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HOR NOPOČE RNICKÝ

ROUŠKY PRO
POČERNICE STR. 3

NOVÉ SLOŽENÍ
RADY STR. 8-9

NAŠÍM CÍLEM JE POMOCI,
NE VYDĚLAT STR. 24

VÝZVA OBČANŮM

Městská část Praha 20 hledá dobrovolníky pro případné
zajištění zásobování osob základními potravinami v případě
neočekávaného nárůstu počtu svých občanů v karanténě.
DOBROVOLNÍCI
Pokud je vám více než 18 let, netrpíte žádnou chronickou či akutní chorobou
a máte zájem pomoci, přihlaste se nám jako dobrovolník prostřednictvím níže
uvedených kontaktních údajů.

POTŘEBUJE NĚKDO VE VAŠEM OKOLÍ NEBO VY POMOCI
Vyzýváme občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a pokud vědí o někom,
kdo by potřeboval pomoci, oznamte to prostřednictvím níže uvedených
kontaktních údajů. Potřebujete vy sami pomoci v souvislosti s karanténou?
Ozvěte se prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

E-mail: urad@pocernice.cz, Telefon: 724 510 752

ÚVOD

SLOVO
STAROSTY
VÁŽENÍ OBČANÉ HORNÍCH
POČERNIC, VÁŽENÍ ČTENÁŘI
NAŠEHO ZPRAVODAJE!
Naše dosud klidná městská část získala
novou tvář. Není možné si toho nevšimnout. Život v ní se díky koronavirové
hrozbě zpomalil na minimum a zastavil
tak celou společnost. Česká republika se
tak dostala do nechtěné izolace. Její příčinou je virová infekce koronavir, způsobující nemoc Covid-19. Slovo, které se v posledních týdnech skloňuje snad ve všech
pádech, slovo, které je už teď žhavým
adeptem na nejvyhledávanější slovo roku.
Slovo, které znepokojuje lidi po celém
světě i ty, co vůbec nevycházejí z domu.
Internet je koronavirem doslova zamořen. Mediální informace o něm způsobily
vyprodání ústních roušek v prodejnách
a možná i trošku paniky mezi lidmi. Nervozita se začala postupně zvyšovat a regály
obchodů se začaly postupně vyprazdňovat.
Díky bleskově šířícímu se nárůstu nakažených zavedla vláda České republiky dne
14. března 2020 státní krizové opatření
v podobě nouzového stavu. Pomocí něho
bude vláda moci pružněji reagovat na situaci kolem koronavirové pandemie. Ze
dne na den se zrušily téměř všechny akce,
zavřely se hranice, školy i hospody. Cílem
bylo zamezit a co nejvíce minimalizovat
kontakt mezi lidmi. Dle mého soudu je
lepší být aktivní předem a hlavní vlnu
pandemie řešit nezbytnými restriktivními
kroky, než vše řešit s odstupem, kdy může
být příliš pozdě, jako se to stalo v Itálii.
Zlehčení celé situace může nepěkně ztížit
život nám všem. Koronavirová epidemie
také hodně odhalí charaktery lidí, zda
a jak odpovědně se dokážou chovat vůči
svému okolí a zda jsou ochotni dodržovat

nově nastavená pravidla. Můžeme o ní
přemýšlet jako o fenoménu, který vydá
zprávu o nás samých, jak se zachováme
tváří v tvář nové hrozbě. Je jednoduché
uvěřit tomu, že právě nám se virus vyhne.
Stačí přece dodržovat pár zanedbatelných
pravidel. Jenomže pouze zodpovědným
chováním pomůžeme nejenom druhým,
ale také sobě a své rodině. A proto vás
prosím o pokoru, solidaritu a respekt,
respekt vůči našim blízkým, k jejich
obavám a strachům, respekt k seniorům,
chronicky nemocným lidem, k těm,
jejichž zdraví podlomilo jiné onemocnění.
Čím dříve se nám podaří koronavirus
vymýtit, tím dříve se budeme moci vrátit
zpět do běžného života.
Podstatnou věcí, kterou díky tomu
všemu získáme, je čas. Čas na to si uvědomit, vedle koho žijeme, kdo jsou naše
děti a jak se daří našim rodičům. Rodinný
život se pod vlivem práce a nedostatku
času začal postupně vytrácet. Zkusme
tuto nechtěnou situaci, která nás nutí
být více doma se svými blízkými, vzít
jako dar. Dar se zastavit a ztišit. Nechť
nás přiměje k zamyšlení a třeba i k trošce
klidu, který všichni tak moc potřebujeme.
Relaxujte, poslouchejte hudbu, věnujte se
svým koníčkům, udělejte si čas na druhé
i na sebe samotné, buďte aktivní. Věnujte
větší pozornost svému imunitnímu systému a udělejte si taková vlastní opatření,
abyste se po psychické stránce cítili dobře.
My uděláme všechno proto, abychom
nic nepodcenili. Zvládneme to, jen když
všichni budeme táhnout za jeden provaz.
Možná, že jste z minulého čísla našeho
HPZ vycítili nějakou změnu, která obcházela naši radnici. Dnes, i když v nepříliš
lehké a v nepříliš vhodné době, mám tu
čest vás oslovit jako nový starosta Horních Počernic. Byl jsem zvolen na jednání Zastupitelstva městské části Praha
20 v pondělí 24. února, stejně jako mé
kolegyně a kolegové, noví místostarostové
Vilém Čáp a Eva Alexová a radní Jaroslav
Kočí ml., Jindřich Jukl, Jana Hájková,

ROUŠKY PRO POČERNICE
Naši zemi a celý svět paralyzuje koronavir
COVID-19. Vláda nařídila opatření, která
se každým dnem zpřísňovala. Společnost
podléhala panice, že nejsou roušky.
A v tu chvíli se našli dobrovolníci a začali
tuto věc řešit. Stejně tak v našich Horních
Počernicích. Velký dík patří SKP HOPO,
Rodinnému a komunitní centru Mumraj
a Skautům ze Střediska Oheň HP, kteří
okamžitě uveřejnili výzvu a začali koordinovat požadavky těch, kdo roušky potřebují a také nabídky našich „švadlenek“, které
začaly pilně šít. Byly nabídnuty i látky

k jejich výrobě, společně si předávaly
návody na šití roušek. Stejně tak počernická firma Dafne, která se zabývá výrobou
pracovních oděvů, změnila svůj sortiment
a roušky pro Počernice šila zdarma.
Děkujeme vám všem, kteří jste místo
paniky a nadávání na situaci přiložili ruku
k dílu a společně jste začali pomáhat.
Nelze vás všechny vyjmenovat, ale vaše
nová komunita, které si velmi vážíme, ví,
o koho jde.
S velikou poklonou
počerničtí zastupitelé

Petr Růžička a Zbyněk Římal. Nechci vás
ani z tohoto místa obtěžovat politikou,
i když je jen na místní komunální úrovni.
Chci vás ujistit, že práci pro správu
a rozvoj naší obce budu dělat s plným
nasazením, poctivě a svědomitě, tak, jak
jsem dělal své dosavadní povolání učitele
na základní škole.
Učitelem jsem byl rád, a proto věřím, že se k tomuto poslání budu moci
zase jednou vrátit, až nastane čas změny
na radnici i pro mě. Chci být starostou
pro každého občana Horních Počernic,
chci být každému nápomocný, radou i pomocí. Ve škole jsem se snažil vychovávat
děti čestně, stejně tak čestně a spravedlivě
chci řídit chod obce. Nebudu na to sám,
mám kolem sebe řadu spolupracovníků,
těch zkušených, ale i nových, mladých.
Myslím, že i za ně vám mohu říci, že
nebudeme chtít žádných sto dní hájení.
Do práce jsme se začlenili a zakousli hned
následující týden po naší volbě a víme, co
máme dělat. Ostatně vás s naším programem brzy seznámíme.
Rád bych poděkoval paní kolegyni
Aleně Štrobové, která se usilovně snažila
s některými svými spolupracovníky řídit
obec co nejzodpovědněji a co nejlépe. Práce nás zastupitelů však nekončí
po roce a půl, všichni jsme byli zvoleni
na čtyři roky. A tak i „opozici“ nabízíme
oboustrannou spolupráci. Spolupráci na všech úsecích činnosti obecního
zastupitelstva, ve výborech zastupitelstva
i komisích rady naší městské části. Myslíme to skutečně upřímně!
Vážení občané, rád se s vámi kdykoliv
a kdekoliv sejdu a podám vám ruku. Věřím, že společně najdeme ovzduší vzájemné důvěry a vzájemné pomoci! Děkuji vám
za důvěru!
Přeji vám pěkné Velikonoce, svátky jara
plné barev, rodiny, přátel a radosti. Buďte
na sebe opatrní a ať vás neopouští trpělivost a víra.
Petr Měšťan, starosta

AKTUALITY

INFORMACE Z ÚŘADU
A K TOMU AKTUÁLNÍ
INFORMACE NAJDETE NA:
WWW.POCERNICE.CZ/
OBCAN-2/KORONAVIRUS
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CO JE KORONAVIRUS?
Koronaviry představují
skupinu virů, která se
vyskytuje u zvířat, primárním
rezervoárem bývají často
netopýři. O novém typu
koronaviru, který nyní
způsobuje onemocnění na
celém světě, nejsou zatím
dostupné všechny informace
- genetickou strukturou
je příbuzný netopýřím
koronavirům. Zatím není
zřejmé, jak došlo k přenosu
na člověka.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

CO KORONAVIRUS ZPŮSOBUJE
ZA POTÍŽE?

Začátek obtíží může připomínat chřipku: je zde horečka, bolesti
svalů, dále kašel a následně zápal plic.

EXISTUJE NĚJAKÁ PREVENCE?

Prevence je stejná jako u jiných respiračních virů: vyhýbat se
kontaktu s nemocnými lidmi, nevyhledávat akce s větší koncentrací
lidí, často si mýt a případně dezinfikovat ruce.

S KÝM SE MOHU PORADIT?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem
koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici tyto
infolinky:

Hygienická stanice hl. m. Prahy
zřídila do odvolání infolinku na
tel.: 773 782 856
a 773 782 850.

Praha zavedla
krizovou linku
800 160 166
pro seniory nad
65 let.

Linka státního
zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106
a 725 191 367.
Linka je v provozu
nepřetržitě.
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PETR MĚŠŤAN:
NEJVĚTŠÍ PRIORITOU
JE DOPRAVA SE VŠEMI
NEGATIVNÍMI FAKTORY
Novým starostou Horních Počernic se 24. února
stal Mgr. Petr Měšťan, který v zastupitelstvu
působil již od roku 2010. Jaký byl přechod
z dosavadního zaměstnání a jaké jsou jeho
priority pro Horní Počernice?
Doposud jste působil jako zastupitel, jak
velká je to změna od zastupitele k funkci
starosty?
Dost zásadní. Nepochybně existuje
rozdíl mezi způsobem života zastupitele
a způsobem života starosty. Zastupitel
zpravidla působí na jednom, maximálně dvou úsecích činnosti. Objem práce,
kterou musíte jako starosta zastat, je
práce od rána do večera, bez osobního
volna, kdy se ani na chvilku nezastavíte.
Ať chcete nebo nechcete, okamžikem
zvolení se z vás stává plánovač, projektant,
konzultant, ekonom, právník, úředník,
manažer… V tuto chvíli dělám něco naprosto nového, něco absolutně mimo svou
komfortní zónu. Na pohodlnost a netečnost můžete rychle zapomenout.
Před zvolením jste pracoval ve školství.
V jakých zaměstnáních a funkcích jste
ještě působil?
Po vystudování Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v roce 2003 jsem jako

učitel druhého stupně nastoupil na Základní školu Ratibořická, ve které jsem
jako dítě vyrůstal. Externě jsem působil
i jako pedagog volnočasových aktivit při
DDM Horní Počernice. Jako kandidát
pravicového hnutí NHP (Nezávislé Horní
Počernice) jsem se do politického dění
v Horních Počernicích zapojil v roce 2010.
V říjnu téhož roku jsem se v komunálních
volbách stal členem obecního zastupitelstva. V roce 2014 a 2018 jako kandidát
za hnutí NHP (Nezávislé Horní Počernice) s podporou ODS jsem svůj mandát
obhájil. Politice se věnuji 10 let. Za tu
dobu jsem se stal členem komise školství,
členem a předsedou komise sportu a volnočasových aktiv.
Jak náročné bylo najednou ze dne na den
opustit školu a stát se starostou?
Tuto odpověď bych raději nechal
na své kolegyně učitelky a kolegy
učitele i na vedení školy. Oni stáli před
otázkou kým mě nahradit, kdo za mne
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bude suplovat, jaká rizika přinese
případné nahrazení někým nezkušeným
atd. Pravda je taková, že mnozí z nich
byli v šoku, když jsem jim oznámil, že
jsem zvolen starostou. Ale snažil jsem
se vedení školy pomoci najít za sebe
náhradu, aby výuka netrpěla.
Jaké budou vaše nejbližší kroky v čele
MČ Praha 20?
Musím říci, že na nějaké dlouhé seznamování s povinnostmi starosty nebyl a není čas. Nastoupil jsem do rozjetého vlaku, chod obce i obecního úřadu
je stabilní a dosud mě nic nepřekvapilo.
Doufám, že nepřekvapí ani později.
Nastanou v chodu úřadu
nějaké změny?
Úřad sám o sobě funguje jako dobře
jdoucí hodiny, plynule a rytmicky.
Na radnici jsem nenastoupil proto,
abych něco boural, ukvapeně něco
měnil. Všechny případné záměry změn

AKTUALITY

Jaké jsou vaše priority v nové funkci
pro tento rok?
Asi největší prioritou je doprava se
všemi negativními faktory. Problémy
s dopravou řeší snad všechny pražské
městské části, zvláště kvůli rychle
rostoucí výstavbě v posledních letech.
Nejhůře jsou na tom okrajové městské
části, přes které míří velká skupina
obyvatel Středočeského kraje, kteří migrují do Prahy za prací. Tady je potřeba
usilovně pracovat na prosazení řešení,
jejichž realizace je převážně v rukou
jiných subjektů než obecních úřadů.
Jako např. ŘSD, Ministerstva dopravy,
Magistrátu hl. m. Prahy, Technické
správy komunikací. Co mohu ovlivnit
a prosadit je zásadní zlepšení vztahu
k významným vlastníkům pozemků
i dalších nemovitostí, i investorům
větších záměrů. Dále považuji za nutné
zlepšit vztah k podnikatelům a otevřít
radnici veřejnosti. Komunikace, diskuse
a aktivní výměna názorů jsou klíčové
pro dobrou samosprávu v obci.

musí projít důkladnou, koncepční
analýzou a diskusí. Chci se spoléhat
na odborná stanoviska, tzn. občany
zapojené do práce komisí rady a výborů
zastupitelstva.

