio trenažery (běhací pásy, 
rotopedy, veslování, steppery, Power Plate 
a  cross trenažer) a  sál pro skupinové lekce či 
osobní trénink.

Jaké skupinové lekce zde provozujete?
Aktuálně máme v  nabídce 10 druhů skupi-
nových lekcí, které si každý může zdarma 
vyzkoušet díky 1. vstupu do klubu zdarma. 
Jedná se o lekce Bosu, Pilates, TRX, Just move, 
Cvičení s  velkými míči, Intenzivní kruháč, Fit 

dance, Ground 
Force method, 
B o d y s t y l i n g 
a  Jóga. Přesný 
rozvrh lekcí a  formulář pro registraci online 
(pro získání vstupu zdarma) jsou k dispozici na 
našem webu www.pulsepocernice.cz.

Dokážete klientovi pomoci i  s  úpravou jí‑
delníčku či mu zařídit cvičební plán přímo 
na míru?
V  našem Pulsefamily týmu máme 10 trenérů, 
kteří patří mezi sportovní profesionály i  letité 
master trenéry svého zaměření. Před spolu-
prací s  vybraným trenérem či trenérkou čeká 
každého zájemce nejdříve osobní konzulta-
ce, včetně diagnostiky pohybové soustavy 
a  měření tělesného složení svalstva a  tuků. 
Samozřejmostí je tedy tréninkový i stravovací 
plán, sestavený individuálně dle potřeb a cílů 
klienta, s  ohledem na jeho životní styl. Víme, 
jak moc je důležité si spolu s vybraným osob-
ním trenérem/kou „sednout“ a  jak velkou roli 
vlastně hraje sympatie a  způsob vedení tré-
ninku při celkové motivaci klienta pokračovat 
ve vytyčených předsevzetích. Proto je u  nás 
možnost vyzkoušet si vybraného trenéra/ku 
formou 1. vstupního tréninku zcela zdarma.

Očekáváte teď začátkem roku větší příval 
klientů vlivem novoročních předsevzetí?
Po pravdě řečeno jsme zaznamenali zvýšený 
zájem o náš klub a stejně tak nárůst členů už 
od zmiňovaného listopadového re -openingu 
klubu a od té doby návštěvnost stále roste. Sa-
mozřejmě jako každý rok byl leden trochu na-
bitý, ale my pracujeme spíše na tom, abychom 
mohli nabídnout nové eventy, semináře, tré-
ninky s VIP hosty, skupinové lekce a další atrak-
tivní služby nejen novým či stávajícím členům, 
ale také široké veřejnosti.

Proč jste se přihlásili do projektu Podaná 
ruka a jakou slevu zde nabízíte?
Filozofií Pulse Fitness Clubu je vytvářet pro 
všechny své klienty, ať už profesionální spor-
tovce, seniory, děti a mládež či širokou veřej-
nost, příjemné a  komfortní prostředí tak, aby 
si svůj trénink perfektně užili. Projekt Podaná 
ruka je tedy ideální způsob, jak zpřístupnit 
naše produkty a  služby všem zájemcům bez 
kompromisů.

Pro všechny členy projektu Podaná ruka máme 
speciální nabídku ve formě krátkodobého tří-
měsíčního splátkového členství za 499 Kč mě-
síčně, s  podmíněným vstupem do klubu od 
pondělí do pátku od 10.00 - do 15.00  hodin 
a  o  víkendu od 10.00  – 17.00  hodin. V  rámci 
tohoto speciálního členství tedy mohou klien-
ti využít jak skupinových lekcí dle aktuálního 
rozvrhu tak tréninku bez omezení v našem fit-
ness kubu.

Lenka Bartáková, redaktorka

PROJEKT PODANÁ RUKA - PULSE FITNESS CLUB
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Jak již bylo v  Hornopočernickém zpravo-
daji informováno, v Horních Počernicích se 
objevil nový investor se záměrem výstavby 
nového obytného souboru v  rozvojovém 
území „Nad Palečkem“.
Jedná se o lokalitu, která je ohraničená z vý-
chodu ulicí Ve Žlíbku, z jihu dálničním těle-
sem D11 a ze severu bytovými domy firmy 
Canaba. Na západě dotčená parcela sousedí 
s další rozvojovou plochou, kde je v součas-
né době navrhována zástavba dvoupodlaž-
ních řadových domů doplněná dvoupodlaž-
ním objektem bytového domu s občanskou 
vybaveností v  přízemí stavby. V  jižní části 
stavební parcely je dle platného Územního 
plánu Prahy umístěna veřejná zeleň, dále 
pak zeleň izolační. V jihozápadní části parce-
la sousedí s  pozemkem ve vlastnictví hlav-
ního města Prahy. Jedná se o pozemek, kde 
MČ Horní Počernice má v úmyslu výstavbu 
sportovního areálu včetně kryté sportovní 
haly.
Návrh zahrnuje bytové domy se čtyřmi až 
pěti nadzemními podlažími a  jedním ustu-
pujícím podlažím. Doprava v  klidu bude 
řešena převážně pod obytnými podlažími 
a bude vytvářet sokl bytových domů. Jedná 
se celkem o  cca  930 bytů o  velikosti 1+kk 

až 3+kk. Bytové domy jsou uspořádané do 
pravidelného rastru se snahou o maximální 
možné využití parcely.
Součásti návrhu bude i  prodejna potravin 
s  přilehlým venkovním parkovištěm. Další 
komerční plochy jsou navrženy v části příze-
mí bytových domů.
Zástupci firmy Ekospol, a. s. nám zatím před-
stavili dvě varianty navrhovaného řešení 
území. V obou variantách jsme však shledali 
řadu nedostatků a dali jsme k nim naše při-
pomínky.
Největším deficitem je absence občanské 
vybavenosti vyjma komerčních ploch, ne-
dostatek zeleně a  celková předimenzova-
nost návrhu.
Požadujeme řešit dané území v  kontextu 
s  celkovou urbanistickou koncepcí širšího 
území, zejména s charakterem území, hmo-
tovým členěním a výškovou hladinou okolní 
zástavby. Nutná je také koordinace záměru 
v  kontextu s  dopravní infrastrukturou stá-
vající i budoucí uvažované zástavby v zasta-
vitelných plochách dle platného Územního 
plánu hl. m. Prahy. Především se záměrem 
MČ Horní Počernice na výstavbu sportovní-
ho areálu a plánovanou výstavbu řadových 
domů v západní části území.

Také odclonění dálničního tělesa od obyt-
ných staveb zemním valem musí být v  ce-
lém požadovaném rozsahu, stanoveném 
v Územním plánu hl. m. Prahy.
Dále trváme na doplnění obytného sou-
boru o  potřebnou občanskou vybavenost 
a  adekvátně rozsáhlé venkovní plochy pro 
volnočasové aktivity obyvatel. Naším po-
žadavkem je i  maximální možné ozelenění 
záměru, doplnění chodníků a  alejí podél 
komunikací.
V návrhu je třeba klást také důraz na archi-
tektonickou a  typologickou různorodost 
a umožnit tak vznik pro lidi příjemného a tr-
vale udržitelného obytného areálu.
Z  rozsahu záměru a z něj vyplývajících do-
padů a důsledků na širší území Horních Po-
černic vychází potřeba veřejného projedná-
ní s občany naší městské části.

V případě dotazů se můžete kdykoliv obrátit 
na paní urbanistku na kristing@seznam.cz

Kristine Karhanová Grigoryan, 
architektka

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE
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Vážení diváci,
venku je chladno 
a  nevlídno a  únoro-
vé zimní večery jsou 
tak ideálním časem 
k  návštěvě divadla. 
U nás se můžete za-
hřát na těle i na duši.
Mnozí z  vás jistě 
chodí na divadelní 

představení, ale neobjevili ještě kouzlo fil-
mových projekcí, které v  divadle několikrát 
do měsíce pořádáme. Chtěla bych vás proto 
tentokrát, možná trochu netradičně, pozvat 
do kina. Kvalitou projekce nijak nezaostává-
me za profesionálními jednosálovými kiny, 
máme prostorový zvuk a  kvalitní velké pro-
jekční plátno. Nebojte se naše „divadelní 
kino“ vyzkoušet, jsem si jistá, že se k nám pak 
budete rádi vracet.
V únoru promítáme hned několik filmů, kte-

ré se těší velmi pozitivní tuzemské i světové 
kritice.
Z  domácích snímků je to 5.  2. životopisný 
film Milada, který je inspirován osudem a ži-
votem JUDr. Milady Horákové a 14. 2. druhý 
díl trilogie Zahradnictví - s podtitulem De‑
zertér. Tento den se navíc slaví svátek sv. Va-
lentýna, který k  návštěvě kina přímo vybízí, 
využijte toho. Večer pak můžete romanticky 
zakončit v naší příjemné divadelní kavárně.
Pokud dáváte přednost světové kinemato-
grafii, zveme vás v úterý 20. 2. na americký 
film Vražda v Orient expresu, v hlavní roli se 
skvělým Johnnym Deppem. Tato nová adap-
tace známého detektivního příběhu vás do-
zajista pobaví.
Nezapomínáme však ani na děti a na sobotu 
10. 2. jsme pro ně připravili animovanou po-
hádku Velká oříšková loupež 2.
Kino máme krásné, ale jsme samozřejmě pře-
devším divadlo, a proto přijměte pozvání i na 

dvě činoherní představení, která uvedeme 
začátkem měsíce března.
V  pátek 2.  3. budete mít možnost vidět 
v  představení Iluzionisté skutečný herecký 
koncert pana Stanislava Zindulky, který 
zde podává ve svých těžko uvěřitelných 85 
letech famózní výkon plný mladického tem-
peramentu a elánu. Opravdu vám doporučuji 
tuto událost nevynechat.
V  pondělí 5.  3. pak uvedeme vtipnou kon-
verzační komedii Commedia finita, která 
vychází ze vzpomínek pěti žen na slavnou 
Emu Destinovou. Uslyšíte zpověď její komor-
né, učitelky hudby, uklízečky a placené spo-
lečnice, vše v podání skvělých komediálních 
hereček.

Těšíme se na vás.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

Pokladna divadla je otevřená od pondělí 
do pátku od 16.00 do 19.00  hodin a  vždy 
hodinu před každým představením.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezer
vovat kdykoliv na našich webových strán
kách www.divadlopocernice.cz. Věnujte 
pozornost omezené délce rezervace, vstu
penky je nutné do týdne vyzvednout v po
kladně divadla. Tři dny před představením 
již není možné vstupenky rezervovat. Nej
později tři dny před začátkem představení 
končí platnost veškerých rezervací.
Pokud nemáte cestu do pokladny divadla, 
doporučujeme vstupenky přímo zakoupit 
na www.divadlopocernice.cz  – odkaz on
line nákup na úvodní stránce (vyberte si 
možnost eVstupenka nebo Cool ticket). Te
lefon do pokladny: 281 860 174.

Délka všech představení je uváděná včet-
ně přestávky. Pořady do 90  minut se hrají 
bez přestávky, pokud není uvedeno jinak. 