V čem vidíte největší problémy Horních Počernic a máte pro ně řešení?
Nejpalčivějším problémem v Horních
Počernicích je doprava, jak místní, tak
průjezdní, konec konců i nadřazená –
dálniční. Jsme obklíčeni dálniční sítí
ze tří stran, přitom úseky kolem Prahy
nemůžeme k cílové dopravě využít, neboť chybějí sjezdy a nájezdy z nadřazené
sítě. Jedno z prvních jednání po našem
nástupu na radnici jsme proto vedli
s představitelem ŘSD. Na druhé straně

jsou ale detailní řešení, která mohou
pomoci zlepšit dopravní obslužnost
Horních Počernic s výrazně nižšími náklady. Typickým příkladem je výstavba
odbočovacího ramene před kruhovou
křižovatkou v ul. Ve Žlíbku ve směru na Radonice. Důležitou finanční
podporu je nutné investovat do sportu.
Jisté je, že krytých sportovišť je v Horních Počernicích nedostatek. Tamní
kluby a oddíly nemají dlouhodobě kde
trénovat, a proto je zapotřebí s výstavbou nové sportovní haly neotálet
a dotáhnout ji co nejdříve do konce.
Jak by měly podle Vás vypadat Horní
Počernice v horizontu 5, 10 let?
Nemyslím si, že v tak krátkém horizontu lze obraz Horních Počernic výrazně změnit. Určitě bych ale chtěl naši
městskou část zbavit nevzhledné ruiny,
která nás už přes rok straší na křižovatce Jívanská-Náchodská. A také
chci udělat všechno proto, aby občané
Horních Počernic v lokalitě Ve Slavětíně mohli mít k dispozici řádnou
kanalizaci, jako tomu je na ostatním
území Horních Počernic. Jinak bych si
samozřejmě přál, aby Horní Počernice
byly bez jakéhokoliv časového omezení
stále zdravě sebevědomé, prosperující,
soudružné a respektující, kulturní,
sportovní, bezpečné, moderní, zelené
a zdravé.
Lenka Bartáková,
redaktorka

VESELÁ STODOLA
V sobotu 29. února jsem se spolu s kolegy zastupiteli naší MČ zúčastnila příjemného sousedského
odpoledne na akci „Veselá stodola“.

Dovolte mi využít této příležitosti, abych moc poděkovala spolku Chvalská beseda a všem, kteří se podíleli
na přípravě této velmi podařené akce.
Spolek Chvalská beseda, jehož předsedou je pan Jan
Brunner, vznikl teprve nedávno a nemohl se lépe uvést.
Díky jejich skvělému nápadu, přivést k nám kousek
jižní Moravy, ožila nově zrekonstruovaná Chvalská
stodola, která se zaplnila do posledního místečka.
Celým odpolednem nás provázely nádherné moravské lidové písně v podání ženského pěveckého sboru
Studánka a mužského sboru Mužáci z Březí u Mikulova, za doprovodu cimbálovky Vergariovci z Břeclavi.
Nechyběli ani tanečníci v krojích a k dobré náladě
přispěla i ochutnávka výborného vína z této moravské
lokality. Pevně věřím, že je to začátek nové tradice,
a že Chvalská beseda bude i dále pokračovat konáním
dalších akcí, které pomáhají sbližovat občany a přinášejí dobrou náladu. Ještě jednou všem organizátorům
moc děkuji.
Krásné jarní dny vám přeji.

Eva Alexová, místostarostka
eva_alexova@pocernice.cz
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NOVÉ
SLOŽENÍ
RADY
MČ PRAHA 20
Nové vedení MČ Praha 20 se dohodlo, že řadoví neuvolnění
členové Rady nebudou samostatně spravovat žádnou z gescí
– některé gesce budou vykonávat „sdíleně“ se starostou
nebo 1. místostarostou nebo 2. místostarostkou, případně
s uvolněným radním. • Kultura (sdíleno s Ing. Zbyňkem
Bystrá, Božanovská aj.). V žádném případě
Římalem)

ROZDĚLENÍ GESCÍ MEZI JEDNOTLIVÉ
ČLENY RADY JE NÁSLEDUJÍCÍ:

UVOLNĚNÝ STAROSTA
Mgr. PETR MĚŠŤAN

• K rizové řízení
• Školství
• ÚMČ a komunikace s veřejností
• Investice
• Bezpečnost
• MA 21 a zdravá městská část (sdíleno
s Janou Hájkovou, BBA)

NEUVOLNĚNÝ
1. MÍSTOSTAROSTA
Ing. VILÉM ČÁP

• Zastupování starosty v plném rozsahu dle
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
• Finance (rozpočet, dotace a granty)
• Legislativa
• HPZ (sdíleno s Janou Hájkovou, BBA)
• Majetek (sdíleno s Janou Hájkovou, BBA)

nebudu podporovat masivní výstavbu.“

„V Horních Počernicích jsem se před
30 lety narodil. Daly mi vzdělání, pevná
přátelství a naučily mě prohrávat. Chci
pomoci k jejich efektivní a kompetentní
správě založené na znalostech, zkušenostech a svobodné diskusi, ve které se nikdo
nebojí říkat to, co si skutečně myslí.“

NEUVOLNĚNÁ
2. MÍSTOSTAROSTKA
PANÍ EVA ALEXOVÁ

• Zastupování starosty v plném rozsahu dle
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
• Životní prostředí
• Doprava
• Výstavba (sdíleno s Ing. J. Juklem)
• Podpora podnikání (sdíleno
s Ing. Zbyňkem Římalem)
• Sociální věci a zdravotnictví (sdíleno
s Bc. Petrem Růžičkou, DiS.)
„Ráda bych, aby se dotčená místa, týkající se
nové výstavby v Horních Počernicích, řešila
komplexně a ne tzv. salámovou metodou.
V dopravě bude potřeba koordinovat dopravní stavby, které nás v brzké době čekají (most
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UVOLNĚNÝ RADNÍ
Bc. JAROSLAV KOČÍ

• Sport
• Spolková činnost (sdíleno s Bc. Petrem
Růžičkou, DiS.)
• Metropolitní a územní plán (sdíleno
s Ing. Jindřichem Juklem)
• I nformatika (sdíleno s Ing. Zbyňkem
Římalem)
„Patnáct let se věnuji trénování dětí ve florbale a založil jsem florbalový klub v DDM
Horní Počernice HorsePower, pokrývající
možnost rozvoje pohybu od útlého věku
až do dospělosti. Mým cílem na radnici je
zlepšit materiální a finanční podmínky pro
aktivní sportovce, spolky a kluby působící
v naší městské části. Vytvořit uživatelsky přívětivou radnici pro občany v oblasti IT.“

NEUVOLNĚNÁ RADNÍ
JANA HÁJKOVÁ, BBA

AKTUALITY

• MA 21 a zdravá městská část (sdíleno
s Mgr. Petrem Měšťanem)
• HPZ (sdíleno s Ing. Vilémem Čápem)
• Majetek (sdíleno s Ing. Vilémem Čápem)

• Sociální věci a zdravotnictví (sdíleno
s Evou Alexovou)
• Spolková činnost (sdíleno s Bc. Jaroslavem Kočím)

„Pokračuji v neuvolněné funkci radní
a nápad vykonávat některé gesce „sdíleně“ vítám. Kromě pronájmů bytových
a nebytových prostor budu nově řešit
i hospodaření s majetkem městské části.
O víkendech se pak budu těšit na oddávání
snoubenců a 12. září zvu všechny sportovce na druhý ročník Běhu pro střechu
nad hlavou, který připravuji ve spolupráci
s SKP HOPO a naší městskou částí. Pokud
pominou současná mimořádná opatření,
související s onemocněním COVID-19, tak
jako v minulých letech se i letos sejdeme
16. května v azylovém domě na Formanských slavnostech, které připravujeme
v rámci Zdravé městské části.“

„Rád bych, aby se obnovil projekt Podaná
ruka ve spolupráci s místními podnikateli.
Zároveň bych rád podpořil rozšíření domu
s pečovatelskou službou, rekonstrukci Rodinného centra Mumraj a výstavbu nové
skautské klubovny. Budu usilovat o finanční, materiální a prostorovou podporu
našich spolků.“

NEUVOLNĚNÝ RADNÍ
Ing. JINDŘICH JUKL

• Metropolitní a územní plán (sdíleno
s Bc. Jaroslavem Kočím)
• Výstavba (sdíleno s Evou Alexovou)
„Obec má lidem dát místo pro bydlení,
práci a regeneraci a spojení mezi těmito
funkcemi. Horní Počernice jsou dobré
místo pro život. To je pravidlo, které mě
povede při všech rozhodováních v radě.“

NEUVOLNĚNÝ RADNÍ
Bc. PETR RŮŽIČKA, DiS.

NEUVOLNĚNÝ RADNÍ
Ing. ZBYNĚK ŘÍMAL

• Kultura (sdíleno s Ing. Vilémem Čápem)
• Podpora podnikání (sdíleno s Ing. Evou
Alexovou)
• Informatika (sdíleno s Ing. Bc. Jaroslavem Kočím)
Zbyněk Římal je absolventem Vysoké
školy finanční a správní. Ve své profesi
marketingového manažera pomáhá firmám nastavovat firemní procesy, optimalizovat rozpočty, tvořit kreativní strategie
a naplňovat předem stanovené cíle a plány.
Kromě své práce působí i v mládežnické
organizaci, která se angažuje ve veřejném
dění. Celý svůj dosavadní život strávil v
Horních Počernicích a rád by tu vychovával i své budoucí děti.
„Mojí vizí je transparentní a hospodárné
nakládání s veřejným majetkem a financemi ku prospěchu všech občanů Horních Počernic. K tomu patří i efektivní
využívání dotačních programů a grantů

a zajištění finančních prostředků z Magistrátu hl. m. Prahy na plánované projekty
naší městské části.
Jsem zastáncem otevřené a transparentní
radnice a Hornopočernického zpravodaje.
Chci politiku přiblížit více lidem a nabídnout jim skrz demokratické nástroje
možnosti zapojit se do rozhodování naší
městské části (veřejná projednávání plánovaných záměrů, připomínky občanů
a participativní rozpočet). Je pro mě
prioritou bezpečná a čistá městská část
s důkladnou údržbou zeleně, parků, lesů
a dětských hřišť.
Mezi mé sdílené gesce patří kultura, IT
a podpora podnikání. V rámci kultury bych rád zlepšil spolupráci radnice
s příspěvkovými organizacemi Chvalský
zámek, Místní veřejná knihovna Horní
Počernice a Kulturní centrum Horní
Počernice. Nadále budeme podporovat
spolky v pořádání kulturních akcí a nastavíme pro ně přehlednější a jednodušší
zásady pro dotace a granty. V oblasti IT
se mimo jiné plánuje na základě potřeby
občanů a odborů inovace našich webových stránek a informačního systému.
K tomuto záměru budeme pořádat veřejné
projednání, protože vaše názory a podněty
jsou pro nás nejdůležitější.
I nadále budu velice rád za jakýkoliv
podnět či nápad, jak zlepšit život v Horních Počernicích. Neváhejte se na mě
obrátit osobně nebo prostřednictvím
e-mailu: Zbynek_Rimal@
pocernice.cz.
Děkuji kolegům
zastupitelům, kteří mě
zvolili do rady městské
části. Je to pro mě čest
i závazek a těším se,
že budeme společně
pracovat pro Horní
Počernice.“
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INFORMACE
FINANCE (ROZPOČET, DOTACE, GRANTY)
ROZPOČET NA ROK 2020
Zastupitelstvo městské části schválilo dne 24. února návrh rozpočtu na rok 2020. Bližší informace naleznete v příspěvku paní
Hubínkové z Ekonomického odboru (str.14). Novinkou oproti
zavedené praxi je, že všichni členové zastupitelstva a členové
finančního výboru budou dostávat informace o navržených rozpočtových změnách ještě před jejich vlastním schválením. Děkuji
všem, kteří se na přípravě a schválení rozpočtu podíleli.
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
Se starostou Petrem Měšťanem jsme se ve středu 4. března
zúčastnili jednání se zástupci pražského magistrátu o finančním
vypořádání za rok 2019. Městská část požádala o ponechání cca
40 mil. Kč nevyčerpaných finančních prostředků v rozpočtu
městské části na rok 2020. Konečné slovo budou mít zastupitelé
hl. m. Prahy.
NÁVRH ZÁSAD PRO POSKYTOVÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ NA ROK 2020
Rada městské části vyslovila v pátek 6. března souhlas s návrhem
Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské
části Praha 20 pro rok 2020. Zásady byly zařazeny na program
jednání ZMČ dne 16. března. V návrhu Zásad došlo oproti roku
2019 k několika změnám – jejich cílem je mj. rozšíření okruhu
aktivit, na něž lze dotační prostředky čerpat; prodloužení doby,
po kterou mohou žadatelé odstraňovat chyby v již podaných
žádostech; možnost dodávat účty a faktury na úřad formou
scanu; výslovná možnost podávat žádosti také datovou schránkou
nebo elektronicky (s elektronickým podpisem) a rovněž možnost
čerpat dotaci také na aktivity konané mimo území městské části.
Návrh Zásad byl zveřejněn na webových stránkách městské části.
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ – INVESTICE
NA PŘÁNÍ IV.
Jedná se o proces, prostřednictvím kterého mohou obyvatelé
městské části přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost
společně řešit problémy, získat informaci o rozpočtu a ovlivnit
efektivní využívání finančních prostředků MČ Praha 20. Pro letošek je v rozpočtu připravena částka ve výši 600 tis. Kč. Novinkou,
která má usnadnit zapojení veřejnosti, je snížení počtu podporovatelů projektu – k přihlášení nově postačuje, pokud projekt podpoří
alespoň 5 obyvatel s trvalým bydlištěm v MČ Praha 20.
PLÁNOVANÉ ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
V PŘÍŠTÍCH LETECH
Pracujeme na možnosti čerpat od roku 2021 „víceleté“ granty, od příštího roku chceme také grantové formuláře upravit
do formátu ZFO, který je intuitivnější a pro žadatele příznivější.
Těmto změnám bude předcházet veřejné setkání se zastupiteli,
počernickými spolky i dalšími potenciálními žadateli o dotace
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

z rozpočtu městské části. Uskuteční se, předpokládám, v podzimních měsících tohoto roku. Usnesení k přípravě interaktivních formulářů a podmínek pro „víceleté“ granty uložila rada
městské části příslušným odborům.

LEGISLATIVA
SOUDNÍ SPOR S TJ SOKOL
Rada městské části v pátek 6. března vzala na vědomí informaci
o odročení soudního jednání na žádost TJ Sokol Horní Počernice, z. s. na 21. 5. 2020. Rada mi zároveň uložila vyvolat jednání
s tělovýchovnou jednotou s tím, že o jeho výsledcích budu
ostatní radní informovat.
ODMĚNY ČLENŮM KOMISÍ A VÝBORŮ, KTEŘÍ NEJSOU ČLENY ZMČ
S ohledem na vývoj v minulém roce připravuji nastavení jasných
pravidel pro poskytování odměn členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy ZMČ. Tisk, který se bude zabývat odměnami
těchto osob za rok 2019, plánuji předložit příslušným orgánům
městské části v I. pololetí tohoto roku.
DOPRAVA NA CHVALECH
K projednání v ZMČ dne 16. 3. byl navržen i bod, o jehož zařazení do programu požádalo více než 80 obyvatel Chval. K řešení
dopravní situace v dané lokalitě bude nejprve zřízena pracovní
skupina za účelem stanovení podmínek pro zpracování zadání
ověřovací studie k řešení dopravní situace v oblasti Chval.

HPZ
NÁVRH NOVÉHO STATUTU HPZ
Radní městské části vyslovili 6. března souhlas s návrhem nového Statutu HPZ, stejně tak vyslovili souhlas s tím, aby nově
úkoly redakční rady HPZ plnil (namísto poradního orgánu rady)
poradní orgán zastupitelstva – výbor. Změna má přinést otevřenější rozhodování v dané oblasti (na výbor mají přístup všichni
členové ZMČ, apod.). Výbor je koncipován tak, že každá volební
strana zastoupená v ZMČ by měla v orgánu jednoho člena. S výjimkou předsedy nemusí být členové výboru členy zastupitelstva,
ale mohou to být například aktivní místní občané, kteří mají
zájem se na tvorbě radničního periodika podílet a mají nějaký
vztah ke sdělovacím prostředkům.
Předložený návrh novely Statutu HPZ vrací zpět do HPZ
příspěvky zastupitelů s cílem umožnit občanům městské části
sledovat, jakým způsobem hájí zastupitelé zájmy svých voličů,
a odstraňuje cenzurní prvky Statutu stávajícího. Novela Statutu zachovává stávající prostor pro příspěvky občanů. Schválení
a další budoucí pozměňovací návrhy by pak byly v kompetenci
všech zastupitelů, nikoliv pouze členů rady. Návrh nového Statutu HPZ včetně navrženého usnesení byl zveřejněn na webových
stránkách městské části.
Vilém Čáp, 1. místostarosta

ODBORY

CHCETE POMOCI
PŘI ZTRÁTĚ NEBO
NÁLEZU PSA?
Databáze ztracených
a nalezených psů
na internetových
stránkách SVS
Dovolujeme si vás informovat o nově spuštěné aplikaci „Databáze ztracených a nalezených psů“ na internetových stránkách Státní veterinární správy. Umožňuje občanům
a dále všem obcím, útulkům, městské/obecní policii na jednom místě sdílet informace
o nálezu nebo ztrátě psa. Aplikace by měla dočasně nahradit částečně centrální registr
psů, který má vzniknout od roku 2022.
Tato nová databáze je k dispozici na adrese:
www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu.
Vložení informace o ztrátě/nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři je
nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa, dále pak plemeno psa nebo
stručný popis, číslo čipu (nebo tetování), místo a datum ztráty/nálezu, jméno majitele
resp. nálezce, kontakt, fotografii psa a případně další informace formou poznámky
(povinné údaje jsou označené hvězdičkou). Všechny uvedené údaje mají za cíl propojit
majitele psa a případného nálezce.
Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nalezených psů zobrazovat až
po potvrzení prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží e-mailem. Potvrzené
oznámení o ztrátě/nálezu psa bude zveřejněno po dobu 10 kalendářních dnů, pokud je
oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak neprodlouží (neobnoví) na dalších 10 dnů.
Evidence ztracených a nalezených psů v databázi SVS je dobrovolná, a v žádném
případě nenahrazuje povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci.
Zdroj: Státní veterinární správa

ÚHRADA
POPLATKU
ZE PSŮ
31. 3. 2020 vypršela lhůta pro splnění
povinnosti úhrady místního poplatku
ze psů na rok 2020. Vyzýváme vás tímto
ke spolupráci – kontrole vaší úhrady poplatku a v případě, že došlo k opomenutí
o jeho okamžitou úhradu.
Doplňující informace k poplatku obdržíte na Odboru ekonomickém,
Jívanská 647/10, 1. patro, č. dveří 217,
tel.: 271 071 722.
Děkujeme a přejeme vám hezké prožití
jarních dní.
Vlasta Jantolová, Odbor ekonomický

POKUD SI PŘEJETE DOSTÁVAT INFORMATIVNÍ SMS OD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 20 Z NÍŽE UVEDENÝCH KATEGORIÍ, STAČÍ VYPLNIT FORMULÁŘ
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTSKÉ ČÁSTI A POTVRDIT
REGISTRAČNÍ SMS, KTEROU OBDRŽÍTE.

KATEGORIE SMS ZPRÁV:
• JEDNÁNÍ ZMČ A VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ
• MIMOŘÁDNÉ A KRIZOVÉ UDÁLOSTI
• HAVÁRIE ( VODA, PLYN, ELEKTŘINA…)
• DOPRAVA
• AKCE POŘÁDANÉ MČ A JEJÍMI ORGANIZACEMI

NA HLAVNÍ STRANĚ
WWW.POCERNICE.CZ
NALEZNETE V LEVÉM
SLOUPCI SMS OD
MĚSTSKÉ ČÁSTI.
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ZASTUPITELÉ

PODĚKOVÁNÍ A NOVINKY Z RADNICE
městské části. Je to pro mě čest a těším
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
se, že budeme společně pracovat pro
Horní Počernice. S kolegyní paní míspo více jak půlroční přestávce vás mohu tostarostkou Evou Alexovou budu mít
opět informovat svým příspěvkem
na starosti oblast sociálních věcí a zdrav Hornopočernickém zpravodaji. Bohuvotnictví a s kolegou panem Jaroslavem
žel od září 2019 mi to nebylo dovoleno
Kočím mladším spolkovou činnost.
a žádný můj zaslaný příspěvek nebyl
Budu rád, když se v těchto oblastech
otištěn.
budete na mě obracet.
Na mimořádném zastupitelstvu
Zároveň bych rád touto cestou poděv pondělí 24. února bylo odvoláno před- koval bývalé paní starostce Mgr. Aleně
chozí vedení a byl zvolen nový starosta
Štrobové a její radě za více jak roční
Mgr. Petr Měšťan, jeho zástupci a další
práci pro Horní Počernice. Za sebe
členové rady, včetně mé osoby. Děkuji
a ostatní členy rady budu rád, když
tímto kolegům, kteří mě zvolili do rady budeme spolupracovat.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
HORNÍCH POČERNIC,
k odvolání stávající Rady naší MČ a k následné volbě nové Rady, ke které došlo
dne 24. 2. 2020 na zasedání Zastupitelstva, předcházela jednání jak mezi opozicí,
tak i koalicí již během letních měsíců.
Po volbách v roce 2018, jsme se snažili
jednat s vítězem volech, což bylo uskupení
HOP s podporou Pirátů. Navrhovali jsme
sestavení koalice z prvních tří stran: HOP,
Šance pro Počernice a ODS s NHP. Tato
koalice by měla podporu 17 zastupitelů
z celkového počtu 25 členů Zastupitelstva.
Po několika jednáních nám bylo sděleno, že koaliční jednání již dál nebudou
pokračovat, neboť nová koalice byla již
domluvena, a to bez naší účasti. Toto jsme
plně respektovali a sdělili jsme, že jsme
připraveni i jako opoziční zastupitelé jedNOVÁ ROLE A VELKÁ
ZODPOVĚDNOST
V pondělí 24. února zvolilo zastupitelstvo
nové radní městské části. Nová rada má
8 členů, žádná ze stran v ní samostatně
nemá většinu. Věkový průměr nové rady je
38 let. Tři radní jsou mladší 30 let. Členy
rady jsou nové tváře, které mají chuť pracovat a spolupracovat s každým, kdo má
zájem přiložit ruku k dílu. Některé z gescí
nejsou svěřeny pouze jedné osobě, ale sdílí
je vždy dva radní společně – jde o originální
způsob spolupráce, který pomáhá vzájemně
sdílet informace a nutí nás k úzké spolupráci. Věřím, že náš koncept bude úspěšný
a přetrvá do konce volebního období.
Po cca 10 letech práce v zastupitelstvu
jsem byl zvolen do pozice 1. neuvolněného
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
chtěli bychom tímto zahájit novou etapu
ve správě městské části. Doufáme, že nám
jak naši voliči, tak příznivci jiných uskupení, se kterými jsme vytvořili koalici,

Dobrou zprávou z mimořádného zastupitelstva je, že Horní Počernice mají
schválený rozpočet na letošní rok. Navíc
byl schválen všemi členy zastupitelstva.
Je to šance na spolupráci zastupitelů bez
ohledu na jejich volební příslušnost.
Závěrem mi dovolte popřát vám klidné a požehnané prožití velikonočních
svátků.
Za Šanci pro Počernice
Petr Růžička, radní
Petr_ruzicka@pocernice.cz
www.facebook.com/pet.ruzicka

nat a podporovat novou Radu naší MČ.
Bohužel k takovým jednáním za strany
nové koalice nikdy nedošlo. Za celou dobu
jsme nebyli přizváni k jakýmkoliv pracovním setkáním zastupitelů, ani k jiným
jednáním, která by se týkala chodu naší
MČ.
Nechceme kritizovat proč a za jakých
podmínek došlo v lednu tohoto roku
k oslabení koalice na pouhých 10 zastupitelů. V této době jsme byli opět osloveni
s případnou možností naší účastí ve stávající Radě. Po jednom setkání jsme se
měli opět společně sejít 4. 2. v 17 hodin.
Ovšem 3. 2. odpoledne byl požádán pan
Richard Stára paní starostkou, zda by
se mohl 4. 2. v 10 hodin zastavit u ní
v kanceláři. Richard Stára informoval
své kolegy o tomto setkání a sdělil, že
nemá bližší informace. Schůzku na druhý
den dopoledne potvrdil. Na schůzce byla

přítomna paní starostka Alena Štrobová, paní místostarostka Daria Češpivová
a Richard Stára. Tam mu bylo sděleno, že
nebudou již na další účasti ODS a NHP
v Radě pokračovat, neboť se již domluvili
na většinové koalici s jinými zastupiteli.
Ukončení jednání jsme opět respektovali.
Situace se ale úplně změnila a nakonec
došlo 6. 2. k dohodě mezi opozičními
zastupiteli a zastupiteli za ANO o vytvoření nové koalice. Ta byla demokraticky
zvolena 24. 2. 2020 na zasedání Zastupitelstva.
Bohužel musíme konstatovat, že za pádem koalice bývalé paní starostky Aleny
Štrobové stojí jejich vlastní zkreslené
a neprůhledné jednání.

místostarosty. Zastupitelstvo mi svěřilo,
abych samostatně spravoval oblast financí
(rozpočet, dotace a granty) a legislativy.
S kolegyní Hájkovou sdílíme oblast majetku a HPZ, s kolegou Římalem oblast
kultury. Abych se práci pro městskou část
mohl věnovat, požádal jsem svého zaměstnavatele o zkrácení stávajícího úvazku
na polovinu. Věřím, že si má nová životní
role, k níž chci přistupovat maximálně
zodpovědně, brzy „sedne“ s těmi stávajícími – VŠE v Praze a MHMP.
Jen nerad bych se vracel zpět k silným
(mnohdy i emočně laděným) vyjádřením,
která ve veřejném prostoru – zejména
v posledních měsících – dominovala.
Dívám se dopředu. Je před námi spousta
práce. To základní, co bych rád změnil, je
potřeba odstranit starý způsob uvažování

- totiž říkat, že všechno, co udělali naši
předchůdci, je špatné a musí se zničit.
Věřím, že to zvládneme. Rád bych také
komunikoval a spolupracoval s každým,
jenž má chuť dělat něco smysluplného,
lhostejno zda mě volil nebo nevolil – prostě víc hlav, víc ví. Chci budovat vzájemnou důvěru a mírnit vzájemné střety pokud se nám to alespoň částečně podaří,
zažijeme Počernice JINAK.

dají prostor k práci ve prospěch obce a že
se podaří řešit racionálně a s dlouhodobou
perspektivou některé dlouho se vlekoucí
problémy Horních Počernic. V zájmu
konstruktivního řešení situace jsme
vytvořili tým, který není založen na po-

volebních voličských preferencích (šest
mandátů), ale především na zájmu o to,
aby se Horní Počernice staly místem, kde
se vám bude dobře žít.
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Společné vyjádření ODS a NHP
Richard Stára, Jindřich Jukl,
Petr Měšťan a Ivan Liška

Děkuji za projevenou důvěru a těším se
na spolupráci s každým, komu na Počernicích záleží.
S úctou a srdečně

Za Počernice JINAK
Vilém Čáp,
1. místostarosta

Vaše Šance pro Počernice

ZASTUPITELÉ

VÁŽENÍ OBČANÉ,
v dubnu 2019 dosavadní koalice ztratila nadpoloviční většinu z 25 zvolených
zastupitelů. Stalo se tak poté, kdy koalici
opustilo uskupení Počernice Jinak, a to
z důvodu nedodržovaní koaliční smlouvy
a dílčích neshod s koaličními partnery.
Následujících deset měsíců hnutí ANO
setrvávalo v menšinové koalici s hnutím
Společně pro Počernice a HOP s podporou Pirátů. Ani po takto dlouhé době
se však situace nezlepšila a koalice tak
nebyla akce schopná vzhledem k tomu,
že neměla zajištěnou potřebnou většinu
v zastupitelstvu. Tato situace dospěla až
ke zrušení dvou svolaných zastupitelstev
- 18. 11. a 9. 12. 2019.
Nepříznivá situace se pochopitelně
začala negativně projevovat i směrem

k občanům Horních Počernic v řadě
praktických záležitostí. Od listopadu
2019 až dodnes čekají občané na projednání jednotlivých bodů programu,
na nichž závisí správní řízení, stavební
řízení a majetkoprávní úkony. S touto
dlouhodobě přetrvávající situací jsme
měli vážný problém. Nechceme, aby
nefunkční a rozhádané zastupitelstvo
paralyzovalo běžný chod obce.
Zastupitelský klub ANO se po zdlouhavém zvažování rozhodl o koaliční spolupráci s ODS-NHP, uskupením Šance
pro Počernice a Počernice jinak. Tato
dohoda zajistila nadpoloviční většinu
14 zastupitelů. Krok tímto směrem byl
po téměř jednoletém provizoriu prakticky jediným možným rozhodnutím s příslibem k zajištění funkčního a stabilního
vedení Horních Počernic.