Sobota 10. února v 15.00 hod.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ 
LOUPEŽ 2
animovaná rodinná komedie / USA
Veverčák Bručoun musí zabránit starostovi 
ve zničení městského parku.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

KINO

ÚNOR 2018
čtvrtek 1. 2. v 19.30 hod.  Velká vizita – Svrchní bělice (NEBUĎ KONZERVA)
neděle 4. 2. v 15.00 hod.  Čert a Káča
pondělí 5. 2. v 19.30 hod.  Milada (KINO)
středa 7. 2. v 19.30 hod.  Tchýně na zabití
sobota 10. 2. v 15.00 hod.   Velká oříšková loupež 2 (KINO)
pondělí 12. 2. v 19.30 hod.  Sextet aneb Zkusíme to jinak
středa 14. 2. v 19.30 hod.  Zahradnictví: Dezertér (KINO)
úterý 20. 2. v 19.30 hod.  Vražda v Orient Expresu (KINO)
pátek 23. 2. v 19.30 hod.  Romeo a Julie
sobota 24. 2. v 15.00 hod.  Maxipes Fík
pondělí 26. 2. v 19.30 hod.  Do ložnice vstupujte jednotlivě

DOPOLEDNÍ POŘADY
pondělí 5. 2. v 9.00 hod.   Milada (KINO) 
    film inspirovaný osudem a životem JUDr. Milady Horákové.
úterý 6. 2. v 9.00 hod.   Neposlušná kůzlátka
    klasická pohádka v podání divadla buchty a loutky.
čtvrtek 8. 2. v 9.00 hod.  Milada (KINO)
pátek 9. 2. v 9.00 hod.  Milada (KINO)
středa  21. 2. v 9.00 hod.  O princezně, Luciášovi a makových buchtách
    pohádka o princezně, která by se ráda vdávala, o čertovi 
                     Luciášovi, a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají.  
čtvrtek 22. 2. v 10.00 hod.  Romeo a Julie
    nesmrtelná klasika Williama Shakespeara o velké lásce, 
    divoké nenávisti a kruté hře osudu. 
pátek 23. 2. v 10.00 hod.  Romeo a Julie
pondělí 26. 2. v 9.00 hod.  Veselá nauka klauníka Notíka
    zábavnou formou, s vtipem a jednoduše se tvůrci snaží přiblížit 
    mladším dětem základy hudební nauky a pokoušejí se v nich 
    probudit kladný vztah k hudbě, v tom nejlepším případě touhu 
    hrát na hudební nástroj. 

Dopolední pořady jsou určené pro školy, ale je možné je navštívit i individuálně - po dohodě 
s paní Džmíškovou na tel.: 281 920 326.
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Pondělí 12. února v 19.30 hod.
Krzystof Jaroszński

SEXTET ANEB ZKUSÍME TO 
JINAK
Divadlo Metro
Režie: Gustav Skála
Hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, 
Kateřina Urbanová a Martin Cikán
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Středa 14. února v 19.30 hod.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
drama, komedie / ČR, SK, PL
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela 
Míčová, Klára Melíšková, Aňa Geislerová, 
Sabina Remundová a další
Druhá část trilogie mapuje především osud 
Otty Bocka, majitele luxusního kadeřnictví, 
od konce války do začátku 50. let.
Délka představení:115 minut
Vstupné: 80 Kč

Úterý 20. února v 19.30 hod.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
krimi thriller / USA, Malta
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Keneth Branagh, Johnny Depp, 
Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penélope 
Cruz a další
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istan-
bulu do Londýna, se rychle promění v jeden 
z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detek-
tivních příběhů. Ve vlaku naštěstí nechybí 
Hercule Poirot.

Pátek 23. února v 19.30 hod.
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková

Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, 
Václav Procházka, Petr Beneš, Anna 
Herianová, Jan Hohenberger, Kamil 
Blažek, Anežka Moudrá, Magdalena 
Moudrá, Marie Košvancová, Jan Rybář
Dva rody, oba stejně proslulé, zde, v  krásné 
Veroně, zas dávná zášť popouzí k hněvu, nové 
rozbroje vodí je cestou úkladů a vražd…
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara 
o  velké lásce, divoké nenávisti a  kruté hře 
osudu.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 24. února v 15.00 hod.

MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
Maxipes Fík tentokrát na divadelních 
prknech.
Délka představení: 60 minut 
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
 
Pondělí 26. února v 19.30 hod.
Ray Cooney a John Chapman

DO LOŽNICE VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ
DS Háta
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

BŘEZEN
Pátek 2. března v 19.30 hod.
Bengt Ahlfors

ILUZIONISTÉ
Divadlo Dialog bude GPArt
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Stanislav Zindulka, Olga Ženíšková, 
Jakub Zindulka
Stárnoucí herec, ambiciózní autorka divadel-
ní hry a pragmatický lékař. Na tomto půdory-
su se odehrává komedie se špetkou hořkých 
tónů, která se zabývá nejen osudy postav, ale 
také tématem divadelní iluze jako domluve-
né hry mezi herci a diváky. Sledujeme skuteč-
ný příběh nebo jeho divadelní obraz?
Délka představení: 110 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Neděle 4. března v 15.00 hod.
Václav Čtvrtek

MAKOVÁ PANENKA
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Ludmila Razimová, Jaroslava 
Stránská, Pavel Žabka a Jaroslav Milíček
Roztomilý příběh známý z  večerníčků. Děti 
uvidí tři příběhy o Makové panence a motýlu 
Emanuelovi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 5. března v 19.30 hod.
DS Karla Soukupa

COMMEDIA FINITA
Viktorie Hradská
Režie: René Přibyl
Hrají: Valérie Zawadská, Kateřina 
Macháčková, Lucie Kožinová, Anna 
Kulovaná, Karel Soukup
Vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni 
Emě Destinnové. Výpovědi její pedagogic-
ké konkurentky, uklízečky, společnice a  ko-
morné jsou svědectvím nejen o  úspěších 
a pádech umělkyně, ale především o závisti 
a  malosti, které jako důvěrně známé prová-
zejí i naše životy.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 280, 250, 220 Kč

Úterý 6. března v 10.00 hod.

ČTVRTLÍSTEK 2018
7. ročník soutěže mladých recitátorů.
Vstupné: vstup volný.

Sobota 10. března v 15.00 hod.
Břetislav Pojar, Ivan Urban

POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT
Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Ludmila Razimová, Jaroslava 
Stránská, Evžen Hájek a Jiří Novotný
Pohádka plná humorných příběhů dvou 
medvědích brášků, kteří si hrají mezi skuteč-
ností a fantazií… Uvidíte i opravdového kou-
zelníka a artistu.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 11. března v 17.00 hod.

EXPEDIČNÍ KAMERA
9. ročník mezinárodního 
filmového festivalu. Největší přehlídka 
cestovatelských a outdoorových filmů v ČR.
Délka představení: cca 4 hodiny
Vstupné: 80 Kč

KINO

KINO

KINO
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Úterý 13. března v 19.30 hod.
Laurent Ruquier

DOKTOR V NESNÁZÍCH
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Karel Zima, Kateřina Hrušková, 
Dana Morávková, Ivana Korolová / 
A. Stropnická a další
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Čtvrtek 15. března v 19.30 hod.

DOKUD NÁS 
SVATBA NEROZDĚLÍ
komedie / Francie
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrají: Suzanne Clément, Gilles Lellouche, 
Jean ‑Paul Rouve a další
Když organizujete dokonale promyšlenou, 
luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 
17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. 
A když se má něco pokazit, věřte tomu, že se 
to opravdu pokazí.
Délka představení: 115 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 17. března v 19.30 hod.
Patrick Haudcoeur, Daniella 
Navarro Haudecoeur

MÁTOVÝ NEBO CITRÓN
Divadýlko Fortel
Hrají: Láďa Muroň, Markéta Šmídková, 
Martin Chrástecký, Libor Odehnal a další
Děj se odehrává během nekonečných zkou-
šek jisté divadelní hry. Vše se stává čím dál 
vypjatější, čím víc herci zjišťují, že vlastně 
nic neumí. Pro diváka se pohled na úporné 
snažení herců i  režisérky stává nekonečným 
zdrojem komických situací.
Největší specifikum Divadélka Fortel tkví 
jednoznačně v jeho členech. V souboru totiž 
spolu působí zrakově postižení herci s herci 
bez handicapu. Tímto neobvyklým spojením 
dochází k  nesmírně zajímavé formě spolu-
práce, obohacující všechny členy ansamblu.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 130 Kč

Neděle 18. března v 15.00 hod.
Antoine de Saint Exupéry

MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Václav Procházka, Alžběta 
Holcová, Anežka Moudrá, Daniela 
Procházková a další
Dramatizace známého poetického příběhu 
v zajímavém scénickém ztvárnění, které vyu-
žívá kombinaci živých herců, loutek, animace 
a  stínohry. Příběh prince s  dětskou duší po 
generace oslovuje děti i dospělé.

Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Středa 21. března v 19.30 hod.

PĚŠÁCI TAJNÉ FRONTY
Režie: Jiří Šindar
Životní příběh Herberta Absolona iniciuje 
výpravu za dosud neznámými a neprobáda-
nými neuralgickými místy moderní historie 
českého státu.
Délka představení: 57 minut
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

Čtvrtek 22. března v 19.30 hod.
Vojtěch Štěpánek

NEVIM
A studio Rubín
Režie: Vojtěch Štěpánek
Hrají: Kristýna Leichtová, Anna Stropnická
Znaky generace současných třicátníků jsou 
Nevázanost, Nezávislost, Individualita a Svo-
boda… Ale není to ve skutečnosti Nedospě-
lost a Nepřipravenost?
Kristýna a  Anička: Dvě třicátnice různých 
generací. Kristýna je v  kómatu, Anička je 
zbouchnutá. Jedna bez druhé svou životní 
situaci nepochopí, nevyřeší, nepřežije. Kome-
diální dialog na vážné téma.
Délka představení: cca 50 minut bez přestávky
Vstupné: 200, 180, 160 Kč 
(studentská sleva 20 %)

Sobota 24. března v 15.00 hod.
na motivy bratří Grimmů

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
DS Julie Jurištové
Režie: Dana Bartůňková
Hrají: Jalie Jurištová, Veronika Baldriano‑
vá, Libor Jeník a další
Výpravné muzikálové zpracování klasické 
předlohy bratří Grimmů.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 27. března v 19.30 hod.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
drama / komedie/ romantický – ČR / PL / SK
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Anna Fialová, 
Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin 
Finger, Lenka Krobotová, Sabina Remundová
Závěrečný díl trilogie Zahradnictví se ode-
hrává na konci 50. let a vypráví o rodinných 
vztazích poznamenaných válkou a komunis-
tickým převratem. S  tragikomickým nadhle-
dem vykresluje generační střet mezi předvá-
lečnou a poválečnou generací.
Délka představení: 113 minut
Vstupné: 80 Kč

DUBEN
(vstupenky budou v prodeji od 13. února)

Úterý 3. dubna v 19.30 hod.
Jakub Zindulka

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Fanny agentura
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, 
Anna Kulovaná, Martin Kraus
Komedie okořeněná špetkou duchařiny - 
o  vztazích mezi tchyní a  zetěm, snachou 
a  tchyní, mezi matkou a  dcerou, synem 
a matkou, mezi mladými manželi a konečně 
(a  hlavně) mezi tchyněmi samotnými. (čás-
tečně zadané představení)
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Středa 4. dubna v 19.30 hod.

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.
Koncert jedné z  nejvýraznějších osobností 
české populární hudby.
Vstupné: 300 Kč

Sobota 7. dubna v 19.30 hod.
Pavel Kohout / Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY
DS Právě Začínáme
Režie: Klára Šimicová
Divadelní parafráze známého Čapkova 
románu.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

KINO

KINO

KINO

KONCERT
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Neděle 8. dubna v 15.00 hod.

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Výpravná pohádka inspirovaná oblíbeným 
večerníčkem.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 10. dubna v 19.30 hod.
Johanna Adams

GEDEONŮV UZEL
SpoluHra
Režie: Petr Strnad
Hrají: Vilma Cibulková, Kateřina Kaira 
Hrachovcová
Výsostně intimní dialog matky a učitelky je-
jího syna, který s  každou prožitou vteřinou 
stále čitelněji míří ke katarznímu prozření. 
Prozření, které nešetří ani jednu z protistran, 
natož diváka.
Délka představení: 95  minut (hraje se bez 
přestávky)
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Čtvrtek 12. dubna v 18:00 hod.

DECHOVÝ ORCHESTR
Koncert žáků ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

Sobota 14. dubna v 15.00 hod.
Václav Čtvrtek

VODNÍK ČESÍLKO
Divadlo D5
Činoherní pohádka podle předlohy Václava 
Čtvrtka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 15. dubna v 16.00 hod.
P. Šabach, J. Hřebejk, P. Jarchovský,
D. Foffová

ŠAKALÍ LÉTA
CVČ Leonardo
Režie: Doris Foffová
Hrají: děti dramatických souborů 

Dividlo & Kejlíři, Leonardo Dolní Měcholupy
Jak k nám přišel rock’n’ roll? A má vůbec ješ-
tě dnešním dětem co říct? Umí ho zazpívat, 
zatančit? A opravdu ví, jak vypadal rok 1956 
v socialistické republice?
Přijďte se podívat, jak si s  mnoha otázkami 
poradily děti ve věku 6-16 let - možná i vy po-
chopíte, že radost se dá najít vždycky a všu-
de.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 150 Kč

Sobota 21. dubna v 19.30 hod.

VŠEHOCHUŤ
Kairovo kvarteto zahraje 
v  Horních Počernicích již podruhé. Uslyšíte 
Quartet F. Schuberta Op. 125 No. 1, Op. 33 
No. 2 J. Haydna, Op. 51 A. Dvořáka. Zazní také 
sólové výkony, jako např.:  A. Rubinstein Op. 
49 Sonata pro violu a klavír, také několik sólo-
vých skladeb pro klavír a další skladby.
Délka vystoupení: 90 minut
Vstupné: 120 Kč, děti, studenti a  senioři 
100 Kč

Neděle 22. dubna v 15.00 hod.
J. Dvořák / E. Čechová

ZPÁTKY DO AFRIKY II 
– obnovená premiéra
Rodinné divadlo Na Radosti 
 Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Jůlie Čechová, Veronika Čechová, 
Klára Eisenhammerová, Mája Klímová, 
Bára Tůmová, Anička Kulhavá, Anička 
Staňková, Lucie Schovancová a Tim Zuščík 
a Zdenička Staňková
Napínavý příběh s  veselými písničkami 
a mnoha cirkusovými čísly. Zvířata z pražské 
ZOO se vydávají na dobrodružnou cestu do 
Afriky… Ale co bylo dál, když konečně dora-
zila domů?
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 24. dubna v 19.30 hod.
Michael McKever

HVĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, 
Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Martin 
Zounar, Ivana Andrlová a další
Rychlá a bláznivá fraška, která potrénuje di-
vákovu bránici.
Ředitel hotelu, který má ubytovat dvě zhýč-
kané a velmi náročné hvězdy showbyznysu, 
nemá lehkou práci. Když se vzájemně obě 
dámy nenávidí, jde o úkol téměř nesplnitel-
ný. Je jen otázkou času, kdy dojde k výbuchu.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Čtvrtek 26. dubna v 19.30 hod.
Tereza Durdilová, Eva Čechová, Tereza 
Vohryzková

PROTENTOKRÁT CHVALY
Divadelní spolek TisíciHran
Režie: Tereza Durdilová, Eva Čechová, 
Tereza Vohryzková
Vystupují: Ilze Dlanská, Eva Warausová
Dokumentární představení o proměnách Pra-
hy a  Horních Počernic za protektorátu. Scé-
nicky ztvárněné skutečné osudy interpretek, 
které byly ve 40. letech dětmi. Živé vyprávění 
a dobové dokumenty, které zobrazují příběh 
statků na Chvalech, chvalské školy a  dalších 
pražských míst.
Pořad je určen divákům od 8  let, jejich rodi-
čům a prarodičům.
Vstupné: 120 Kč (děti do 15 let platí 80 Kč)

Změna programu vyhrazena. D
iv

ad
lo

Divadelní kavárna

KONCERT

KONCERT
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Vážení a milí návštěvníci,
mimořádná retrospektivní a interaktivní výstava Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového Joa k zázrakům animace 
stále pokračuje a má co nabídnout nejen dospělým a dospívajícím, ale i dětem, které si mohou ve sklepení hrát 
s hladovou Adélou, vyzkoušet si ploškovou animaci či si prohlédnout alchymistickou dílnu a zjevení Sirael.
Bonusem stále zůstávají oblíbené komentované prohlídky – v sobotu 17. 2. vás výstavou i zámkem provede své
rázný zpěvák hrabě Teleke z Tölökö, v neděli 18. 2. pak dvojice Limonádový Joe a Tornádo Lou. Tyto komentované 
prohlídky baví dospělé a děti a určitě si předem rezervujte čas, je o ně velký zájem.
Jednou z nejkrásnějších akcí na Chvalském zámku je Strašidelná noc svítících přízraků, která se proměňuje dle 
tématu aktuální výstavy. Letos je tato noc ve znamení hladové Adély, Limonádového Joa a jejím příznakem bude 
nejen „strašidelno“, ale i nadsázka, humor a tak trochu retro. Jistě si budete chtít zatančit se svítícími přízraky, 

ochutnat svítící nápoj a zažít nespočet překvapení – pak přijďte v sobotu 24. 2. mezi 10. a 21. hodinou na zámek, akce probíhá až do  
22. hodiny a určitě se vám bude líbit!
Již minule jsem se s vámi rozloučila a nyní máme měsíc únor a Chvalský zámek je pod vedením nové ředitelky Růženy Beránkové, kterou 
jistě znáte z její dřívější funkce produkční. Mám z této volby Rady MČ obrovskou radost a vím, že s ní půjde Chvalský zámek tím dobrým 
směrem. Rozce ze srdce blahopřeji a vím, že si tuto pozici zaslouží a zámek povede skvěle.
Únorové dění jsem psala ještě v měsíci lednu a nyní se s vámi již opravdu loučím a děkuji za vaši přízeň.

Alexandra Kohoutová

od 16. 12. 2017 do 1. 4. 2018, denně od 
9.00 do 17.00 hod.

JIŘÍ BRDEČKA 100 LET
– OD LIMONÁDOVÉHO JOA
K ZÁZRAKŮM ANIMACE
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
K VÝROČÍ 10 LET OTEVŘENÍ 
CHVALSKÉHO ZÁMKU PRO 
VEŘEJNOST
Mimořádná retrospektivní a  interaktivní 
výstava je věnovaná jedné z  nejvýraz‑
nějších osobností českého filmu Jiřímu 
Brdečkovi, mj.  spoluautorovi scénářů ke 
snímkům Limonádový Joe, Adéla ještě 
nevečeřela, Tajemství hradu v  Karpatech 
nebo Císařův pekař a  Pekařův císař, jež 
stále platí za hity české kinematografiie. 
Právě 24. 12. 2017 by se scenárista, režisér, 
kreslíř a  publicista Jiří Brdečka dožil 100. 
narozenin.
Výstava je pojatá jako rekonstrukce světa 
dětství, mládí, života a  inspiračních zdrojů J. 
Brdečky. Návštěvníky zasvětí nejen do světa 
westernů, které Brdečku uchvátily, jsou zde 
i  obrazy jeho přátel z  řad malířů, jako je na-
příklad Kamil Lhoták či Adolf Born. Expozice 
připomíná i  Brdečkovy slavné hrané filmy 
a  představí barrandovské dekorace a  kostý-
my z filmů, na kterých spolupracoval s Janem 
Werichem, Jiřím Trnkou a dalšími. Nechybí ani 

Brdečkovy ilustrace a storyboardy k animova-
ným filmům. Návštěvníci si mohou prohléd-
nout také kostýmní návrhy či filmové plakáty 
k Brdečkovým snímkům a dobové fotografie 
mapující společenský život pražské kulturní 
smetánky. Chvalský zámek uvádí výstavu jako 
součást oslav svého desetiletého výročí ote-
vření pro veřejnost.

První část výstavy připomíná Brdečkův život, 
jeho inspirační zdroje a přibližuje život s jeho 
slavnými přáteli a  spolupracovníky. Návštěv-
níci nahlédnou do Brdečkových začátků coby 

kreslíře vtipů za okupace a poválečného ilus-
trátora a filmového kritika. Další část je věno-
vaná jeho hraným filmům, jako byl Císařův 
Pekař a  Pekařův císař, Až přijde kocour, Byl 
jednou jeden král, Adéla ještě nevečeřela či 
Tajemství hradu v Karpatech a jeho tvorbě na-
pojené na westernové ideály, jejíž vlajkovou 
lodí je snímek Limonádový Joe. Na výstavě 
uvidíte i  původní kostýmy z  Limonádového 
Joa či dekorace z filmu Císařův pekař a Peka-
řův císař. Poslední část patří animované tvor-
bě, jsou zde originální storyboardy, výtvarné 
návrhy i hotové filmy.
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Výstava potěší i  nejmenší návštěvníky. Její 
součástí jsou i multimediální a interaktivní 
instalace Matyáše Trnky, vnuka Jiřího Trn‑
ky. Vidět zde bude možné například repli‑
ku „Saloonu“ a přestřelku kovbojů z Limo‑
nádového Joa či výjevy z  filmu Tajemství 
hradu v Karpatech. Děti budou moci také 
například zachránit pejsky před nenasyt‑
nou Adélou, animátorská dílna ploškové 
animace jim zase nabídne možnost vy‑
zkoušet si práci s tzv. ploškovými loutkami 
vytvořenými podle kostýmů z  Limonádo‑
vého Joa. V  tajemné alchymistické dílně 
ve sklepení ožije záhadná Sirael. V  rámci 
výstavy, jejímž kurátorem je Adam Hoff‑
meister, se bude také promítat nový celo‑
večerní dokument Universum Brdečka.
Doprovodné akce:
• 17.  2. od 10 do 17 hod. Tajemná sobota 
s hrabětem Telekem z Tölökö
• 18. 2. od 10 do 17 hod. Westernová neděle 
s Limonádovým Joem a Tornádo Lou
• 24.  2. mezi 19. a  22. hod. Strašidelná noc 
na zámku se svítícími přízraky a hladovou 
Adélou

So 17. 2. od 10.00 do 17.00 hod.

TAJEMNÁ SOBOTA NA ZÁMKU
S HRABĚTEM TELEKEM
Z TÖLÖKÖ
Proslulý hrabě Teleke z Tölökö, svérázná po-
stava z  filmu Tajemství hradu v  Karpatech, 
vás v  sobotu 17.  2. mezi 10. a  17. hodinou 
provede Chvalským zámkem, interaktivní 
výstavou Jiří Brdečka 100 let, budete se bavit  
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a soutěžit. Po skončení prohlídky u nás mů-
žete zůstat, jak dlouho chcete. Prohlídka trvá 
40 min., začíná vždy v celou hodinu (poslední 
prohlídka v 15 hod.) a je nutné si rezervovat 
čas na tel. 281 860 130.

Ne 18. 2. od 10.00 do 17.00 hod.

WESTERNOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S LIMONÁDOVÝM 
JOEM A TORNÁDO LOU
Šarmantní Tornádo Lou a klaďas každým cou-
lem Limonádový Joe vás v neděli 18. 2. mezi 
10. a 17. hodinou provedou Chvalským zám-
kem, interaktivní výstavou Jiří Brdečka 100 let, 
budete se bavit se a soutěžit. Po skončení pro-
hlídky u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete. 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou ho-
dinu (poslední prohlídka v 15 hod.) a je nutné 
si rezervovat čas na tel. 281 860 130.