V tomto novém uskupení zastáváme
prostřednictvím dvou mandátů pozice
neuvolněných radních. Práci pro Horní
Počernice tak budeme nadále vykonávat
ve svém volném čase, vedle svých zaměstnání. Obě pozice neuvolněných radních hnutí ANO čítají nejnižší finanční
odměny ze všech subjektů v radě.
Děkujeme všem zastupitelům, kteří
dokáží řešit problémy Horních Počernic a jejich občanů bez osobních averzí
a zájmů.
Za ANNO Jana Hájková,
Zbyněk Římal a Petr Venclíček
Celý příspěvek najdete na:
http://ezpravodaj.pocernice.cz/

PODALI JSME PŘIPOMÍNKY K UZÁVĚŘE STAVBY SOKP Č. 520
Dne 20. 2. jsme ještě jako členové Rady
MČ Praha 20 schválili připomínku
k oznámení o návrhu územního opatření
o stavební uzávěře pro stavbu silničního
okruhu č. 520, vypracovanou vedoucím
Odboru výstavby a územního rozvoje
ÚMČ Praha 20 Ing. Měšťanem.
„MČ Praha 20 požaduje rozšíření stavební
uzávěry pro stavbu č. 520 Březiněves Satalice Pražského okruhu (Silničního
okruhu kolem Prahy) v místě MÚK
Satalice o území vhodné k napojení ul.
Bystrá na nadřazenou komunikační
síť, a to formou odbočení (připojení)
do kolektorového pásu této křižovatky
s využitím komunikace K Cihelně; toto
NOVÉ HŘIŠTĚ V LUKÁCH BRZY
PŘIVÍTÁ PRVNÍ SPORTOVCE!
Ještě jako vedení radnice jsme
5. prosince 2019 schválili na jednání
Rady MČ zadání veřejné zakázky malého
rozsahu „Venkovní sportovní hřiště
V Lukách“.

řešení by mělo nahradit nerealizovatelnou
MÚK Bystrá, která je v územním plánu
vedena jako veřejně prospěšná stavba
(66|DK|25 Horní Počernice - napojení
ul. Bystré na rychlostní silnici R10 /dnes
D10/) a která se měla podílet mimo jiné
na v současné době velmi problematickém
odvedení a přivedení dopravy do jednoho
z největších logistických a skladových
areálů v ČR (P3 Park).“
Dále jsme spolupracovali se starosty dalších městských částí (z uskupení
Starostové pro okruh) na připomínkách
týkajících se i jejich území, kde navržená
stavební uzávěra zasahuje do zastavitelných míst již obydlených. Kolegy jsme
z toho důvodu podpořili a podali rovněž

připomínky k oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře na stavbu
silničního okruhu pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol, č. 519 Suchdol - Březiněves. I nadále budeme spolupracovat se
„Starosty pro okruh“ v rámci připomínek
k silničnímu okruhu stavby č. 511 pro
vydání územního rozhodnutí. Ještě ve vedení MČ Praha 20 se nám podařilo získat
statut účastníka územního řízení na tuto
stavbu a schválili jsme tak 191 závažných
připomínek k územnímu řízení z hlediska
porušení zákona EIA, nekompletnosti či
chyb v projektové dokumentaci a v doložených dokladech.

A psí hřiště Na Čuřince pro pejskaře a jejich kamarády, kterému se velmi věnovala
kolegyně Daria Češpivová, už tu také bude
co nevidět! Hřiště bude vybavené velkým
množstvím prvků pro hru a agility a jsme
rádi, že se nám tak podařilo splnit přání

pejskařů z naší městské části. Těšíme se
na setkání s vámi, případně i vašimi psími
kamarády, v nových prostorách pro volný
čas v Horních Počernicích!

Zastupitelé Společně pro Počernice

Zastupitelé Hnutí občanů Počernic

Jde o hřiště pro míčové sporty v oblasti
nové zástavby poblíž ulice Semonická.
Prostor pro sport tady lidem hodně
schází! Pro financování se nám podařilo
získat kromě našeho rozpočtu i 1 milion
korun z dotací z magistrátu. Usilovně
jsme také jednali s lidmi z bezprostředního okolí tak, abychom vyhověli všem
jejich požadavkům – třeba na novou
výsadbu stromů nebo úpravu provozního
řádu hřiště. Jsme rádi, že práce na novém sportovišti právě v těchto dnech
začínají. Otevírat se hřiště V Lukách
bude zhruba v květnu. Věříme, že si
v Horních Počernicích najde spoustu
spokojených fanoušků.
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VOLNÝ ČAS

ROUŠKY

PRO POČERNICE
ZAPOJUJEME SE, SPOLEČNĚ S MČ P20
A SKAUTY, DO VÝROBY ROUŠEK.

Schema konstrukce střihu ochranné roušky

Čím teď můžete pomoci?

• budeme distribuovat bezkontaktně pro občany
u Mumraje
• předáme do bezkontaktního výdejního místa u MÚ
• odneseme je lékařům a jejich pacientům
• odneseme je pro pokladní v supermarketech
• odneseme je sociálním pracovníkům

SCHÉMA KONSTRUKCE
Schema konstrukce střihu ochranné roušky
STŘIHU
OCHRANNÉ
ROUŠKY

Děkujeme všem

20 cm

3 cm
3 cm

3 cm

3,5 cm

3 cm

13 cm

13 cm

tunel 1 x

přední díl 1 x
přehyb

3,5 cm

zadní díl 1 x

Co s rouškami zamýšlíme?

13 cm

přehyb

3 cm

• ŠÍT ROUŠKY
• STŘÍHAT LÁTKY3NA
cm ROUŠKY DLE STŘIHU
• DAROVAT TKALOUN, GUMIČKY A NASTŘÍHANÉ
LÁTKOVÉ ŠŇŮRKY
Věci dejte do tašky a odložte je u dveří Mumraje
(Mezilesí 2058/6) nebo nám napište do e-mailu:
mumrajrousky@gmail.com, adresu a telefonní číslo.
Vyšleme
přední auto
díl 1 xs kolegyní, která bezkontaktně vše
přebere nebo předáme materiál a vzor na šití roušky.
VÍCE INFO: Renata Čurdová, 775 720 588

zadní díl 1 x

14 cm

20 cm

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRO ROK 2020
3 cm

na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologií apod.
Kapitálové (investiční) výdaje reagují
na již rozpracované projekty jako např.
„park Houslový klíč“, dokončení suterénu knihovny, projekty komunikací
a nově zařazované akce, např. výstavba
tělocvičny, modernizace venkovního
sportovního areálu ZŠ Ratibořická, půdní
vestavba ZŠ Spojenců a v neposlední řadě
i modernizace úřadu v rámci informačních
technologií. Část těchto akci je hrazena ze

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

13 cm

3 cm

Dne 24. 2.2020 schválilo Zastupitelstvo
rozpočet na rok 2020. Rozpočet byl
schválen se schodkem 44 596 tis. Kč.
Tento schodek je plně pokryt finančními
prostředky z minulých
tunel 1 let
x (úsporami).
Plánované příjmy jsou ve výši 159 213 tis.
Kč a Výdaje 203 808 tis. Kč. Běžné výdaje
(provozní) činí 170 333 tis. Kč a kapitálové (investiční) jsou 32 975 tis. Kč.
Výše běžných výdajů je ovlivněna
zvýšením platových tarifů, nárůstem cen
energií, potřebou oprav majetku, nároky

získaných dotací, které nebyly zcela vyčerpány (39 528 tis. Kč) a budou předmětem
Finančního vyrovnání za rok 2019.
Vedení MČ podnikne veškeré možné
kroky k tomu, aby tyto dotace byly naší
městské části tzv. ponechány a mohly být
dále využity ku prospěchu občanů stejně
tak, jako další dotace, které během roku
budou, jak doufáme, v co nejvyšší míře
získávány.
Zdeňka Hubínková, Ekonomický odbor

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z důvodů opatření spjatých s koronavirem, se události
můžou přesunout na jiné datum, nebo úplně zrušit.

PROGRAM
DUBEN 2020
STŘEDA 15. DUBNA KLUBOVNA

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. 1. 2020 – 29. 2. 2020 do 31. 5. 2020

správních agend, č. dveří 100. Do přihlášky
je nutné napsat také příjmení matky, protože
v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné
doručit. Vítáme děti pouze z Městské části
Praha 20. Vítání občánků není povinné, je
to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků
se koná v Obřadní síni Chvalského zámku,
Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.

Přihlášku na Vítání občánků naleznete
na www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/
vitani-obcanku nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občansko-

Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607,
e-mail: vitani@pocernice.cz
Martina Krátká, tel.: 271 071 657,
e-mail: vitani@pocernice.cz

Další termíny budou následovat.

přednáška pana Zdeňka Jiráska spisovatele a vyšetřovatele příběhy z jeho práce
začátek ve 14.00 hod.
PONDĚLÍ 20. DUBNA VYCHÁZKA

Benice - zámek Petrovice sraz ve vestibulu
metra Českomoravská v 10.00 hod. vede
K. Janušová

STŘEDA 22. DUBNA KLUBOVNA

přednáška RNDr. Jany Bruthansové
Ph.D. Národní muzeum Praha „Maroko, lidé, příroda, zkameněliny“ začátek
ve 14,00 hod.

STŘEDA 29. DUBNA - CELODENNÍ
VÝLET

sklárna AJETO Lindava, vstupné 80,-Kč,
zámek Zákupy vstupné 100,- Kč,
Sloup – odjezd autobusem od nádraží
H. Počernice v 8.00 hod. vede L. Frouzová a L. Kopsová

INFORMACE PRO JUBILANTY

CVIČENÍ V „DOMEČKU“ KAŽDÝ
ČTVRTEK OD 9.00 A OD 10.00 HOD.

V naší městské části
blahopřejeme jubilantům
ve věku 75, 80 a 85+. Těm,
kteří se dožívají věku 81 až
84 let, zasíláme blahopřání.
Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice
Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání
či zveřejnění vašeho jména
v této rubrice NEMÁTE
zájem, zavolejte prosím
na číslo: 271 071 607 Haně
Vostré nebo pište na e-mail:
vitani@pocernice.cz

KLUBOVNA S PROGRAMEM JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD 14.00
HOD., VEDOU HELENA A PAVEL

BLAHOPŘEJEME:
Bezděk
Jiří
Bláhová
Helena
Bőhmová
Milena
Burianová
Marie
Cafourková Alena
Černohouzová Drahomíra
Černochová Gabriela
Český
Ladislav
Čtvrtníček
Milan
Dosoudil
Daniel
Dostálková Barbora
Hejhal
Jaroslav

Hejhalová
Herianová
Hermann
Hodač
Hora
Horáková
Hubková
Chaloupková
Chromá
Jáně
Jehlářová
Jindrová
Kabát
Kaloušek
Kaloušková
Klement
Krajňáková
Křivánek
Kvasničková
Maršál
Mayer
Mazanec
Mazurová
Mikšaníková
Nedorost
Nigrinová
Novák
Novotný
Paseka
Perník

Pištěk
Jaroslav
Miloslava
Podr
Jiří
Jitka
Jiřina
Pšádová
Lubomír
Řeřichová
Hana
Stanislav
Schovánková Miluše
Antonín
Slavík
František
Taisa
Smažíková
Libuše
Jaroslava
Strolený
Zdeněk
Stanislava
Stuchlíková Jaroslava
Františka
Šátralová
Brigitta
Zdeněk
Šimandlová Milena
Františka
Miroslava
Škaldová
Marie
Škorpil
Jaroslav
František
Švejnohová
Jiřina
Jiří
Tichotová
Eva
Jarmila
Tučková
Marie
Pavel
Vávrů
Vojtěch
Drahomíra
Veselá
Marie
Miroslav
Vítková
Jaroslava
Vlasta
Víznerová
Hana
Miloslav
Volejníková Venuše
Pavel
Vomáčka
Jaroslav
Václav
Žilina
Jiří
Jiřina
Živcová
Jarmila
Vlasta
Jiří
Zdenka
Vladimír
Josef
Milan Hejkrlík,
Lumír
vedoucí Odboru živnostenského
Vít
a občanskosprávních agend

Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

V obřadní síni Chvalského zámku oslaví
16. 4. 2020 v 11 hodin
diamantovou svatbu manželé František
a Ludmila Kovaříkovi. Žijí společně
v Horních Počrnicích 60 let, vychovali
tři děti, radují se z pěti vnoučat a šesti
pravnoučat.
Přejeme jim do dalších let mnoho
štěstí a zdraví.
Ludmila, Lenka a František
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DIVADLO

Z důvodu opatření spjatých
s pandemií koronaviru
se představení mohou přesunout
na jiné datum, nebo úplně zrušit.