So 24. 2. od 19 do 22 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU 
SE SVÍTÍCÍMI PŘÍZRAKY
A HLADOVOU ADÉLOU
Děti, dospívající i  dospělé zveme na straši-
delnou noční prohlídku zámku, která je ve 
znamení filmu, westernu, humoru a  setkání 
s  postavami z  filmů Limonádový Joe, Adéla 
ještě nevečeřela či Tajemství hradu v  Karpa-
tech. Očekávejte samá tajemná překvapení, 
rej svítících přízraků a  pohled na nevídané 
věci. Přijďte kdykoli mezi 19. a 22. hod. a mějte 
pro strach uděláno. Vstupné: dospělí 150 Kč; 
děti 2-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 
a ZTP/P – 100 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí 
+ až 3 děti) 350 Kč.

Foto Kamil Tatar: Hrabě Teleke z Tölökö
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Výherce soutěže O kouzelný
plamínek víly Ohnivky za prosinec
Milé děti,
v prosinci vás zaujala naše nová výstava Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového Joa k zá-
zrakům animace, která je na zámku k vidění až do 1. dubna 2018. Sklepení zámku je věno-
váno především vám dětem a vy to náležitě oceňujete. Víla Ohnivka se vás ptala: „Dobře si 
prohlédni celou výstavu o kreslíři, filmovém kritikovi, spisovateli, scenáristovi i režisérovi 
Jiřím Brdečkovi a zjisti, jak se jmenuje jeho film, ve kterém hlavní hrdina popíjí nápoj zvaný 
Kolaloka?“ Všech 115 odevzdaných kuponů bylo slosováno, neboť obsahovaly správnou 
odpověď „Limonádový Joe“. Výhercem se stal šestiletý Filip Kraus z Horních Počernic, ze 
srdce blahopřejeme. Usměje se štěstí příště na vás?                                                                       -ak-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Saše Kohoutové za dlouholetou práci, kterou pro Chvalský 
zámek i Horní Počernice vykonala a přejeme jí hodně úspěchů v její 
další životní etapě.

Rada MČ Horní Počernice

Blíží se oblíbená akce Čarodějnice na Chvalské tvrzi, která se koná v pondělí 30. dubna 2018 a oslavíme na ní desetileté výročí otevření 
Chvalského zámku pro veřejnost. Ohledně pronájmu stánků a ploch na tuto akci, podmínek a specifikace prodejních míst se obracejte na 
recepci Chvalského zámku, tel. 281 860 130 nebo e -mail infocentrum@chvalskyzamek.cz. Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška 
do 28. 2. 2018, uzavření smlouvy a platba do 20. 3. 2018.

INFORMACE O PRONÁJMU STÁNKŮ A PLOCH NA AKCI ČARODĚJNICE 2018
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MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2019

VÝHERCI VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
TENKRÁT NA ZÁPADĚ ANEB JAK JSEM SE OCTNUL VE WESTERNU

Vážení amatérští fotografové a fotografky,
dovolte, abychom vyhlásili již sedmý ročník 
fotografické soutěže pro kalendář MČ Praha 
20 na rok 2019. Téma fotografické soutěže 
je Moje oblíbené místo v  Horních Počer‑
nicích. Věříme, že téma se vám bude líbit, 
neboť je dostatečně široké a obecné pro vaši 
kreativitu. Těch oblíbených míst může být sa-
mozřejmě vícero. Nejlepší fotografie budou 
publikovány v kalendáři MČ na rok 2019, na 
stránkách i  titulních stranách Hornopočer-
nického zpravodaje a na webu městské části 
i Chvalského zámku.

Zúčastnit se může každý občan či příznivec 
Horních Počernic od 13 let do 100 let.
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni 
poukázkami do Hornbachu v této výši:
1. cena – 3 000 Kč
2. cena – 2 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč

Fotografie všech účastníků mohou být použi-
ty na propagační účely Chvalského zámku či 
MČ Praha 20. Fotografie, prosím, zasílejte ve 
formě odkazu ke stažení snímku přes úložný 
informační systém (např. uschovna.cz, letec-
kaposta.cz apod.) nebo přineste na CD/DVD 
na recepci Chvalského zámku. Snímky musejí 
být ke stažení v obvyklých souborových for-
mátech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), 
a to ve velikosti min. 1 MB, max 5 MB, v mini-
málním rozlišení 300 Dpi. E -mailová adresa, 
na niž budou fotografie zasílány, je:
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz
Uveďte prosím: - odkaz ke stažení fotogra-
fie  – název fotografie  – jméno a  příjmení 
autora – adresu – kontaktní telefon a e -mail. 
Jeden autor může zaslat maximálně 15 foto-
grafií.

Uzávěrka soutěže: 13. května 2018.

Těšíme se na vaše fotografie i  na přípravu 
a práci na kalendáři na rok 2019.

Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje 
účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, územ‑
ně a časově neomezené oprávnění (licenci) k po‑
užití fotografie v rámci veškerých propagačních 
aktivit MČ Praha 20 a Chvalského zámku.

Výtvarná soutěž byla vyhlášena ředitelkou 
Chvalského zámku Alexandrou Kohoutovou
v  září  2017 a  ukončena 30.  listopadu  2017. 
Děti a  studenti malovali na téma „Tenkrát 
na Západě aneb Jak jsem se octnul ve wes‑
ternu“, které souvisí s  aktuální výstavou Jiří 
Brdečka 100 let – od Limonádového Joa k zá-
zrakům animace. Do soutěže zaslalo svá díla 
celkem 269 dětí a studentů ve věku od 4 do 
18  let - především z  Prahy ale také z  dalších 
míst Čech a Moravy.

Soutěžilo se v pěti kategoriích:
I. kategorie – předškolní děti
II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií
IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií
V. kategorie – I. – IV. ročník středních škol
a gymnázií

A tato výtvarná díla vybrala komise v čele s vý-
tvarníkem a  grafikem Kamilem Tatarem dne 
6. prosince 2017. Slavnostní vyhlášení a pře‑
dání cen vítězům se uskutečnilo v pondělí 
15. ledna 2018 ve velkém sále zámku.

I. kategorie:
1. místo:
Štěpán Samek, 4 roky, Praha 3
2. místo:
Eliška Řeháková, 4 roky, Čisovice
Dominika Řeháková, 6 let, Čisovice

Zvláštní cena přepadeného poštovního do-
stavníku: Mikuláš Štěpán Povondra, 4,5 
roku, výtvarný kroužek Zdeňka při SZŠ a VOŠZ 
Kladno.
 

II. kategorie:
1. místo:
Matěj Jankovič, 3. třída, ZŠ Šimanovská, Praha 9
Samuel Perlín, 3. třída, ZŠ a MŠ Zličín, Praha 5
2. místo:
Eliška Gawthorpe, 1. třída, ZŠ a  MŠ Zličín, 
Praha 5
Lana Škorič, 3. třída, ZŠ Stoliňská, Praha 9
3. místo:
Jan Mojko, 3. třída, ZŠ Šimanovská, Praha 9
Tomáš Brzák, 2. třída, ZŠ a MŠ Zličín, Praha 5

Zvláštní cena komise za nápad: Tomáš Lenk, 
3. třída, ZŠ Stoliňská, Praha 9

III. kategorie:
1. místo:
David Švancara, prima, Gymnázium Chodo-
vická, Praha 9
2. místo:
Anna Ďoubalová, 6. třída, ZŠ Šimanovská, 
Praha 9
3. místo:
Aneta Danišová, 6. třída, FZŠ Chodovická, 
Praha 9

Zvláštní cena přepadeného poštovního do-
stavníku: Bára Müllerová, 10  let, výtvarný 
kroužek Zdeňka při SZŠ a VOŠZ Kladno

IV. kategorie:
1. místo:
Antonie Pilátová, 7. třída, ZŠ nám. Curieo-
vých, p. o., Praha 1
Hubert Horáček, 7. třída, ZŠ nám. Curieových, 
p. o., Praha 1
2. místo:
Anna Indráková, 7. třída, FZŠ Chodovická, 
Praha 9

3. místo:
Nela Rybáková, 8. třída, Praha 8

Zvláštní cena přepadeného poštovního do-
stavníku: Tomáš Pumrle, 13  let, výtvarný 
kroužek Zdeňka při SZŠ a VOŠZ Kladno

V. kategorie:
1. místo:
Aneta Lebdušková, Michael Gulik, II. ročník 
(2BV), Střední uměleckoprůmyslová škola, 
Praha 3
Petr Kožurik, Magdaléna Holubová, Radka 
Urbánková, II. ročník (2BV), Střední umělec-
koprůmyslová škola, Praha 3
2. místo:
Daniela Matušková, Karolína Kopřivová, 
Dziyana Kuzhaleva, II. ročník (2BV),
Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3
3. místo:
Martina Wildtová, II. ročník (2BV), Střední 
uměleckoprůmyslová škola, Praha 3

Vítězům blahopřejeme a  všem zúčastněným 
děkujeme za hezké chvilky, které jsme zažili 
při vybírání těch nejzajímavějších výtvarných 
děl. Také děkujeme všem učitelům, lektorům 
a  rodičům, kteří vedením, dobrou radou či 
povzbuzením pomohli na svět nádherným 
obrázkům. Vítězná díla budou vystavena 
na Chvalském zámku až do 1.  dubna  2018. 
Všechny ostatní výtvarné práce budou k na-
hlédnutí v prostorách zámku.

Děkujeme a budeme se těšit na další setká‑
ní při výtvarných soutěžích.

Alexandra Kohoutová
a Rozka Beránková
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facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060  
Oddělení pro dospělé ‑ beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774

Místní veřejná knihovna Horní Počernice

KNIŽNÍ NOVINKY

Naši milí čtenáři,

v  každém únorovém 
čísle HPZ se trochu 
zabýváme statisti‑
kou za uplynulý rok.

Počet čtenářů jsme 
měli 1232, z toho 582 
dětí do 15 let.

Počet návštěvníků knihovny 13 228.

Počet výpůjček 36 382. Co do přírůstků knih, 
koupili jsme 1 035 nových knih a 193 jsme získali 
darem. Při stěhování jsme vyřadili knihy opotře‑
bované.

Rádi bychom vám vyšli vstříc a rozšířili výpůjční 
dobu o dvě hodiny týdně.

Od března 2018 můžete do knihovny ve stře
du a ve čtvrtek již od 13.00 hodin.
Během března bude pro nové čtenáře regis
trace zdarma.
Těšíme se na vás.

Za knihovnu
Božena Beňová

Lonsdaleová, K.: 
Všechno, co máme (Ikar)

Měl to být svatební den, 
místo toho se všichni sešli 
na pohřbu. Pro Aimee byl 
James doslova vším – život-
ní láskou, oporou, jistotou 
v  těch nejtěžších časech. 
Jeho nepochopitelná a zby-
tečná smrt kdesi v  Mexiku 
znamenala, že se jí zhrou-

til celý svět. Postupně však s  pomocí přátel 
i sympatického malíře čerstvě přišedšího do 
města opět začíná žít. Její plány na otevření 
vlastní kavárny a  navázání nového vztahu 
však brutálně naruší zvěsti, že James stále 
žije. Aimee vyráží do Mexika, odhodlaná zjis-
tit pravdu a postavit se temným tajemstvím 
Jamese a jeho rodiny…

Moriarty, L.: Šílené výčitky (Ikar)
Pedantská účetní Erika 
a  bohémská violoncellistka 
Clementine toho mají spo-
lečného jen málo, ale přes-
to jsou prakticky odjakživa 
nejlepší kamarádky. Jenže 
zatímco bezdětná Erika by 
pro Clementine strčila ruku 
do ohně, nábožně lpí na ka-

ždém slovu své kamarádky a s oblibou jí radí, 
jak vychovávat dcery, Clementine se do téhle 
role nechala kdysi vmanévrovat svou soucit-

nou matkou a po většinu času jí ta její otrav-
ná obdivovatelka pořádně leze na nervy. 
A pak je jednoho krásného, slunečného dne 
pozve obě i s jejich manžely, Samem a Olive-
rem, Eričin soused na grilování.
Co se na nějaké obyčejné garden party moh-
lo přihodit tak strašného, že teď všichni litují, 
že pozvání přijali? A hlavně – čí je to vina?