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

Vážení diváci,
jak už víte, z nařízení bezpečnostní rady
státu jsme museli až do odvolání naše
divadlo uzavřít. Když píši tyto řádky,
není ještě jasné, kdy bude divadlo opět
v provozu. Pevně věřím, že se situace bude
vylepšovat a (nejen) kulturní život v naší
zemi se brzy zase rozproudí. Je nám moc
líto, že pro vás nemůžeme hrát, ale plně
respektujeme toto rozhodnutí a souhlasíme s tím, že opatrnost je v současné chvíli
opravdu na místě. Pro divadelní provoz
je tato situace samozřejmě těžká, máme
ale naštěstí podporu v našem zřizovateli
a doufáme, že neztratíme ani vaši přízeň
a že nám po znovuotevření divadla pomůžete postavit se znovu na nohy. Přeji vám
za celé Divadlo Horní Počernice pevné
zdraví a mnoho sil a těším se na brzké
setkání s vámi.

DUBEN
čtvrtek 16. dubna v 19.30 hod.
*J.O.B.
Jan Zindulka , DS Kairos II
Režie: Vladimír Vácha
Hrají: Jiří Bešta, Radka Trefná, Veronika
Jungmannová, Vladimír Vácha
Neptejme se, kde se bere zlo. Hledejme,
kde se rodí dobro. Svět jako šachová
partie. Ale kdo jsou hráči? A co na to
Josef Oldřich Beran? Člověk jako hříčka
v rukou dobra a zla? Nebo máme možnost
svůj úděl nějak ovlivnit?
Vstupné: 150 Kč
úterý 21. dubna v 19.30 hod.
V SÍTI
dokument / ČR / 15
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí
na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě,
aby v přímém přenosu prožily zkušenost
dvanáctiletých dívek on-line.
Vstupné: 100 Kč
středa 22. dubna v 19.30 hod.
KAREL PLÍHAL
Koncert ojedinělého hudebníka, textaře
a poety.
Vstupné: 350 Kč

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

neděle 26. dubna v 19.30 hod.
*WEST SIDE STORY
DS Kejklíři Leonardo
Režie: Doris Foffová
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

Představení členů divadelního spolku
Kejklíři na motivy divadelní hry Arthura
Laurentse.
Vstupné: 170, 150, 120 Kč
úterý 28. dubna v 19.30 hod.
VE STODOLE U SLEPIC
Nakafráno Turnov
Režie: Jan Baron Marek
Hrají: Kateřina Hofhansová, Michaela
Kunetková, Alena Tomášová a Romana
Zemenová
Naše neustálé umělecké puzení přenést
trochu té televizní kultury na jeviště, dalo
po několika letech soustředěné tvorby
a odříkání život zcela unikátnímu divadelnímu žánru. Vznikla tak „teátrnovela“.
Troufáme si tvrdit, že naše nová divadelní hra, kterou jsme trefně pojmenovaly
„Ve stodole u slepic“ je první vlaštovkou
svého druhu. Divák se stane svědkem
toho, jak jde čas, jak pevná jsou rodinná
pouta a že život není jen procházka růžovou zahradou. Takový příběh se může stát
i ve vaší ulici.
(Od autorů hry Božský řízek, kterou
jsme s úspěchem několikrát uváděli.)
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

KVĚTEN
pondělí 4. května v 19.30 hod.
CAVEWOMAN
Agentura Point
Hraje: Daniela Choděrová
Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže
rozesmát? Přijďte se podívat na volné
pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového
představení o jeskynní ženě Cavewoman.
Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku
a partnerské vztahy, na to, co dělá muže
mužem a ženu ženou, v komedii, která se
s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným
soubojem obou pohlaví.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
úterý 5. května v 19.30 hod.
PROXIMA
akční drama / Fr, D / 12 / české tit. /
107 min.
Režie: Alice Winocour
Hrají: Eva Green, Matt Dillon,
Lars Eidinger, Alexeh Fatějev, Sandra
Hüller a další
Eva Green v životní roli. Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt
na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco
pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Strhující příběh matky a dcery
má navzdory netradičnímu prostředí
univerzální téma: hledání rovnováhy mezi
osobními sny a rodičovskou láskou.
Vstupné: 110 Kč

DIVADLO

středa 6. května v 18.00 hod.
TŘICET TVÁŘÍ SVĚTLA PETR VÁPENÍK
Výstava představuje různé druhy světla
a jejich rozličné projevy na fotografiích
z přírody i velkoměsta
Vstup volný
čtvrtek 7. května v 19.30 hod.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU

školního klubu Gymnázia Chodovická.
Studenti získali za provedení muzikálu
ve vlastní úpravě Studentskou Thálii.
Školní klub vede profesorka Olga Francová.
Vstupné: 100 Kč
pátek 22. května v 17.00 hod.
*HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2020
Festival studentských orchestrů z různých
základních uměleckých škol. Pořádá ZUŠ
Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
úterý 26. května v 19.30 hod.
ŽÁBY BEZ JAZYKA

dokument / ČR / 12 / 63 min.
Speciální verze filmu V síti určená pro
diváky už od 12 let.
Tři dospělé herečky, které vypadají na
12 let, se připojí na sociální sítě a v přímém přenosu zažijí, co se děje v on-line
světě. Herečky zažívají dokonce vyhrožování a vydírání. Nejsilnější momenty
z oficiální celovečerní verze dokumentárního filmu jsou doplněny o praktické
rady, návody a komentáře hereček, které
si zkušeností se sexuálním obtěžováním
na internetu samy prošly.
Vstupné: 100 Kč
čtvrtek 14. května v 18.00 hod.
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
DIVADLO V PŘÍRODĚ
Kostýmovaný průvod od Divadla Horní
Počernice do Přírodního divadla Dády
Stoklasy zakončený neformální přehlídkou scének a písniček z úspěšných festivalových představení.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno
úterý 19. května v 19.30 hod.
*EMOČNÍ WELLNESS
Ráchel Skleničková – klavír,
Eva Blažková – zpěv
Večerní koncert klasické hudby. Přijďte
strávit hodinku a půl znějících pocitů.
Na své si přijde každý milovník klasické
hudby, uslyšíte skladby různých období
od baroka po 20. století. Můžete se těšit
na díla od G. F. Händela, L. van Beethovena, F. Liszta, C. Debussyho a V. Nováka.
Péče o duši není nikdy dost. Interpretky
se těší na všechny příchozí.
Vstupné: 200 Kč
(sleva 50 % pro ZTP, ZTP/P sleva 50 %,
průvodce handicapovaného jde zdarma)
středa 20. května v 19.30 hod.
*REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
Režie: Matěj Čumpelík
Obnovená premiéra úspěšného muzikálu
studentů Hudebně dramatického oddělení

drama / ČR, SK / 15 / 116 min.
Režie: Mira Fornay
Hrají: Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Fornayová, Jazmína Cigáneková, Irena
Bendová a další
Rodinný příběh jednoho dne Jaroslava
K. a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav
K. bojuje o svoje děti. Aby je získal, musí
se vyrovnat nejen se svojí dominantní
matkou Dorotou, ale hlavně se musí
poprat se svými nejtemnějšími stránkami
a démony. Na jeho metaforické cestě, která je strukturovaná jako počítačová hra,
bude muset obětovat víc, než by kdokoliv
z diváků předpokládal.
Vstupné: 120 Kč

ČERVEN
středa 3. června v 19.30 hod.
MŮŽEM I S MUŽEM

milován? Co ženy dělají, když si myslí,
že je nikdo nevidí?
Vstupné: 440, 420, 400 Kč
čtvrtek 11. června v 19.30 hod.
PUSŤTE DONNU K MATURITĚ
Divadlo pod Palmovkou
NE
KON BUĎ
Režie: F.X.Kalba
ZER
VA
Hrají: Vendula Fialová, Jan Hušek,
Tereza Dočkalová, Robert Mikluš,
Erika Stárková, Kamila Trnková, Tomáš
Dianiška, Jiří Panzner, Jakub Albrecht,
Ivana Wojtylová, Anna Bura
Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů
Čágo bélo, šílenci. Je právě tolik, kolik je
a vaše oblíbené Studio Palm OFF přináší
epizodu z vašeho dospívání. Brandon
má nového walkmana, Kelly to přehnala
s odbarvovačem a mami, tati, Dylan pije!
Nechceš si o tom promluvit? Nekompromisní ponor do devadesátek, do období,
kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět
Bravíčko. Kdy jsme všichni toužili chodit
na West Beverly high. Kdy jsme trsali na Spice girls. Láska, sex a něžnosti
na 90210 způsobů. A nezapomeňte: až
dokoukáte film, přetočte videokazetu
na začátek, jinak dostanete v půjčovně
pokutu.
Představení je pro diváky do 14 let
nevhodné
Vstupné: 350, 330, 300 Kč
(20% studentská sleva)
Změna programu vyhrazena.
Přístupnost filmů je značena následovně:
P – přístupný,
12 – do 12 let nevhodný,
15 – do 15 let nevhodný,
18 - do 18 let nevhodný.
Pokud není uvedeno jinak,
je film promítán v českém znění.
Pořady označené * jsou pronájmy.

VSTUPNÉ ZA ZRUŠENÁ
PŘEDSTAVENÍ BUDEME
VRACET V POKLADNĚ
DIVADLA. OTVÍRACÍ DOBU
POKLADNY SI PROSÍM
OVĚŘTE NA WEBU DIVADLA
NEBO NA TELEFONU
281 920 326.
VIP art company
Režie: Vít Karas
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová,
Vanda Hybnerová , Jitka Sedláčková, Dáša
Zázvůrková
Vtipná autorská feérie čtyř žen, čtyř
archetypů, vznikla z potřeby podívat se
pravdě do očí. Co vše se odkryje a kolik
slupek oloupe během jedné narozeninové
párty. A po čem všichni touží? Po lásce,
po tom nádherném stavu milovat a být

Výjimkou jsou představení ČAS POD

PSA, BENÁTKY POD SNĚHEM, STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ A OSM EUR
NA HODINU, kde intenzivně jednáme

o náhradních termínech uvedení.
Tyto vstupenky zůstávají v platnosti
a není třeba je vyměňovat. Nová data
uvedení najdete na webových stránkách divadla. Pokud vám nový termín
uvedení nebude vyhovovat, vrátíme
vám samozřejmě vstupné.
Děkujeme za pochopení
16 | 17

INZERCE

Z důvodů opatření spjatých s Koronavirem, se události
můžou přesunout na jiné datum, nebo úplně zrušit.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

HISTORIE

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 134
UDÁLOSTI

První vteřiny a minuty roku 2001,
roku nového století a současně i třetího
tisíciletí, byly po celé Zemi vítány nejen
mohutnými ohňostroji s velkým hlukem,
ale i přáním a nadějemi na ještě lepší žití.
Při zamyšlení se nad historií v posledním
století ukončeného tisíciletí je třeba říci,
že generace lidí se v něm stala současníky
nepředstavitelného množství převratných
vynálezů a dalších výsledků práce a myšlení, které usnadňovalo žití lidí v porovnání s předcházejícím obdobím. Tempo
obecného rozvoje lidské společnosti se
stalo však tak rychlé, že značná část
lidské populace se nestačí plně zmocňovat
nových možností a už byl poznán nový
dokonalejší či dokonce převratný systém.
Prohlubovaly a zvětšovaly se tak rozdíly
mezi světadíly, národy i společenskými
skupinami. Poslední desetiletí pak přineslo přímo revoluční změny ve sféře informační. Nejen toto dobré však provázelo
generaci lidí posledního, uplynulého století. Mimo lokálních válečných konfliktů,
šarvátek a převratů v různých částech
světa vznikajících a s různou dobou trvání
pak zanikajících, poznalo lidstvo i hrůzy
dvou válek světových. Od konce té druhé
uplynulo rovných 55 let.
V paměti velké části lidské populace tak
ještě přetrvává pocit povinnosti nedopustit vznik nového světového konfliktu, což
je významný prvek v chování lidí vstupujících do třetího tisíciletí.
V historickém rozvoji městské části Horní
Počernice je rok 2001 možno označit jako
rok mimořádně významný. Nejzávažnější událostí se stalo statutární provedení
postavení MČ v územním uspořádání
hlavního města Prahy s platností od
1. července 2001. Tímto datem se staly
Horní Počernice samostatnou dvacátou
městskou částí hlavního města Prahy.
Naplnilo se tak letité úsilí samosprávy
a obyvatel MČ o dosažení odpovídajícího
a spravedlivého postavení v organizačním
uspořádání hlavního města České republiky. Při určité nadsázce je také možno říci,
že tímto datem se završil staletý vývoj
a historie vzájemných vztahů původních
obcí tvořících území dnešní MČ, zaznamenaných v prvních písemných záznamech o osídlení území a v následujících
obdobích až po současnost.
Podle rozhodnutí Zastupitelstva hl. města
Prahy nové pojmenování spravovaného
území zní Městská část Praha 20. Pro
písemný styk je označení Městská část
Praha 20 - Horní Počernice. Ve vnitřním
dění si nadále budeme připomínat histo-

rické názvy sídelních míst Chvaly, Horní
Počernice, Čertousy, Svépravice, Xaverov.
Mimo obecně platných zákonů se další
právní normou života a rozvoje MČ stal
Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválený
Statut - jako prováděcí dokument zákona
o hlavním městě České republiky.
Pro ucelený přehled o novém územním
uspořádání Prahy alespoň stručná poznámka o zařazení sousedních obcí do nových obvodů. Obvod 19 Praha - Kbely
zahrnuje katastry obcí Čakovice, Kbely,
Satalice a Vinoř. Obvod 21 Praha - Újezd
nad Lesy zahrnuje také katastry obcí Běchovice, Klánovice a Koloděje. Sousední
obec Dolní Počernice byla připojena k již
stávajícímu obvodu Praha 14 - Černý Most,
kam patří i Hloubětín, Hostavice a Kyje.
Na přípravu a zabezpečení chodu našeho
správního obvodu bylo z rozpočtu roku
2001 vynaloženo celkem 73 110 tis. Kč,
z toho dotace od Magistrátu hl. m. Prahy
činila 34 466 tis. Kč. Počet pracovníků
Úřadu MČ se ze 76 osob od 31. 12. 2000
k datu 1. 7. 2001 zvýšil na 89 osob.
Dne 12. července byla slavnostně otevřena
nová budova Úřadu městské části v Jívanské ulici, vybudovaná nákladem 19 484
tis. Kč. K plnění povinností a dalších
úkolů schválilo Zastupitelstvo MČ zřízení
následujících odborů: Ekonomický, Občansko-správní, Výstavby, Rozvoje MČ,
Sociálních věcí a zdravotnictví, Školství
a kultury, Ochrany životního prostředí
a dopravy, Investiční, Místního hospodářství, Živnostenský, Hospodářské správy
a Kancelář úřadu.
Velkou celostátní akcí bylo provedené sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 2001.
Rozhodujícím okamžikem zápisu skutečnosti byla půlnoc z 28. února na 1. března.
Podle předběžných výsledků vydaných
Českým statistickým úřadem v červenci
téhož roku vykázalo provedené sčítání
v MČ Horní Počernice tyto údaje:

∙ Obyvatel celkem 13 098, z nich mužů
6 412 a žen 6 676.