Moyesová, J.: Krasojezdkyně (Ikar)
V zapadlém koutě Londýna 
učí bývalý špičkový drezúr-
ní jezdec svou vnučku Sa-
rah tak, jak to sám kdysi dě-
lal v elitní jezdecké škole ve 
Francii. Když však do jejich 
života zasáhne katastrofa, 
čtrnáctileté Sarah nezbyde 
nic jiného, než aby se živo-

tem protloukala sama…

Jacobsová, A.: 
Panský dům (Knižní klub)
Augsburg 1913

Mladá Marie nastupuje 
jako kuchyňská pomocnice 
v impozantní vile, sídle prů-
myslnické rodiny Melzerů. 
Zatímco si děvče ze sirot-
čince vydobývá své místo 
mezi personálem, panstvo 
si užívá zimní plesové sezo-

ny, v níž má být uvedena do společnosti nej-
mladší, krásná dcera Katharina. Jenom Paul, 
dědic rodiny, se drží stranou společenského 
mumraje  – dokud nepotká Marii… Panský 
dům je první díl plánované trilogie.

Rainer M. Schröder: Nebe, na němž 
nesvítily hvězdy (Knižní klub)

Alija Bet je hebrejské kó-
dové označení pro ilegálně 
organizované přistěhova-
lectví do britské mandátní 
oblasti Palestina.
Pro Leah a  Janneka svitla 
na obzoru naděje  – oba 
jsou z  rodiny jediní, kdo 
přežili koncentrační tábo-

ry a nyní, v roce 1946, se stále ještě hluboce 
traumatizovaní potulují jako živé mrtvoly 
rozbombardovaným Mnichovem. Doslech-
li se o  nebezpečné plavbě na přeplněných 
vracích parníků, o  mnoha utopených nebo 
v britských sběrných táborech internovaných 
uprchlících, o neustálých bojích s arabskými 
obyvateli – ale nemají jinou možnost.
A  tak se oba vydávají jako ilegální běženci 
na cestu přes Středozemní moře s nadějí na 
novou vlast.
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE

PROGRAM NA ÚNOR

1. února 2018 od 16.00 do 18 hod.
• Promítání pro děti: „Lichožrouti“

8. února 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Sebevědomá, asertivní komunikace
– Mgr. Jana Černoušková

22. února 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Dědické právo – Jan Ilek
 

PROGRAM NA BŘEZEN

1. března 2018 od 16.00 do 19.00 hod.
• Prevence šikany – Mgr. Michela Šorfová

8. března 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Společné čtení u příležitosti Měsíce
knihy

15. března 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Time management, čas jako dobrý
sluha, ale zlý pan – jak s ním nakládat
– Mgr. Jana Černoušková

22. března od 17.00 do 19.00 hod.
• Výchova dětí ve Francii
– Ladislava Chateau

Milí přátelé,
nabízíme vám 
příležitost účast‑
nit se bezplatných 
besed, seminářů 
a společných akcí.

Zveme vás i  na 
pravidelná čtvr
teční setkání, 
kde se můžete po‑

tkat se zajímavými hosty.

I v roce 2018 máte možnost využívat služ‑
by bezplatně právní nebo psycholo
gické poradny.

Pro dobrou atmosféru přispěje i malé ob‑
čerstvení. Vstup zdarma.
Těšíme se na vás!

Vaše dojmy a  nápady můžete se mnou 
sdílet na adrese:
 lazarova@knihovna ‑hp.cz

Světlana Lazarová,
koordinátorka KKC HP

Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou 
Krchovou,
každé pondělí od 8.00 
do 12.00 hod.
Do poradny je třeba se 
předem objednat na 
telefonu: 778 542 264.

Bezplatná právní poradna
vedená Mgr. Ivou 
Svobodovou,
každé úterý od 13.00 
do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se 
předem objednat na  
telefonu: 725 516 927.
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 DDM PRAHA 20

Více informací naleznete na:

VÝTVARNÉ DÍLNY - SOBOTA
(PRO DĚTI OD 10 LET, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ)
24. 2. 2018 od 14.00 do 18.00 hodin
FILCOVÁNÍ - jarní motivy
Filcování neboli plstění patří mezi tradiční techniky, jejichž popularita 
v poslední době opět vzkvétá. S radami a postupy od lektorky kurzu Hany 
Farkašové si osvojíte přípravu materiálu a různé způsoby jeho zpracování.
Cena: 250 Kč + materiál

3. 3. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin
Velikonoční dílna KERAMIKA
Naučte se pracovat s  keramickou 
hlínou. Nahlédněte pod ruce profe-
sionálního keramika, který se s vámi 
na kurzech rád podělí o své znalosti 
a zkušenosti.
V sobotu 3. 3. si vymodelujete výro-
bek a 17. 3. si vypálený výtvor budete 
glazurovat nebo barvit (po dohodě 
můžete barvit v jiném termínu).
Cena: 250 Kč + materiál dle ceníku
Rezervace do 23. 2. 2018.

10. 3. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin
ŠITÍ
Vyzkoušíte si šití na stroji podle připravených šablon, pod vedením Lenky 
Kacourkové.
Cena: 250 Kč + materiál

10. 3. 2018 od 14.00 do 18.00 hodin
QUILLING
Quilling - je výtvarné umění, jehož hlavním materiálem jsou papírové 
proužky. Proužky se stáčí quillingovým perem do spirálek a vzniklé spirál-
ky se pomocí prstů formují do různých tvarů (lístek, kapka, kytička). Dílnu 
vede Hana Farkašová.
Cena: 250 Kč

Dílny budou probíhat při minimálním počtu 5 zájemců.

VÝTVARNÉ DÍLNY - PÁTEK
(PRO DĚTI OD 8 LET, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ)
23. 3. 2018 od 16.30 do 19.30 hodin
VELIKONOČNÍ ŘEMESLA

PLETENÍ Z PEDIGU
PEDIG - je přírodní liánovitý materiál na výrobu drobných dekorací, košíků, 
táců a dalších produktů z proutí. Pleteme vajíčko, misku nebo malý košík.

QUILLING - jarní motivy.
FILCOVÁNÍ Z OVČÍHO ROUNA - drobné velikonoční dekorace.
Rezervace do 20. 3. 2018.
Dílna se bude konat při minimálním počtu 10 účastníků
 
Cena: 50 Kč + materiál na jednotlivých řemeslech
Účast na všech dílnách je možná pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle: 
281 925 264 a 605 700 772, na e -mailu: farkasova@ddm -hp.cz nebo osobně 
v kanceláři DDM.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY V DDM
Na sobotu 24. 3. 2018 od 8.30 do 13.00 hodin pro vás připravujeme Veliko-
noční dílničky s bohatým programem.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
23. – 27. 7. 2018 hl. vedoucí Šikutová Zdislava (farkasova@ddm -hp.cz)
20. – 24. 8. 2018 hl. vedoucí Šimeček Karel (simecek@ddm -hp.cz)
Přihlášky a informace v kanceláři DDM, tel.: 605 700 772,
farkasova@ddm -hp.cz.

MÁTE DOMA VOLNÁ KLUBÍČKA?
Plánujeme BAMBULENÍ,
ale vlna k němu není.
Kdo má prosím volné klubíčko,
pomůže nám aspoň maličko.
Děkujeme vám za každý vlny kousíček
naplníme v DDM klubíčky košíček.
Klubíčka můžete nosit do kanceláře DDM, předem děkujeme.
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Naše smečka se jmenuje Salamandři a  letos 
jsme mezi sebe přijali 14 nových vlčat. Díky 
tomu se naše smečka rozrostla na počet 40 
kluků a 9 vedoucích. Od začátku roku věnu-
jeme zvláštní pozornost přípravě na Závod 
vlčat a  světlušek, který nás letos opět po 2 
letech čeká. Vlčáci se připravují na plnění 
nejrůznějších úkolů jako např. základy první 
pomoci, schopnost orientace v mapě, manu-
ální zručnost a další. Součástí této přípravy je 
také důraz na rozvoj schopnosti spolupráce 
ve skupině.
V  lednu jsme se smečkou vyrazili na jed-

no z  tradičních míst kam společně jezdíme. 
Do sokolovny ve Mšeně u Mělníka. Po dobu 
celého víkendu jsme mohli využívat přímo 
prostory tělocvičny a  tuto možnost jsme si 
nenechali ujít. Během víkendu jsme však 
s vlčaty trávili většinu času venku, kde nás če-
kala velká dopolední hra po městě, při které 
vlčata po skupinkách plnila nejrůznější úko-
ly a  zkoušky. Následoval nácvik divadelního 
představení, které si vlčata pro rodiče připra-
vují. Den jsme zakončili večerním programem 
v  tělocvičně, který prověřil schopnost vlčat 
pohybovat se ve tmě. Jedním z hlavních cílů 

našeho víken-
du bylo při-
blížit vlčatům 
přípravu jídla. 
Proto se na 
přípravě větši-
ny jídel vlčata 
přímo podílela 
a pomáhala nám s  jejich přípravou. Celkově 
jsme si víkend moc užili a těšíme se na další 
dobrodružství, která na nás čekají.

za vedoucí vlčat
David Schovánek (Vykuk)

Fara Církve husitské oznamuje, že sběr  pro 
Diakonii Broumov se od ledna 2018 již ne‑
koná.
Důvody: Diakonie významně omezila sběr 
materiálu, nebere domácí potřeby, boty 

ani knihy. Skladovací  prostory na faře 
jsou nedostatečné a nevyhovující. 
Oblečení je možné dávat do sběrných kontej-
nerů na území Horních Počernic při nákup-
ních centrech  a  do sběrného dvora.

Děkujeme za vaši dosavadní pomoc a pocho-
pení.

Eva Cudlínová, 
Církev husitská

ODDÍL VLČAT A JEJICH LEDNOVÝ VÍKEND

HORNOPOČERNICKÝ MASOPUST

SBĚR  PRO DIAKONII BROUMOV SE OD LEDNA 2018 JIŽ NEKONÁ
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Druhý týden roku 2018 byl pro naši školu (ze-
jména pro třídy ZŠ speciální a 1. stupně ZŠ) 
tak trochu ekologický - ve škole proběhly tři 
programy. První v úterý 9. ledna se uskuteč-
nila Dílnička pro děti se dvěma lektory Eko-
centra Prales a hlavně s devíti pomocníky ze 
7. A ZŠ Stoliňská a jejich paní učitelkou Hed-
vikou Zmekovou. Ti si okamžitě po příchodu 
„rozdělili“ naše žáky a  začali jim při výrobě 
sněhuláků a  sněhových vloček z  přírodnin 

asistovat. Skvělé bylo, že pomocníci práci za 
naše žáky nedělali, ale chovali se jako profesi-
onální asistenti. Radili dětem kam co přilepit 
a jakým způsobem tvořit, aby vznikly pěkné 
výrobky. Za pomoc jim a samozřejmě i lekto-
rům moc děkujeme a těšíme se na další spo-
lupráci. Samotní žáci ZŠ Stoliňská komentují 
společně strávené dopoledne takto:
Co se nám na povánočním tvoření líbilo:
Handicapovaní se umějí moc hezky chovat 

a jsou velmi šikovní.
Líbila se mi spolupráce. Bylo to moc hezké 
prožívání společných chvil s milými dětmi.
Velmi jsme si to užili a doufáme, že se příště 
zase všichni setkáme a  strávíme spolu další 
společný čas.
žáci 7. A
Ve středu 10.  ledna přijel pan Petr Dolenský 
z  Asociace místních potravinových inicia-
tiv se dvěma programy - Ptáčci na krmítku 
a Cukr, káva, limonáda. První pořad se zamě-
řil na péči o ptáčky a zvířata obecně v zimě, 
ve druhém šlo o výrobu cukru a o jeho funkci 
ve výživě. Pan lektor byl výborný. Bez problé-
mů zaujal svým osobitým pojetím programů 
všechny žáky, komunikoval s  nimi podle je-
jich úrovně a velmi vhodně střídal praktické 
ukázky s  teoretickými poznatky. Děkujeme 
a těšíme se na další tři plánované programy.

Daniela Dvořanová, učitelka
foto: L. Borová

EKOLOGICKÝ TÝDEN V BÁRTLOVCE

Vánoční laťka, tradiční závody žáků 2. stupně 
ve skoku vysokém, opět zpestřila život školy 
v předvánočním období. Rekordy z předchozích 
ročníků se letos sice našim skokanům pokořit 
nepodařilo, ale přesto byly jejich výkony obdi-
vuhodné.
Ve středu 10. 1. 2018 se naši mladší žáci a žákyně 
zúčastnili obvodního kola turnaje ve stolním 
tenise. Děvčata i chlapci podali mimořádné vý-
kony a zaslouženě získali zlato. Z prvního místa 
postupují do krajského kola. Všem moc děkuje-
me za příkladnou reprezentaci školy.
Týden od 13. do 20.  ledna patřil našim sedmá-

kům, horám a  lyžování. Lyžařský výcvikový 
kurz proběhl už tradičně na Benecku v Krkono-
ších. Kromě lyžařské techniky na sjezdovkách 
se děti zdokonalovaly také ve snowboardingu 
a absolvovaly i běžkařský výcvik. V rámci večer-
ního programu pro ně byly připraveny přednáš-
ky a semináře o historii lyžování, o našich úspěš-
ných sportovcích a  významných sportovních 
událostech v oblasti zimních sportů.
Své reprezentanty nemá naše škola jen v oblasti 
sportu. Proběhala školní kola dějepisné olym‑
piády, olympiády v  českém jazyce, země‑
pisné a  matematické olympiády. Úspěšným 

řešitelům držíme palce 
v  obvodních kolech, 
která proběhnou v příš-
tích měsících. Pozadu 
nezůstávají ani naši vý-
tvarníci. V  rámci výtvar-
né soutěže, vyhlášené paní starostkou městské 
části Praha 20, na téma Vánoce, zimní motivy 
budou nejlepší práce našich žáků z 1. i 2. stupně 
vystaveny na Chvalském zámku.
Všem našim reprezentantům děkujeme.

pedagogové FZŠ Chodovická

AKTUÁLNĚ Z CHODOVICKÉ
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Každý rok jezdíme do Drážďan - za historický-
mi památkami, atmosférou adventu a trochu 
nakupovat. Jenže to „trochu“ se nám vymklo 
z ruky a z našeho adventního ladění se stalo 
nakupovací bláznění. A  tak jsme letos vyjeli 
jinam. Počasí bylo jako na objednávku, slu-
nečné a  příjemné, zámek Moritzburg nás 
přivítal v  celé své kráse, jen ten pohádkový 

sníh tam trochu chyběl (ale oni si ho tenkrát 
také museli vyrábět). Prošli jsme výstavu o fil-
mu Tři oříšky pro Popelku, která nás tak mile 
vtáhla do času vánoční pohody, a  dojeli do 
města Míšně, neboli Meißen, jak říkáme my 
němčináři. Míšeň je krásné, staré město a její 
adventní trhy byly romantické. Škoda jen, že 
náš fotograf Petr tuhle romantiku nezachytil. 

V  každém případě 
mu moc a moc děku-
ji za všechny krásné 
fotografie, na kte-
rých zachycuje naše 
akce.

Jana Lišková, učitelka 
foto: Petr Moudrý

Stromy svobody jsou projekt nadace Partner-
ství s podporou organizace Post Bellum. Jejím 
cílem je s pomocí veřejnosti najít a zmapovat 
příběhy stromů, které obyvatelé vysadili na 
počest republiky a k připomínce svobody a 
demokracie u příležitosti 100. výročí vzniku 
našeho státu. Po stromech jsme začali pátrat 
i my v rámci hodiny občanské výchovy. Najít 

první nebylo těžké. Jedna lípa je před novou 
budovou naší školy a zasadili ji před pěti lety 
naši spolužáci. Najít další lípy v  Počernicích 
není teď v zimě úplně jednoduché, ale zjistit 
zda byly vysazeny jako oslava výročí republi-
ky, je ještě těžší.  Pročítáme kroniky, oslovili 
jsme pana Antese a nyní oslovujeme i Vás.  
Jestli pamatujete nějaké oslavy výročí repub-

liky a vysázení stromu, 
napište nám 
– zs.stolinska@volny.cz.  

Děkujeme 
 žáci VI. A, ZŠ Stoliňská

ADVENTNÍ VÝLET ZA POPELKOU A DO MĚSTA PORCELÁNU

HLEDÁME STROMY SVOBODY V POČERNICÍCH
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Máte doma předškoláka? Váháte, na kterou 
počernickou školu jej zapsat? Zajímají vás 
zkušenosti ostatních rodičů? SRPMŠ Chodo-
vická, z. s. srdečně zve (nejen) rodiče před-
školáků na debatu s  rodiči, jejichž děti na-
vštěvují základní školy v Horních Počernicích. 
Představíme FZŠ Chodovická, ZŠ Ratibořická, 
ZŠ Spojenců, ZŠ Stoliňská a Dětský lesní klub 
V  Hájence. V  diskusi probereme nejrůznější 
témata: komunikaci ze strany školy a vyuču-
jících směrem k rodičům, způsob hodnocení, 
výuku cizích jazyků, organizaci školní druži-
ny, nabídku zájmových kroužků či úspěšnost 
žáků v přijímacím řízení na výběrové SŠ.
Debata se uskuteční ve středu 28.  2.  2018 
od 20.00 hodin v Kulturně komunitním cen-
tru Horní Počernice, Náchodská 754. Vstup je 
zdarma. Prosíme o potvrzení účasti na e -mail:  
srpms@ms -chodovicka.cz či tel.: 604 508 473.

za SRPMŠ Chodovická, z. s. Alena Velíšková,
ilustrace: Milan Starý

RODIČE RODIČŮM - POZVÁNKA

Asi každý z nás někdy viděl pořad České tele-
vize Otázky Václava Moravce. Někdo možná 
dokonce viděl i  relativně nový pořad ČT 1 
nazvaný Fokus Václava Moravce. My  – stu-
denti druhého stupně Gymnázia Chodovic-
ká – jsme dokonce měli tu čest a mohli jsme 
natáčení Fokusu navštívit. Akce to byla beze-
sporu zajímavá, jen většina nás, bohužel, po 
asi tříhodinovém natáčení v pražské Továrně 
v  Holešovicích, promrzla. Neboť Továrna je 
poměrně velký objekt, a tudíž oříšek pro vy-
topení, když se nezačne topit včas…
Proto jsme všichni velmi uvítali, když jsme se 
dozvěděli, že je plánovaná beseda s  panem 

Moravcem, ale pozor – v teple a pohodlí na-
šeho gymnázia. Starosti z dalšího nachlazení 
jsme tak hodili za hlavu a v pondělí 18. pro-
since jsme se sešli spolu s panem Moravcem 
v učebně ZSV.
Diskutovali jsme o  různých tématech. Sice 
jsme byli od paní profesorky na češtinu za-
úkolováni vymyšlením si alespoň jednoho 
dotazu, to ale nebylo vůbec nutné. Václav 
Moravec sám začal „diskuzi“, která se postup-
ně krásně rozvíjela, a my jsme tak vyslovili jen 
pár otázek, co se zrovna hodily k tématu. Za-
čali jsme si povídat o tom, jak moc nás ovliv-
ňují média, náš host zavzpomínal, jaké to bylo 

za jeho 
m l á d í 
a  jaké je 
to dnes. 
Dal nám 
tipy na kvalitní seriály a  my zase jemu. Přes 
média jsme dopluli až k  politice. Nová vlá-
da, nadcházející prezidentské volby, příběhy 
z natáčení Otázek. Toho všeho jsme se okra-
jově dotkli a najednou byl konec besedy.
Já osobně musím říct, že mě už podruhé pře-
kvapilo, jak moc je pan Moravec stále „lidský“. 
Je to známá osoba, vidíme jeho tvář přede-
vším na obrazovkách, ale s námi hovořil jako 

BESEDA S VÁCLAVEM MORAVCEM
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Ve dnech 10. - 14. prosince 2017 se uskutečnil 
lyžařský kurz v rakouském Tauplitzu. Sněžen-
ky a machři z kvinty A a B byli doplněni dvě-
ma studentkami ze sexty A.
Po příjezdu nás čekal půlhodinový přesun 
do hotelu Berghof. Někteří z nás v teniskách 
a lehkých větrových bundičkách. V hotelu již 
byly připraveny naše pokoje a my chtěli pro-

vozovat naši každodenní činnost, a to spát. 
Pan profesor Dvořák byl ovšem výrazně proti 
a z gaučů nás vytáhl na lyže. Lyžovalo se na-
prosto úžasně! Sněhu bylo dost, krásně vyrol-
bované sjezdovky, prostě skvělé! Bohužel jen 
počasí nám moc nepřálo. Mraky nás prováze-
ly skoro celý kurz, sluníčko vyšlo jen občas. 
Po celý kurz nás doprovázela úžasná rakous-

ká kuchyně servírující rýži s kečupem a rybí-
mi prsty a podobné lahůdky. Po večeři vždy 
následoval program připravený učiteli nebo 
námi žáky a hry se většinou povedly. Vše 
vyvrcholilo soutěží „Ábéčko má talent”, kde 
jsme mohli předvést kreativitu a odvahu uká-
zat co nejúžasnější vystoupení. 
Bohužel čas utíkal velmi rychle a odjezd se 
rychle přibližoval, až jsme došli k předposled-
nímu dni. Tento den si pro nás vedení kurzu 
připravilo diskotéku, kde nám hrál rakouský 
DJ a všichni šli tančit. Bohužel večerka byla 
docela brzy, a tak jsme šli spát ještě ten den 
večer, ale bylo to prima.
Poslední den a poslední lyžování a sbohem, 
Alpy! Uteklo to velmi rychle a další lyžák si už 
musíme domluvit sami.
Celá akce se povedla! Sblížení všech žáků 
i s učiteli bylo fantastické a snad přátelské 
vztahy potrvají i nadále. Přijeli jsme opravdu 
všichni, skoro nic jsme nerozbili a každý den 
jsme byli velice hodní, dokonce jsme i do-
držovali večerku. Nebo si to aspoň můžeme 
myslet.
Děkujeme všem dospělým osobám za to, že 
nás tam vůbec vzali a že nikoho neposlali 
domů (na vlastní náklady). Děkujeme a snad 
se ještě uvidíme na nějaké podobné akci! 

O. Marek a M. Kloubek, kvinta B

Na besedách v  naší škole už jsme uvítali 
opravdu velké množství významných osob-
ností. Lednová návštěva Daniela Stacha, no-
vináře a moderátora z  České televize však 
vzbudila naprosto nečekaný ohlas. Přijel mla-
dý, vzdělaný, velmi pracovitý a pokorný muž, 
který si okamžitě získal nejen přízeň peda-
gogů, u nichž se to dalo očekávat, ale přede-
vším studentů napříč obory i ročníky. Během 
přednášky, která se z  původních devadesáti 
minut protáhla na dvě hodiny, ani na chvíli 
nepolevila pozornost zúčastněných. O jejich 
zájmu svědčila i dlouhá řada dotazů, na které 
moderátor Hyde Parku civilizace velmi ochot-
ně odpovídal. Daniel Stach mluvil „jazykem“, 

kterému všichni rozuměli. Hovořil o svém 
dětství, studentských letech, kariéře i lidech, 
se kterými měl možnost se díky své práci po-
tkat. Vysvětloval, jak důležité je studovat, ces-
tovat a zajímat se o dění okolo sebe. To vše 
tak příjemnou formou, že studenti odcházeli 
z konferenčního sálu velmi motivovaní.