∙ V místě trvale bydlících 12 998.
∙O
 byvatelé podle národnosti: české
∙
∙

12 462, moravské 42, slovenské 218,
polské 23, německé 12, rómské 10,
slezské 2.
C
 izích státních příslušníků celkem 132,
z nich ze Slovenska 30, Ukrajiny 45,
Vietnamu 1, Ruska 15 a USA 2.
B
 ytů celkem 4 863, z nich trvale obydlených 4 579. Neobydlených 284, z nich
přechodně 116, k bydlení nezpůsobilých

32, zbývající v rekonstrukci a přestavbě.
∙D
 omů celkem 2 314, z nich trvale
obydlených 2 068 a neobydlených 246.
Z cekového počtu domů je 1 882 rodinných domků a vilek.
Katastr městské části má rozlohu 1750
hektarů, z nichž většinu tvoří zemědělská
půda, 83 ha les, 17 ha vodní plocha, 91 ha
zaujímá plocha zastavěná a 122 ha zahrady
u rodinných domků a zeleň veřejná.
Na úseku městské hromadné dopravy
byla 15. června 2001 na trase metra IV.
B, otevřeného v roce 1998, zprovozněna
poslední ze stanic Kolbenova.
Od konečné stanice metra Černý Most
do MČ bylo možno cestovat autobusy
MHD linek:
221 do Čertous - denně 26 spojů /
v sobotu a neděli 33/
 a Xaverov a VÚ Běchovice - denně
222 n
17 spojů /v sobotu a neděli nejezdí/
223 do středu MČ - denně 57 spojů /v sobotu a neděli 2 x za hodinu/
273 do stanice Ve Žlíbku - denně 56
spojů, z nichž část ve směru na Černý Most pokračuje až do Hloubětína
/v sobotu a neděli 2 x za hodinu/
261 do Svépravic s pokračováním do Klánovic - denně 39 spojů /v sobotu
a neděli 2 x za hodinu/
512 od konečné stanice tramvají Lehovec
v noci do stanice Ve Žlíbku, celkem
5 spojů a zpět 4 spoje i v sobotu
a neděli.
Z dalších autobusových linek MHD
od konečné metra Černý Most je možno
do MČ nebo z ní do dojezdových míst
využít linky:
323 do Radonic denně 16 spojů/
v sobotu 8, v neděli 5/
344 do Horoušan denně 4 spoje/
i v sobotu a neděli/
353 do Zelenče denně 16 spojů /v sobotu
a neděli nejede/
304 do Škvorce přes Jirny a Úvaly denně
17 spojů /v sobotu a neděli6 spojů jen
do Jiren/
303 do Říčan přes Šestajovice, Klánovice,
Újezd nad. Lesy, Koloděje a Sibřinu
denně 21 spojů, z nichž 3 až do Říčan, ostatní jen do Koloděj nebo
Sibřiny /v sobotu a neděli 9 spojů/
O dalších událostech roku 2001 opět
v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Milí naši návštěvníci, výstavní prostory Chvalského zámku jsou až do odvolání uzavřeny. Podařilo se nám vyjednat
prodloužení některých výstav, hledáme nové termíny pro akce Strašidelná noc či Detektivní víkendy, gruntujeme
a připravujeme pro vás nové zážitky. Sledujte prosím naše webové stránky i facebook a informujte se o aktuálních
změnách. Děkujeme a těšíme se znovu na viděnou, jakmile to půjde. Tým Chvalského zámku

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

RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA NA ZÁMKU
ANEB NEJEN VEČERNÍČKY ZDEŇKA SMETANY
PRODLOUŽENO
8. 2. – 14. 6., denně od 9.00 do 18.00 hod.

Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice. To jsou
nejznámější večerníčky Zdeňka Smetany, které nepochybně patří k
mnohým vzpomínkám na dětství. Smetanův pohádkový svět je však
mnohem větší! Objevte společně s námi bohatou fantazii a výtvarný
rukopis českého výtvarníka, scenáristy a animátora, který svou tvorbou těší další a další generace. Ve správném pohádkovém světě však
nesmí chybět čas na hraní. A ten si u nás také užijete! V interaktivní
části výstavy na vás čeká fotokoutek, herna, animační dílna i promítání Pohádek z mechu a kapradí.
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

17. – 19. 4. Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND na zámku aneb pátrej
na vlastní pěst!
26. 4. Pohádková neděle s čarodějnicí ze zámeckého sklepení (komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ
3. 3. – 10. 5. 2020,
denně od 9:00 do 18:00 hod.,
VŠEHOCHUŤ - PRODLOUŽENO

Výtvarné uskupení Řád chaosu představí
v prostorách Kočárovny díla svých tří členů: Vládi Kočičky, Zdeny Bočarové a Jany
Tesaříkové. Každý chaos potřebuje svůj
řád a každý řád i trochu chaosu... Skupina
výtvarníků tvořící v duchu surrealismu
nabídne návštěvníkům pestrou škálu
technik od olejomalby, přes akvarel, koláž,
linoryt až po fotografii. Expozici s názvem Všehochuť navíc doplní i díla Anety
Kohoutové, kterou výtvarníci přizvali jako
svého hosta.
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5. 3. – 10. 5. 2020,
denně od 9:00 do 18:00 hod.,
KRÁSY STOVĚŽATÉ PRAHY PRODLOUŽENO

Srdečně zveme na výstavu fotografií Petry
Skůpové, které provedou historickou Prahou
a představí její krásy měnící se v závislosti
na ročním období. K vidění budou i záběry
vycházejícího slunce mezi věžemi Týnského
chrámu, které lze spatřit na pár dní pouze
dvakrát v roce.

ZÁMEK

AKCE PRO VŠECHNY
Od Pá 17. do Ne 19. 4. od 9.00 do 18.00 hod.
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND
NA ZÁMKU ANEB PÁTREJ
NA VLASTNÍ PĚST!

So 16. 5. od 13.00 do 17.00 hod., nádvoří
FESTIVAL HISTORICKÉHO TANCE

Srdečně zveme na 17. ročník festivalu historického tance, který
proběhne v sobotu 16. května od 13.00 do 17.00 hod. na zámeckém nádvoří. Akci pořádá Dům dětí a mládeže z Prahy 7. Čekají
vás působivá taneční vystoupení, rytíři v plechu i bez něj, historická hudba a skupiny historického tance z celé republiky. Máte
možnost pokochat se historickým tancem od gotiky až po
30. léta 20. století. Vstup na nádvoří zdarma.

V měsíci dubnu, o prodlouženém víkendu 17. – 19. 4. bychom
vám rádi nabídli další příležitost k pátrání. Prověřte své detektivOd Pá 29. do Ne 31. 5. od 9.00 do 18.00 hod.
ní schopnosti na příběhu ze začátku 15. století!
Ne 26. 4. od 10.00 do 18.00 hod.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND
NA ZÁMKU ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

Pozor, pozor! V měsíci květnu, o prodlouženém víkendu
29. – 31. 5.., máte poslední možnost prověřit své detektivní
V neděli 26. dubna se můžete těšit na tradiční komentované pro- schopnosti na příběhu ze začátku 15. století.
hlídky s čarodějnicí z chvalského podzemí. Pohádková čarodějni14. 6. od 15 do 17 hod.
ce vás provede zámkem i výstavou večerníčků Zdeňka Smetany.
Společně si navíc zasoutěžíte i uvaříte čarodějný lektvar. Prohlíd- SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN A RYTÍŘŮ
Srdečně zveme na slavný pohádkový bál princezen a rytířů
ka trvá 40 minut, začíná vždy v celou hodinu, rezervace na tel.:
na zámeckém nádvoří. Těšte se na veselé hry pro děti i rodiče,
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete ve světě pohádek
na dobrou noc zůstat ještě jak dlouho chcete. Jen pozor, v 18.00 tanec, nejkrásnější písničky z českých pohádek a filmů i početnou
královskou družinu.
hodin čarodějnice zamyká bránu!
POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU
S ČARODĚJNICÍ

Čt 30. 4. od 14.00 do 22.00 hod.

20. 6. – 23. 8. 2020, denně od 9.00 do 18.00 hod.,

ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ TVRZI:
BUTY, ROXETTE TRIBUTE BAND, KAPELA THE FIALKY
I PRVOTŘÍDNÍ BOMBARĎÁK PRO DĚTI
ZRUŠENO

POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT!

PŘIPRAVUJEME
NA KVĚTEN A ČERVEN:

Všem malým i velkým dětem na vědomí se dává, že se Chvalský
zámek promění v jednu velkou interaktivní hernu! Nevěříte?
Přijďte se o tom přesvědčit a nudit se rozhodně nebudete! Čekají
na vás skládačky, hlavolamy, kvízy i dovednostní hry všeho druhu – některé pro šikovné ruce jiné zas pro chytrou hlavu. Originální truhlářské exponáty k nám připutují z dílny Vlastivědného
muzea v Šumperku a slibují zábavu pro celou rodinu.
Od Pá 26. do Ne 28. 6. od 9.00 do 18.00 hod.
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND NA
ZÁMKU ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

S novou výstavou přinášíme tradičně i nový detektivní příběh.
Milé děti, přijďte k nám kdykoli od pátku 29. až do neděle 31.
května v čase mezi 9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo
prarodiči) pátrejte a luštěte. Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč,
senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč. Nestihnete-li červnový
detektivní víkend, stejný příběh vás bude čekat i o prázdninách
10. – 17. 7. a 14. – 21. 8.

So 16. 5. od 10.00 do 18.00 hod.
AUTOBUSOVÝ DEN ANEB HISTORICKÝM
AUTOBUSEM Z LETŇAN AŽ NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Skvělá podívaná čeká na návštěvníky Autobusového dne v Letňanech v sobotu 16. května, který pořádá Pražská integrovaná
doprava (PID). Můžete se těšit například na výstavu současných
typů autobusů, prohlídku koordinačního dispečinku ROPID
a také na jízdu historickými autobusy na několika speciálních linkách. Historickým autobusem se můžete svézt až před
Chvalský zámek a navštívit výstavu Rákosníček, Křemílek
a Vochomůrka na zámku či odpolední Festival historického
tance. Všechny děti, které k nám přijedou historickým autobusem a prokážou se speciální slevenkou, mohou v týž den navštívit
výstavu zdarma. Těšíme se na vás!
20 | 21

STODOLA

AKCE PRO VEŘEJNOST
DUBEN/KVĚTEN:
Sledujte prosím naše webové stránky www.chvalskyzamek.cz/
chvalska-stodola a informujte se o aktuálních změnách
v programu. Děkujeme.

HORNOPOČERNICKÉ
STODOLOHRANÍ
Po 20. 4. od 19 do 22 hod.

Přinášíme repeté únorové novinky a těšíme se, že tentokrát i s tancem. Chcete
si zatančit, potkat se s přáteli a prožít
příjemný večer se skvělou hudbou Big
Bandu naší hornopočernické ZUŠ a jejich
hostem? Právě pro vás je tu Hornopočernické stodolohraní. Sál i nápojový bar
s lehkým občerstvením se otevírá v 18,30
hod. Jednotné vstupné na místě 80 Kč,
prodej vstupenek ke konkrétním stolům.
Oděv neformální ale společenský, čistá
obuv. Těší se na vás organizátoři Chvalský
zámek a ZUŠ Horní Počernice.
BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 2. 5., 16. 5., 30. 5.
od 9.00 do 12.00 hod.

Srdečně zveme do podvodního světa
ve Chvalské stodole. Výstava rybiček
spojená s burzou představí široké spektrum akvarijních rybiček, krevetek, šneků,
akvarijních rostlinek a potřeb pro akvaristiku. Na akci se podílejí více než dvě desítky vystavovatelů z celé České republiky,

kteří návštěvníkům nabízejí kromě skvělé
podívané i cenné rady k chovu rybiček.
Akci pořádá Smart Green s. r. o. Vstupné na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15
let v doprovodu dospělé osoby vstup
zdarma.
VETERAN PARTY NA TVRZI
So 25. 4. od 9 hod.

MČ Praha 20 a Klub historických vozidel
srdečně zvou na již 10. ročník VETERAN party v areálu Chvalské tvrze. Těšit
se můžete na historické automobily, motocykly a další zajímavé stroje z minulého
století. Součástí akce budou vyhlídkové
jízdy pro děti historickým autobusem,
módní přehlídka a další překvapení.
Vstupné pro dospělé 50 Kč – každá vstupenka je výherní!
HUDEBNÍ ODPOLEDNE
So 23. 5. od 15 hod.

Základní umělecká škola v Horních
Počernicích srdečně zve na Festival
studentských orchestrů. Těšit se můžete
na skvělé jazzové, taneční i dechové
orchestry z celé republiky. Vstup na akci
zdarma.
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SOUTĚŽÍME S CHVALSKÝM
ZÁMKEM: FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ „HORNÍ
POČERNICE – MÍSTO,
KAM SE RÁDI VRACÍME“
Tradiční fotografická soutěž, která navíc přinese snímky pro stolní kalendář
2021, zve všechny příznivce fotografování i Horních Počernic k dalšímu
„fotoklání“. Uzávěrka soutěže
je 17. května 2020. Více informací
na www.chvalskyzamek.cz v sekci
Akce.