Ještě jednou děkujeme 
Danielu Stachovi za ne-
zapomenutelné setkání 
a věříme, že nebylo po-
slední!

V  polovině ledna jsme se zapojili opět pod 
hlavičkou Člověka v  tísni i do druhého kola 
Studentských prezidentských voleb. Celkově 
se jich zúčastnilo 529 našich žáků, 427 z nich 
hlasovalo pro Jiřího Drahoše. Stávajícího pre-
zidenta volilo 77 studentů.

Těsně předtím, než jsme se rozešli na vánoč-
ní prázdniny, proběhl další ročník úspěšné 
pěvecké soutěže Raise Your Voice. Letošním 
vítězem velmi profesionálního klání se stal 
Nikolas Bitkovskij. Jen o den dříve jsme za-

hájili novou předvánoční tradici. V tělocvičně 
proběhl volejbalový turnaj, kterého se kromě 
družstev z  jednotlivých tříd zúčastnil i tým 
pedagogů.
Nový rok přinesl soutěže spíše intelektuální. 

Proběhla školní kola olympiád v anglickém a 
německém jazyce a také olympiáda ekono-
mická. Všem vítězům gratulujeme a držíme 
palce do okresních kol.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

LYŽAŘSKÝ KURZ 

NAVŠTÍVIL NÁS DANIEL STACH

I NAPODRUHÉ DRAHOŠ

SOUTĚŽNÍ PELMEL

se sobě rovnými. Umí se skvěle vyjadřovat, 
což si žádá jeho povolání, působí přitom ne-

nuceně, přátelsky a otevřeně. Je to vzdělaný 
člověk, který nás všechny svou návštěvou ur-

čitě pozitivně ovlivnil a inspiroval.
H. Nová, septima A
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MARTINA BYLA ZVOLENA MEZI 24 ČECHŮ ROKU A SPOLU SE SVÝM BRATREM 
TRÉNUJE V NATO

11. NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ

NOVOROČNÍ BĚH HORNÍMI POČERNICEMI 2018 JE ZA NÁMI!

Sourozenci Ptáčkovi udělali Horním Počer-
nicím opět výborné jméno. Martina byla 
zvolena mezi 24 největších osobností České 
republiky za rok 2017. Přijala tedy i  pozvání 
MAGAZÍNU VÍKEND DNES ke společnému 
focení spolu s  dalšími oceněnými, mezi ni-
miž nechyběli takové osobnosti české scény 
jako například tenistka Petra Kvitová, hous-
listka Julie Svěcená, zpěvačka Marta Kubišo-
vá, egyptolog Miroslav Bárta či letec Martin 
Šonka.
Autorem fotoprojektu byl Herbert Slavík. 
Všech 24 osobností vědy, kultury a  sportu 
bylo při focení vtipně rozděleno do sedmi 
skupin a  nakonec vznikla i  společná foto-
grafie všech oceněných. Pro Martinu to byla 
jistě sladká tečka za uplynulým rokem, kdy 
se musela vyrovnat s těžkým zraněním nohy 
ze sáňkařské dráhy. To, že je už v  úplné po-
hodě a dostává se do formy, potvrdila hned 
v  prvních dnech nového roku, kdy se spolu 
se svým bratrem Pepou vydali do belgického 

Bruselu, kam byli pozváni zástupci NATO. Po 
složitých bezpečnostních opatřeních se do-
stali až do samého jádra aliance, seznámili se 
s její činností a mnoha zajímavými a význam-
nými lidmi. Každý den pobytu se účastnili 
i  speciálního cvičení. Trénink ve výcvikovém 
areálu NATO probíhá pod vedením těch nej-
lepších instruktorů, za mezinárodní účasti 
a je na co se dívat. S něčím tak náročným se 
běžně nelze setkat a není jednoduché to bez 
újmy zvládnout. Pepovi i Martině se to s po-
mocí odborníků podařilo a  přivezli si cenné 
zkušenosti a  zároveň ukázali světu existenci 
HORNÍCH POČERNIC.
Velký dík patří trenérům  – Konstantinos 
a  Christos Sinapis (na fotografii) a  majorovi 
Renému Krátkému.
Moc si toho vážíme.

Josef Ptáček, trenér

Den 1. ledna 2018, 11.00 hodin, teplota vody 
5 °C, vzduchu kolem 7 °C a místo na hrázi ryb-
níka Koupaliště (nebo také Eliška).
Tak to bylo 11. NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ dobro-
volných otužilců. Jak vidno, nic nenasvědčo-
valo zimní idylce, ale přesto se 12 otužilců na 

tradiční koupeli sešlo, aby si společně s přihlí-
žejícími popřáli všechno nejlepší a potom se 
ponořili do rybníka.
Protější temný les odrážel ozvěnu projevu 
borců vstupujících do vody. I  to patří k  této 
akci. Na příště se všichni těší, že konečně po 

několika letech bude rybník zamrzlý a bude 
to pravé zimní novoroční koupání. Ale to si 
budeme muset počkat jeden rok.

Text a foto: Jaroslav Hněvkovský, občan

Letošní 37. ročník tradiční první sportovní 
akce v  novém roce v  Praze  – Novoročního 
běhu Horními Počernicemi - málem přinesl 
překonání hned dvou rekordů. Zatímco lá-
kavá venkovní teplota kolem devíti stupňů 
teplotní rekord z roku 2007, kdy se teploměr 
vyšplhal o stupínek výše, ještě nepřekonala, 
letošní účast 113 startujících byla v  historii 
dosavadních 37 ročníků nejvyšší.
Však to také bylo na silnicích v  Horních Po-
černicích znát. A diváci, kteří přišli rozdýchat 
bujaré veselí silvestrovské noci, se bavili. A že 
je u nás zájem i o aktivní běhání, dosvědčuje 
účast běžců z Horních Počernic, kterých bylo 
na trati hned čtyřicet!
Vítězové jednotlivých kategorií: Muži do 
35 let – Tomáš Martínek (ASB) časem 21:45,3 

- celkový vítěz letošního ročníku. Muži 35  – 
50 let Radek Brunner z Horních Počernic ča-
sem 22:05,0 (letos již druhé místo na bájném 
Spartathlonu v  Řecku! Gratulujeme!). Muži 
50 – 60 let Radovan Kerlík ze Staré Boleslavi 
časem 24:35,3, Muži nad 60  let  – František 
Roubík z Čerčan časem 28:19,1, Muži Buď fit 
na jedno kolo  – Zbyněk Sommer z  Horních 
Počernic časem 13:35,5. Mezi Ženami do 
50  let zvítězila Radka Churáňová z Lokomo-
tivy Trutnov časem 11:55,0 a v kategorii Ženy 
nad 50 let byla první Hana Breburdová z MK 
Kladno časem 16:02,8. V kategorii Dorostenek 
zvítězila Aurora Tlamichová ze Staré Bolesla-
vi časem 13.49,3 a  mezi Dorostenci byl nej-
rychlejší Šimon Slavík také ze Staré Boleslavi 
časem13:21,5. Nejrychlejší žákyně na trati 

3 150 m byla Julie Kmentová časem 19:50,6. 
A  vítězové úplně nejmenších dětí při běhu 
na stadionu: Anna Noháčová z Olympu Pra-
ha a David Havelka z AC Praha. Všem vítězům 
blahopřejeme! Všem aktivním účastníkům 
přejeme dobrý rok při běhání a pevné zdraví, 
spolupracovníkům při pořádání tohoto běhu 
upřímně děkujeme za velkou pomoc.
Za podporu děkujeme také České unii spor-
tu v  programu SPORTUJ S  NÁMI a  městské 
části Praha 20 za podporu našich celoročních 
sportovních aktivit!

Ivan Liška, TJ Sokol Horní Počernice
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Placená inzerce

Rok 1989 je možno charakterizovat jako rok 
dějinných událostí. V  putování časem místní 
historií nebudeme těm mezinárodním udá-
lostem věnovat pozornost. Z  těch celostát-
ních si jen stručně připomeňme demonstraci 
při státním svátku 28. října a pak demonstraci 
studentů dne 17. listopadu, která stála u zro-
du následných změn politického a  hospo-
dářského systému tehdejší Československé 
republiky.
Z  historie Československého státu bylo 
v březnu vzpomenuto výročí padesáti let od 
vpádu německého vojska do okleštěného 
zbytku Československa po hanebném Mni-
chovském diktátu a  vyhlášení samostatné-
ho Slovenského štátu. Následující více než 
šestiletá fašistická okupace přinesla tehdy 
mladému Československému státu nejen 
škody materiální, vyčíslené na 347 miliard 
předválečných korun, ale zejména nenahra-
ditelné ztráty na lidských životech, v souhrnu 
přes 360 000 umučených a  padlých občanů, 
nemluvě o  dalších nevyčíslitelných ztrátách 
a  utrpení občanů na okupovaném území. 
Zrůdnost nacistického systému potvrzuje na-
příklad i dochované prohlášení nastupujícího 
říšského protektora R. Heydricha z října roku 
1941, ve kterém mimo jiné říká: „Prostor Čech 
a Moravy se musí stát jednou provždy němec-
kým a Čech tady už nemá co pohledávat.“ Za 
tímto vytčeným cílem byly realizovány jed-
notlivé represivní kroky k jeho uskutečnění.
Z  dění celopražského pro budoucí rozvoj 
městské části Horní Počernice se stal důleži-
tým dokumentem schválený „Generel rozvo-
je hlavního města Prahy do roku 2005“, který 
měnil dosavadní směr budování Prahy jako 
důležitého výrobního centra celostátního vý-
znamu na upřednostnění rozvoje bydlení se 
sídlištní výstavbou v okrajových částech úze-
mí, s  komplexní občanskou vybaveností. Do 
upřednostnění byly dány i  záměry výstavby 
satelitních zdravotnických zařízení a  zařízení 
sociální péče, rozvoj chybějící infrastruktury 
a zlepšování životního prostředí.
Na tento dokument navázala plénem ONV 
Praha 9 přijatá koncepce rozvoje obvodu také 
s  cílovým rokem 2005. Z  pohledu Horních 
Počernic bylo v hlavních částech uvedeného 
dokumentu zahrnuto například:
- dokončení výstavby sídliště „Střed“ včetně 
komplexní občanské vybavenosti, spolu s vý-
stavbou dalších rodinných řadových domů 
(dle studie 276) s  doplňující občanskou vy-
baveností, s výstavbou potřebných školských 
zařízení
- vybudování páteřní komunikace podél prů-
myslové zóny včetně podjezdu železniční tra-
tě na Chvalech
- zrealizování přímého napojení autobusu na 
budovanou stanici metra Českomoravská
- do roku 1999 dokončení rozvodné sítě vo-

dovodu a připravení rekonstrukce kanalizace 
v komunikaci Náchodská
- připravení a rekonstrukce rozvodu elektric-
ké energie do kabelů včetně doplnění kapacit 
trafostanic a současně i pokračování v zapo-
čaté plynofikaci
- dokončení a  zprovoznění nákupního stře-
diska Trio
- do roku 1995 vybudovat jesle s kapacitou 70 
míst a do roku 2000 vybudovat Dům pečova-
telské služby s kapacitou nejméně 20 bytů
- provedení přestavby ZŠ Bártlova na Zvláštní 
školu, dobudování školního areálu u ZŠ Sto-
liňská (tělocvična, dílny, jídelna) a připravení 
výstavby nové 16třídní školy při ulici Ve Žlíb-
ku jako součást vybavenosti očekáváné byto-
vé výstavby v oblasti
- zrekonstruování „kulturního domu“ a dopl-
nění zázemí Divadla v přírodě
- dokončení výstavby šaten a dalších zařízení 
TJ Xaverov s přípravou vybudování kryté haly.

Na úrovni MNV byly pak pro rok 1989 jako 
realizační program vybrány a konkretizovány 
úkoly se jmenováním jednotlivých ulic k pro-
vedení příslušných prací. Na splnění všech 
úkolů bylo rozpočtováno celkem 15 415 000 
Kčs. Skutečné příjmy včetně dotací dosáhly 
13 845 000 Kčs a  vyčerpáno bylo 12 848 000 
Kčs, z  toho pro školy 6 317 000 Kčs. Z  použi-
tých prostředků mimo dílčí úseky vybudova-
ných inženýrských sítí tak byla například ještě:
- vybudována nová konečná stanice autobu-
sů v ulici Ve Žlíbku
- zahájena další etapa budování kanalizace 
v ulici Vysokovské
- započata rekonstrukce Základní školy Bárt-
lova
- pokračovala rekonstrukce a přístavba MŠ na 
Křovinově náměstí, připravovány projekty na 
přestavbu kotelen škol na zemní plyn
- provedeno odvodnění ulic Semonická a Je-
řická
- pro nedodání po-
třebných materiálů 
došlo ke zpoždění 
budování nákupního 
střediska s  posunem 
termínu jeho zpro-
voznění na další rok, 
od nového školního 
roku byla do provo-
zu uvedena nová MŠ 
v Ratibořické ulici.

Těžiště kulturního 
dění bylo v  kultur-
ním středisku Osvě-
tové besedy a  mlá-
deže v  „Domečku“, 
kde se v  průběhu 
roku uskutečnilo 

celkem 72 akcí mimo pravidelné nedělní ta-
neční diskotéky a další představení pro děti. 
Z pořádaných a divácky s velkým úspěchem 
přijatých akcí to bylo například: Pásmo hudby 
a  poezie španělského zlatého věku v  podá-
ní Marka Ebena, vystoupení Petra Haničince 
v převzatém pořadu politické vinárny Viola – 
Povedený tatínek a já, písně a povídky z tvor-
by Vladimíra Vysockého a  Bulata Okudža-
vy  – S  rozumem v  konci století, koncertní 
vystoupení s písničkami JUDr. Ivo Jahelky, ne-
tradiční jevištní setkání s televizní hlasatelkou 
Martou Skarlandtovou a s jejím bratrem her-
cem, spolu s  koncerty vážné hudby i  skupin 
s hudbou populární.
Tradiční kulturní událostí pak byl v pořadí 19. 
ročník přehlídky amatérských divadelních 
souborů v  přírodním divadle, na kterém náš 
dětský divadelní soubor sehrál úspěšně po-
hádku Ondřeje Sekory Ferda Mravenec.
Místní lidová knihovna ze svého fondu na-
bízela čtenářům výběr z  16 850 titulů knih 
a  informace z  25 odebíraných titulů novin 
a časopisů. Rozvíjející se mimoškolní vzdělá-
vání zvýšil čtenářský zájem o tituly společen-
sko vědní literatury, jejíž tituly jsou ve fondu 
knihovny zastoupeny 5014 svazky knih. Rov-
něž pro děti a  mládež všech věkových kate-
gorií má knihovna bohatý výběr titulů, prů-
běžně doplňovaných nově vydanými tituly 
v úzké spolupráci s místní prodejnou knih.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Historie dávná i nedávná – 110
Události

KURZY FLORISTIKY
vázání kytic, věnců, výroba květinových
aranžmá … začínáme opět od února každý
čtvrtek od 17.30 v prostředí KLSTUDIA
v Praze 9 – Běchovicích, Do Říčan 329.

     Lenka Krausová
Tel. 606 622 441
krausova.lenka@volny.cz
www.klstudio.cz/floristika
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Pozvánka

3. března 8

7
Nedele 4. února 2018 

od 15 hodin 
v hotelu Certousy

~ Defilé masek na nádvorí hotelu~ Detská diskotéka~ Obcerstvení 
~ Souteže

Masky pro dospeláky 

zapujcíme!
Tešíme se na vás!

Divizna a Hotel Certousy

Detský maškarní bál s Diviznou!
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LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

FACILITY MANAGER ÚDRŽBÁŘ

hledáme zkuš. pracovníka 
správy komerč. areálů v Praze 

9,  SŠ(VŠ) s techn. zam., 
praxe min. 5 let, mzda až do 

50 tis. Kč/měs.

pracoviště Praha 9, 
zkušenosti s dr. Údržb. 

pracemi, zručnost. Výhodou 
obsluha VZV a ŘP "B", 

možnost ubytování v Praze 
zdarma

PRAGORENT S. R. O.

Kontakt: e-mail: pribyl@pragorent.cz, tel. 736 613 102

SKLADNÍK
(Praha – Horní Počernice)

Pracovní náplň:
• příjem výrobků a zboží do skladu
• fyzická příprava a nakládka zakázek
• řízení VZV
• inventarizace skladových zásob
• zaskladňování zboží
• spolupráce s vedoucím při řešení systému zaskladňování

Požadujeme:
• střední odborné vzdělání
• znalost obsluhy VZV a retraku (objemná břemena)
• fyzická zdatnost
• přesnost, smysl pro detail
• odolnost vůči stresu

Nabízíme:
• práci v prosperující a stále se rozvíjející firmě
• JEDNOSMĚNNÝ ŘEŽIM (PO -PA 7:00 – 15:30 hod.)
• 25 dní dovolené
• závodní stravování s využitím vlastní jídelny
• pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
• nástup ihned

Místo výkonu: Praha 9 – Horní Počernice

MB KOLO s. r. o. 
Náchodská 490/148, 193 00 PRAHA 9 
tel.: +420 233 320 960 

www.mbkolo.cz

Otevírací doba: 
Po–St, Pá: 9–18 
Čt:	 9–19 
So: 9–12 

• max. šetrnost při broušení 
všech lyží a snowboardů

• úhlování boční 
a tuning spodní hrany

• mazání lyží technologií Wax Master

• montáž a seřizování vázání 
na elektronické stolici HUBER s tištěným protokolem

AUTORIZOVANÝ	SKISERVIS	A	PŮJČOVNA
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V únoru jsme v P3 parku společně 
překonávali rekordy. Promítáním na 
jednu ze stěn haly C4 jsme vytvořili 
největší valentýnku v Česku! K vytvoření 
rekordu přispělo přes sto romantiků 
z celé země – jejich přání se objevovala 
na ploše o rozměrech 145 m2 a zároveň 
byla živě přenášena přes internet napříč 
Evropou.

V červnu se naše brány otevřely v rámci 
Dne otevřených dveří – jedna z budov 
P3 se parku tak proměnila ve sportov-
ně-zábavní plochu. Společnost Vyso-
kozdvižné vozíky s.r.o. se stala jednou 
ze zastávek exkurze mikrobusem, 
společně s největším českým zverime-
xem Pet Center, nebo výdejnou elektro-
niky Datart. Milovníci výšek a adrenalinu 
šplhali po lezecké stěně a sportovci si u 
nás na kolečkových bruslích a skate-

boardech mohli vyzkoušet unikátní 
dokonale hladký povrch bez nerovností. 
A pro ty nejmladší bylo připravené 
staveniště plné kartonových krabic, ze 
kterých děti skládaly papírové město. 

Ti, kteří se nadchli hebkou plochou 
a hladkou jízdou, měli v listopadu 
příležitost navštívit evropský šampio-
nát ve slalomu na skateboardu, během 
kterého byl v našem parku překonán 
další rekord, tentokrát ale světový 
a z rychlostní kategorie jízdy na skate-
boardu ve slalomu Straight.

Park P3 Prague Horní Počernice neožíval 
jen během vybraných akcí – pro zákaz-
níky velkoobchodu s květinami Storge, 
internetového gigantu Alza, nebo napří-
klad zverimexu Pet Center je otevřený 
po celý rok. Pro lepší orientaci v areálu 

jsme v minulém roce nainstalovali také 
komplexní, přehlednější značení parku.
Naše aktivity se nicméně neodehrávaly 
jen uvnitř P3 parku. Pomohli jsme také 
s výstavbou nového chodníku v obci, 
realizaci Lavičky Václava Havla, organi-
zaci koncertu na Chvalech či rekon-
strukcí Azylového domu, který provo-
zuje Středisko křesťanské pomoci 
v Horních Počernicích. 

Věříme, že i rok 2018 přinese spoustu 
nových příležitostí k dalším setkáním 
a cest, jak podpořit každodenní život 
v Horních Počernicích. 

Celý P3 tým vám přeje mnoho úspěchů 
v roce 2018!

V roce 2017 se odehrálo mnoho akcí, během kterých jsme ukázali, že náš park v Horních Počernicích má co nabídnout 
nejen našim nájemcům a jejich dodavatelům, ale i obyvatelům Horních Počernic.

Rok s P3, rok se sousedy za tratí
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Zakázková kovovýroba – zámečnictví 

v Běchovicích přijme pracovníky na následující pozice: 
 

-  dělník pro jednosměnný provoz dělení, ohýbání a vrtání  pasovin                       

- zámečník, svářeč                                                 

-  mistr výroby                                                       tel.: 222 729 338           

                                                                                 www.a-zcentrum.cz  

 

 

HODINOVÝ MANŽEL PROFESIONÁLNÍ 
ÚDRŽBÁŘSKÉ A STAVEBNÍ SLUŽBY.

MOBIL: 608 254 054

PRODEJNA TABÁK - DÁRKY PŘIJME
PRODAVAČKU NA PŮL ÚVAZKU. ZÁKL.

PC PODMÍNKOU. TEL: 605 388 388
INFO@TABAK -DARKY.CZ

VELKOOBCHODNÍ FIRMA DÁRKY PŘIJME 
OBCH. ZÁSTUPCE NA PŮL ÚVAZKU.  

ŘP SK. B. TEL: 605 388 388
OBCHOD@ELCOYOTE.CZ

MALÍŘSTVÍ INTERIÉRŮ 
PAVEL ŽEBERA 

MALUJE SPOLEHLIVĚ: 
-DOMÁCNOSTI 

-KANCELÁŘE 
-SCHODIŠTĚ AJ. 
TEL: 602 837 057 

WWW.MALBY.WEEBLY.COM 

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC ING.

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

SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE.
TEL: 728 991 247

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

PŘIJMU PRODAVAČKU DO DĚTSKÉHO 
OBCHODU NA KRATŠÍ ÚVAZEK NEBO
V DŮCHODU. POŽADUJI PŘÍJEMNÉ

VYSTUPOVÁNÍ A ZKUŠENOST V OBCHODĚ. 
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 777 161 575.

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. B
+ KONDIČNÍ JÍZDY.

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

TEL: 603 418 333, 281 920 135

PŮJČÍM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK, DÉLKA 2 METRY, 
250 KČ/DEN.TEL: 723 083 457

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ,
POZŮSTALOSTÍ A DALŠÍ. STĚHOVÁNÍ.

TEL: 773 484 056

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM. 
TEL: 286 891 400

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

KLEMPÍŘ, HROMOSVODY, MONTÁŽE. 
P. OUŠKO TEL: 603 876 488

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ-
-REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

ING. TOMÁŠ PINKAVA TEL: 608 153 818

VO HUT. MATERIÁLEM V PRAZE 9 PŘIJME 
ŘIDIČE -SKLADNÍKA POŽ. PROFESNÍ ŘP -C, 

KARTA ŘIDIČE, VÝHODOU VZV, JEŘ., PALIČ, 
VAZAČ. PRŮKAZ, MZDA 30 - 35 TIS.  

KČ/MĚS.TEL: 731 545 839,
KNOUREK@TECHNIMAT.CZ
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Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného zpravodaje.