VÝHERKYNÍ
SOUTĚŽE

Ý PL AMÍNEK
O KOUZELN
ZA MĚSÍC
VÍLY OHNIVKY
AL A
ÚNOR SE ST
RLOVÁ.
DE
N
KO
ANEŽKA
RAVÍ
ZD
A
E
BL AHOPŘEJ
KA
VÍLA OHNIV

V případě zájmu o pronájem prostor
Chvalské stodoly pro svatební či
narozeninové oslavy, plesy, koncerty,
konference, firemní prezentace,
semináře, školení i firemní večírky
kontaktujte prosím Annu Herianovou
na e-mailu: anna.herianova@
chvalskyzamek.cz.
Bližší informace také na:
http://www.chvalskyzamek.cz/
chvalska-stodola/

INZERCE
HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

MČ Praha 20

HUSITSKÁ DIAKONIE

Katčin Jarní blešák
s Diviznou
Provětráte na jaře skříně?
Pomáhejte nepotřebným oblečením dál!

Milé maminky, těšíme
se na setkání s Vámi.

Kdy:

Kdy: 8. 4. 2020 v 9.30 hod.

ve středu 22. 4. 2020
od 8 do 17 hodin v klubovně
Divizny

Kde: Kulturně komunitní centrum v knihovně
Kdo: Maminky na mateřské/rodičovské

Kde:

dovolené, nastávající maminky

Náchodská 382/171,
(husitská fara naproti Divadlu
Horní Počernice).
Těšíme se na vás!

Lékárna

Thealoz Duo
oční kapky 10ml

250 Kč

Slev
a 40
na b
%
rýlo
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la

WWW.OOHP.CZ

• na pobočkách Horní Počernice a Praha - Vysočany
• akce platí do 31. 3. 2020 • slevy se sčítají • na jedny brýle uplatňujeme pouze jeden recept

Horní Počernice
Lipí 2556/3, 193 00
Praha 9
info@ocnioptikahp.cz
281 865 665

Vysočany
U Svobodárny 9, 190 00
Praha 9
vysocany@oohp.cz
284 818 267

Chrání, hydratují a lubrikují povrch
oka. Lze ho použít při nepříjemném
pocitu podráždění, pálení či píchání
oka. Je možné aplikovat na kontaktní
čočky – čočky se nezanáší.

Zdrovid Hořčík
šumivé tablety

70 Kč
MaxiMag pomáhá obnovit
optimální hladinu hořčíku v našem
těle. Hořčík přispívá ke zmírnění
únavy, vyčerpání, normální funkci
nervového systému a svalů.

Dermikelp
Zklidňující krém 50g

318 Kč
Dermikelp zklidňující krém uklidňuje
podrážděnou, zarudlou pokožku.
Pomáhá při atopickém ekzému, alergické
reakci, nebo svědící vyrážky. Neobsahuje
parabeny, barviva ani parfémy.

Arnidol
spray

95 Kč
Přípravek k urychlení regenerace
pohybového aparátu po úrazech
a při únavě nebo námaze svalů a
kloubů. (Pro osoby starší 15 let.)

*ceny platí do vyprodání zásob

Kčpt
0
5
2 a rece
a
v
z
Sle

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz
725 537 096
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NAŠÍM CÍLEM JE
POMOCI, NE VYDĚLAT
Alexandr Lazarov teprve před půl
rokem promoval na ČVUT a už nyní má
za sebou úspěch, který pomůže v boji
proti COVID–19. V českém institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky
vyvinul zcela nový prototyp
respirátoru, který na rozdíl od jiných
není na jednorázové použití. Tiskne
se na speciální 3D tiskárně a dostal
označení CIIRC RP95. Jakmile bude
schválený, začne výroba nejen pro nás,
ale uvolní ho pro celý svět, aby všichni
mohli vyrábět tyto respirátory. Nyní
probíhají poslední atesty a věříme,
že v době, kdy bude tento Zpravodaj
v tisku, budou se již tisknout i první
respirátory pro naše zdravotníky.
Vyvinuli jste zcela nový prototyp respirátoru. V čem je jiný?
Tento respirátor se vyrábí pomocí 3D
technologie firmy HP, která je dostupná
u nás v České republice. Jedná se o práškový tisk plastu, který je ohebný a homogenní, tedy bez průsaku vzduchu. Hlavní
rozdíl od 3M respirátoru je v jeho použitelnosti. Respirátory jsou jednorázové
a po použití je musíte vyhodit. U našeho
respirátoru se mění pouze filtr.

hodin denně, tedy zatím 90 hodin. Ještě
není ale úplně hotový, dnes se tiskne
finální prototyp, doděláváme silikonové
těsnění kolem obličeje.
Kdy by mohl jít do prodeje mezi lidi?
Nemůžu potvrdit, že respirátor půjde
do prodeje. Na ČVUT máme jen jednu
tiskárnu s touto technologií, dalších sedm
je po České republice. Nicméně jsme
v jednání se všemi majiteli těchto tiskáren

Jakou životnost by mohl mít
váš respirátor?
Měl by mít životnost minimálně rok
aktivního používání, respektive mnohem
déle pokud nedojde k nějakému mechanickému poškození respirátoru. To se
ale nevztahuje na filtrační vložky, ty mají
životnost danou výrobcem. Probíhají jednání s několika výrobci filtračních vložek
a probíhá atest, která z nich bude nejvíce
vyhovovat. Životnost filtru pak bude
v řádu hodin až týdne.
Pracoval jste na tomto respirátoru již
dříve, nebo to byla reakce na propuknutou pandemii? Jak dlouho trvala výroba
od myšlenky k prototypu?
Bylo to až na základě nedostatku
respirátorů a roušek u nás. Začal jsem
na něm pracovat minulý čtvrtek (rozhovor
s Alexandrem jsme dělali ve středu 18.
března – poz. red.) a dělám na něm 15
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a všichni chtějí pomoci, takže jakmile
bude respirátor schválen, rozběhne se tisk
na všech tiskárnách. V první řadě ale potřebujeme zajistit respirátory pro nemocnice a integrovaný záchranný systém. Až
pak by teprve šel do prodeje.
Kolik respirátorů by bylo možné denně
vytisknout?
Jakmile bude schválen prototyp, je možné začít s výrobou prakticky v řádu minut. Pokud by se zapojili všichni majitelé
tiskáren, mohlo by se denně vyrobit 300400 respirátorů. Náš model pro výrobu ale
poskytneme široké veřejnosti. Chceme,
aby i ostatní státy mohly začít s touto
výrobou. Po světě je 1000 tiskáren, které
jsou schopny tuto masku vytisknout. Jen
v Německu jich mají 80, další zemí s největším počtem tiskáren je Itálie. Naším
cílem je pomoci, ne vydělat.
Jak na nový prototyp reagovala vláda?
Kolegové jsou s vládou v intenzivním
spojení, včera zrovna probíhala jednání
a obrovský zájem projevilo zdravotnictví
a budou nápomocni s legislativou ohledně
atestace.
Alexandře, chci vám za všechny moc
poděkovat a držím palce, ať se co nejdříve
tiskne.
Lenka Bartáková, redaktorka

NEZISKOVKY

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR STŘEDISKA
OHEŇ
Příměstské tábory jsou několik posledních
let velkým trendem. Ať se jedná o letní,
podzimní či jarní prázdniny, mnoho
organizací nabízí dětem smysluplné využití
času a zábavu. I naše středisko se začalo
této aktivitě věnovat. Loňský rok jsme
podnikli první příměstský tábor, kterého
se zúčastnilo 25 dětí z našeho střediska.
Letos chceme otevřít dva turnusy
a podniknout spoustu dobrodružství
prodchnutých skautskou výchovou.
První turnus příměstského tábora proběhne ve dnech
17. 8. - 21. 8. a druhý ve dnech 24. 8. - 28. 8. S dětmi se
budeme scházet v areálu chvalského lomu, kde běžně probíhají i naše pravidelné schůzky. Během dne budeme hrát
mnoho her, učit se novým věcem nebo jezdit na exkurze
a výlety do blízkého okolí. Scházet se budeme vždy ráno
okolo osmé hodiny, vyzvednout děti bude možné do páté
hodiny odpoledne.
Každý turnus bude jiný a vždy nás bude provázet příběh
(„etapovka“). Jelikož je tábor otevřen pro všechny (tedy
i pro nečleny našeho střediska), mohou se děti seznámit
se svými vrstevníky a najít tak nové kamarády. Tábor je
otevřen pro děti od první třídy (nástup v září 2020) do
šesté třídy základní školy. Pokud vás tato nabídka zaujala
a chtěli byste dětem dopřát smysluplný program v závěru
prázdnin, přihlaste se na náš příměstský tábor. Podrobnější informace naleznete na stránkách našeho střediska
https://ohen.skauting.cz/aktualne. Pro potřeby tábora je
také založený e-mail: primestak@ohen.skauting.cz. Budeme se na vás těšit!
Za skautské středisko: Mona Awwadová
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HODÍ SE
VZKŘÍŠENÍ
K VELIKONOCŮM?
Většina obyvatel naší země by asi souhlasila s tvrzením,
že největšími svátky v roce jsou Vánoce a Velikonoce. Pro oba
je společné, že byly u nás kdysi hlavně svátky církevními, tedy
s křesťanským obsahem. A oba dnes mají spíše rodinný, lidový
nebo komerční obsah.
Ale zatímco u Vánoc se z toho křesťanství zachoval alespoň Ježíšek, dřevěné
betlémy a andělé, kteří se dobře hodí
do kouzelné atmosféry, u Velikonoc je
to těžší. Vánoce oslavují narození Ježíše, ale o Velikonocích přichází na řadu
smrt. A kříž jako symbol smrti se jaksi
nehodí mezi zajíčky, kuřátka a vítání
jara. A i když si uvědomíme, že tou
největší velikonoční událostí je nedělní
vzkříšení, na první pohled to nemusí
znít vůbec nadějně. Vzkříšení se totiž
chápe jako návrat do života. K našemu
pozemskému životu ale neoddělitelně
patří fakt, že končí smrtí. Návrat zpět
je tedy něco nepřirozeného a současná
popkultura ho většinou zobrazuje jako
zombie nebo jinou nemrtvou a neživou
příšeru.
Pokud by byl vzkříšený Kristus jenom
oživlou mrtvolou, nemělo by to pro
člověka skutečně žádný význam, spíše
naopak.
Oslavovat Velikonoce jako svátky jara
a probouzejícího se života k naší tradici
určitě patří. Já bych vás ale chtěla
v několika obrazech pozvat k přemýšlení o vzkříšení, které se k této tradici

nejenom hodí, ale dává jí hlubší význam.
Staré a nové. Zima nezná mnoho barev.
Je to jako v názvu populární knihy – 50
odstínů šedi. Jaro je časem, kdy se rodí
nové barvy, zvuky, vůně a chutě. Všechno
je nové. Ježíš zemřel a byl vzkříšen, aby
nám otevřel novou dimenzi života. Života
ve vztahu s Bohem.
Smrt není pánem osudu. Tělo, které je
v zemi, patří smrti. I oživlý zombie by pořád patřil smrti. V Kristově vzkříšení však
Bůh přemohl smrt. Tak jako si na jaře
celá příroda oddechne od dlouhé vlády
zimy, ve vzkříšení slavíme, že smrt nemá
v lidském životě to poslední slovo.
Z utrpení povstává život. Semínko v zemi
umírá, aby mohla vyrůst nová rostlina.
Matka rodí dítě ve velkých bolestech.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

Charakter člověka se buduje v těžkých
zkouškách. Ježíš zemřel, ale Bůh ho vzkřísil. Co musí umřít v nás? Lidská pýcha,
sobectví, strach? Velikonoce nám připomínají, že je to možné. Že se i v našem
životě díky vzkříšení může narodit láska,
svoboda a spravedlnost.
Mária Kunstová,
Evangelická církev metodistická

CÍRKEV

Z důvodů opatření spjatých
s koronavirem, se události
můžou přesunout na jiné
datum, nebo úplně zrušit.

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU S NÁZVEM
NA CESTĚ A KONCERT VÝTVARNICE A ŠANSONOVÉ
ZPĚVAČKY IVY FOLAJTÁROVÉ
Z CYKLU UMĚLECKÁ
ODPOLEDNE NA ZÁMKU,
PODPOŘENÉHO MK ČR.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
S KONCERTEM SE USKUTEČNÍ
26. 4. VE SLOUPOVÉ SÍNI
V AREÁLU SKP HOPO
NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ
V HORNÍCH POČERNICÍCH.
VÍCE INFORMACÍ NA:
WWW.ECMHOPO.CZ.
VSTUP ZDARMA.
Sbor Církve bratrské
Horní Počernice

vás srdečně zve na společná setkání
na Velký pátek 10. dubna 2020 od 18 hodin
a v neděli 12. dubna 2020 od 9:30 na Boží hod
velikonoční

Kde: Sbor Církve bratrské v Praze 9 Ve Žlíbku 168/8, 193 00 Praha 9 – Horní
Počernice. Kontakty: www.cbpocernice.cz, mosner.pavel@volny.cz

DUCHOVNÍ PODPORA OBČANŮM
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ
HUSITSKÁ

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ

Farářka Mgr. Eva Cudlínová
702 039 910
evacudlinova@seznam.cz

Farářka Alžběta Hanychová
733 424 080
alzbeta.hanychova@evangnet.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA SV. LUDMILY

EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ

Farář Dr. Vojtěch Eliáš
605 077 138
kontakt@chvaly.farnost.cz

Farářka Mária Kunstová
739 740 989
maria.kunstova@umc.cz

LIFE CHURCH –
CÍRKEV NOVÁ NADĚJE

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

Pastoři Jana a Marek Bačovi
737 837 291
office@lifechurch.cz
www.lifecenter.cz (online bohoslužby)

Kazatel Pavel Mošner
mosner.pavel@volny.cz
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Z důvodů opatření spjatých s koronavirem, se události
můžou přesunout na jiné datum, nebo úplně zrušit.
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V
ve svépravické
kapličce

11. 4.– 20. 5. 2020 / 9–19
od Bílé soboty / otevřeno každý den
Hor ní P očer nice – S v épr a v ice, Šano v sk á ulice
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

MUMRAJ

Více info k programu a rezervace u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

MUMRAJ UZAVŘEN
Milí návštěvníci Mumraje,
vzhledem ke stávající situaci
v zemi a v souladu s nařízením
vlády ČR je od 11. 3. 2020
MUMRAJ UZAVŘEN.
AKTUÁLNÍ DĚNÍ SLEDUJTE,
PROSÍME, NA NAŠEM WEBU:
WWW.DOMUMRAJE.CZ
BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODÁ
HANKA: 775 720 585.
Mrzí nás veškeré komplikace,
děkujeme za pochopení. Přejeme
vám poklid v rodině a pevné zdraví.
Tým Mumraje

BÁRA ZÁLOHOVÁ: MUMRAJEM ŽIJI
JIŽ 18 LET
Báru zná většina
rodičů z Horních
Počernic. Plná energie a nápadů se vrhá
do pestrých aktivit,
které propojují
a zlepšují život obyvatelům naší čtvrti.
Již 17 let ji můžete
potkávat jako
ředitelku v Mumraji,
foto: archiv Mumraje
a protože Mumraj
letos slaví 20 let, chystáme kromě oslav
i jednu velkou změnu, kterou vám v závěru rozhovoru odhalíme.
Báro, ty jsi s Mumrajem 18 z 20 let jeho
existence, co tě nejvíc těší?
18 let je věk mého nejstaršího syna, když
mu nebyl ani rok, přišla jsem do Mumraje
(tehdy do Mumu) poprvé. Moc se mi to
zalíbilo a začala jsem myšlenku rozvíjet
dál. Radostí bylo spousty, ale nejvíc pro
mě znamená tým srdcařů, který cítí hodnotu rodiny stejně.
Jak vypadal Mumraj a jeho aktivity pro
veřejnost před 18 lety a jak vypadá dnes?
Byl to energický živel a mateřská pohoda
zároveň. Obrat 50.000 Kč ročně, 2 projekty. Letáky na koleni. Jedna herna, dílna
a učebna mezi mandlem a prádelnou a 8
dobrovolníků. Bylo to moc prima čas
a fungovalo nám to. Dnes má Mumraj
přibližně 500 návštěvníků týdně. Realizujeme mnoho preventivně–prorodinných
projektů. Narostl i počet zaměstnanců.
V souhrnu jde o 5,2 úvazku, který je ale
rozdělen mezi 48 zaměstnanců. K tomu

nám pomáhá 80 dobrovolníků. Přinášíme
do Počernic dotace na služby pro rodiny
v hodnotě 700.000 Kč a dobrovolníky,
kteří podporují komunitní život v hodnotě 220.000 Kč. Máme 2 herny, coworking, ekocentrum, jednotný vizuál.
Mumraj ale nežije jen v týdnu, probouzí
se i o víkendech.
Během týdne u nás hlavně běží pravidelný
program v podobě setkávání a kroužků.
O víkendech pořádáme workshopy pro
celou rodinu, velké komunitní akce nebo
jsme parťákem dalším organizacím, které
akce pořádají. Bez 80 dobrovolníků, mezi
které patří i tým Mumraje, by to nebylo
možné. Ročně je to 2200 dobrohodin.
Tvá vize byla a je, aby se z Mumraje stal
vícegenerační dům.
Představte si moji vizi: velká hezká
kavárna a zahrada, hřiště, podnikatelky
na snídani, děti na hřišti. Odpoledne
dobrovolná babička s dětmi z družiny peče
buchtu, trhá květiny na stůl a dává dětem
pusu. Pak přichází senioři a mládež jim
pomáhá vyhledávat na internetu. Senioři
hrají bridge a pijí si kávu. Mládež hraje
ping pong a večer je taneční kurz. Toto
jsem viděla v Německu. Skoro jsem brečela, jak moc jsem tohle chtěla mít u nás
a hned.
Nebylo to úplně hned, ale skoro tam jsme.
Limituje nás prostor objektu Mumraje,
kam se všechno toto nevejde. Líbila by se
mi u nás malá tělocvična, velká klubovna
a komunitní dílna pro panelákové sousedstvo a třeba Neposedy.
Pojď závěrem pustit do světa novinku,
která je odrazem toho, jak Mumraj
v tvých rukou dospěl a vyrostl.
Mám z rozvoje a stability Mumraje
velkou radost. Je čas vedení Mumraje zase
posunout o kousek dál. Mumraj vedu
osmnáctý rok a je to kus cesty organizace
jakož i mého vlastního života. Vést 40ti
členný tým, utvářet vize, zajistit provoz
centra, komunikovat navenek a zajistit
vyrovnané financování neziskové organizace, je náročný úkol. Jsem a zůstávám
předsedou spolku Mumraj z.s. a připravuji
příchod nové ženy do výkonného vedení.
Moc se na nový vítr v plachtách těším.
Plnou verzi rozhovoru si můžete přečíst
na www.domumraje.cz
Báru zpovídala kolegyně Alena.
foto: archiv Mumraje

*Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj je vícegenerační dům, který
je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.
Za podporu projektu děkujeme také Hl. m. Praha a MČ Praha – Horní Počernice.

KONZULTAČNÍ CENTRUM*
Máme radost, že opět můžeme poskytovat konzultace v dotovaném režimu.
Zvýhodněnou cenu 100 Kč/60 min.
lze poskytnout: těhotným ženám nebo
rodičům nezletilého dítěte, seniorům 65+
Oblasti konzultací:
1. Práce a podnikání: pracovně právní
témata, přijímací pohovor, napsání CV,
živnost, daně, účetnictví, marketing, propagace, sociální sítě.
2. Dítě a rodina: výchova, mezigenerační
vztahy, partnerské neshody, těhotenství,
porod, kojení, logopedická cvičení, služby
speciálního pedagoga.
3. Osobní rozvoj: kariérní a výživové
poradenství, koučink, obsluha chytrých
telefonů a dalších zařízení pro seniory.
Více: zuzana.dubova@domumraje.cz,
775 720 587.
PŘIPRAVUJEME
RODINA SPOLU ANEB SOBOTA
S PRVKY MONTESSORI*
KERAMICKÝ PODVEČER
DOMOVNÍ ZNAMENÍ, JMENOVKA
JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY
JAK ZVLÁDNOUT EMOCE
V RODINĚ*
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
LETNÍ ŠKOLIČKA pro děti 3–6 let
3.– 7. 8. od 7.30 do 17.00
Letní Školička využívá Montessori
pedagogiku. Letošní téma je „Na vlnách
dobrodružství“. Děti čeká týden plný her
zábavy, karneval a cesta za pokladem.
Cena: 2.900 Kč (strava a pitný režim)
LÉTAJÍCÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti 7–12 let
3.– 7. 8. od 7.30 do 17.00
Na děti čeká naše unikátní atrakce, létající sítě. Děti si užijí každý den spoustu
zábavy, houpání, létání, kotoulů a dalších
psích kousků. Budeme také vyrábět, hrát
hry a chodit na výpravy po okolí.
Cena: 3.100 Kč (strava a pitný režim)

RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM
MUMRAJ

slavíme

20 let

Mezilesí 2058/6, Praha 9 – Horní
Počernice
775 720 584 – Barbora Zálohová
barbora.zalohova@domumraje.cz
WWW.DOMUMRAJE.CZ
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

MATURITNÍ PLES
OČIMA MATURANTA
V lednu nastal pro všechny maturanty z místního Gymnázia
Chodovická „Den D“ – den maturitního plesu, na který jsme
se intenzivně připravovali poslední půlrok.
Ples se konal v Kongresovém centru Praha, kde se obě naše
třídy setkaly již kolem poledne a od té doby jsme se už téměř
nezastavili. Do začátku plesu nezbývalo ani šest hodin a nastala
společná panika týkající se posledních příprav a celkové organizace. Naše obavy byly však zbytečné.
V sedm hodin jsme s primány - našimi prvňáčky - přivítali
profesorský sbor a naše blízké společným nástupem a tímto
gestem oficiálně zahájili ples.
První část večera byla věnována právě našim nejmladším
studentům. Nejprve svým rodičům a ostatním hostům v sále
předvedli nástup s třídní profesorkou a profesorem a poté je
zástupci ředitelky našeho gymnázia ostužkovali a tím z nich
učinili „právoplatné“ studenty Gymnázia Chodovická.
Po překvapení obou prim konečně nastala naše chvíle.
Slavnostní nástup maturantů a následné šerpování. Za touto
šerpou se žene snad každý maturant, protože je pro něj určitým
pomyslným mezníkem v posledním ročníku jeho středoškolského studia. Dojemné předávání šerp podtrhl společný přípitek, společné fotografie z uplynulých školních let a srdceryvný
proslov našich spolužáků.
Volnou zábavu v průběhu celého večera i tanec s profesory
a rodiči doprovázela kapela PartyLeaders nejoblíbenějšími
skladbami.
Během večera nesměla chybět ani tradice zvaná „zlatý déšť“.
Zpočátku to vypadalo, že nepřetržitými pohyby plachtou nahoru a dolů neutržíme ani korunu, ale nakonec se společnými
silami poštěstilo.
Neodvratně se blížil konec plesu, ale co by to bylo za ples bez
překvapení maturantů? Ani u nás nesmělo chybět! Za bouřlivého potlesku věnovaného oběma třídám jsme oficiálně se vší ctí
zakončili maturitní ples.
Lucie Stoupová,
oktáva A
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

SRPMŠ CHODOVICKÁ, Z. S. PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Tradiční jarní
prodejní
výstava
v MŠ Chodovická

22. 4. 2020
12:30 - 17:00
Rukodělné výrobky,
sazeničky,
dobroty - tvořte spolu s dětmi!

Ve vstupní hale budovy Kos�čka a na zahradě MŠ Chodovická,
Chodovická 1900, Horní Počernice

Příjem darů k prodeji samoobslužně ve vstupní hale budovy Kos�čka
ÚTERÝ 21. 4.:
STŘEDA 22. 4.:

7:00-8:00, 12:30-13:00, 15:00-17:00
7:00-10:00

Těšte se na oblíbený průvan ve skříni!
Darujte nám, co vy i vaše dě� už neunosíte
a vyberte si nové skvosty do vašeho šatníku.
A my se těšíme na vás!
Výtěžek bude použitý na obnovu
školkové zahrady a akce pořádané SRPMŠ.

Srdečně zvou
členové SRPMŠ Chodovická

email: srpms@ms-chodovicka.cz
facebook: SRPMŠ Chodovická
web: www.ms-chodovicka.cz

ŠKOLY

FZŠ CHODOVICKÁ

A JE TU DRUHÉ
POLOLETÍ
Únor a březen přinesly na FZŠ Chodovickou
řadu příjemných a užitečných akcí.
Třídy 6. až 8. ročníku absolvovaly v rámci prevence programy neziskové organizace
Jules a Jim - šesťáci posilovali identitu třídy,
sedmáci se věnovali prevenci kyberšikany a osmáci se učili respektovat a tolerovat
jinakost. Ve finanční gramotnosti se zdokonalovali naši šesťáci, projekt Besedária
Velká rodinná rada byl kladně hodnocen žáky
i pedagogy. Proběhla školní kola biologické
a zeměpisné olympiády. Zapojilo se více než
170 žáků. V zeměpisné olympiádě jsou už
známy i výsledky obvodního kola a za skvělý
úspěch lze považovat umístění Vojty H. (6.
A) na 5. místě z možných 22 a Martina L.
(7. A) na 4. místě z možných 14. Využili jsme
nabídku hudebně dramatického souboru
Gymnázia Horní Počernice a žáci 9. A a 9. B
zhlédli představení Sametová mládež, uváděné
u příležitosti 30. výročí událostí listopadu
1989. Zamířili jsme i do hornopočernického
divadla, vystoupení skupiny The Cello Boys
bylo tentokrát tematicky laděno ke svatému
Valentýnu. Do divadla Spejbla a Hurvínka se
vypravili naši třeťáci, aby zjistili, jak si s nástrahami Cesty do Tramtárie poradili jejich
oblíbení hrdinové. A samozřejmě se sportovalo. Své reprezentanty jsme měli v řadě závodů
a turnajů. Ať už se jednalo o stolní tenis,
basketbal, šplh nebo skok vysoký. Zejména
naše stolní tenistky doslova zazářily a probojovaly se až do republikového finále. Palce jim
budeme držet v posledním březnovém týdnu.
Pedagogové FZŠ Chodovická

JSME VÝROBCI DŘEVĚNÝCH OBALŮ
SE SÍDLEM V PRAZE 9 – HORNÍCH POČERNICÍCH.
HLEDÁME NOVÉHO ČLENA NAŠEHO TÝMU
ÚKLID / ÚDRŽBA
PRACOVNÍ DOBA PO - PÁ 4 HOD. DENNĚ
V ČASE 10 – 12 HOD. A 14 – 16 HOD.,
PŘÍPADNĚ DLE DOHODY.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE 226 203 101
NEBO PIŠTE NA E-MAIL:
G.PAVLOVA@GUEHRING-HOLZ.DE
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ROBOTI A PROGRAMOVÁNÍ
ZŠ RATIBOŘICKÁ

Součástí našeho života jsou
i roboti. Některé možná ani
nevnímáme, někteří nás
překvapí svou dokonalostí
a interaktivitou. Víme ale, jak
fungují? Co je potřeba udělat, aby nás roboti poslouchali? Programování robotů
zkoušíme přijít na kloub už
v rámci hodin na prvním
stupni. Od prvního ročníku
pracujeme s Bee-boty – robotickými včelkami, na kterých si děti osahají principy
algoritmizace procesu.
Přibližně od třetí třídy zkoušíme práci s ozoboty, maličkými roboty, kteří se
pohybují pomocí černé čáry. Umí si také
přečíst pokyny složené z barevných kódů.
Tyto roboty umíme také propojit s on-line
programem a využít blokové programování.
Blokové programování se pak učíme i s po-

mocí dalšího robůtka - Scottieho. Úkol,
který má Scottie udělat, se ukazuje na tabletu. Děti sestavují z bloků program a robota posouvají. Naučí ho zvedat předměty,
přeskočit překážku, vyzkouší si změnu ovládané postavy, smyčky a podmínky. Snaží se
nedělat nic navíc a nepřidávat do programu
zbytečné řádky. Postupně se učí, jak být co
nejefektivnější.
Na druhém stupni výuka programování
pokračuje v hodinách informatiky a volitelných předmětů. Žáci pracují například se
stavebnicí Lego WeDo 2.0 a Mindstorms,
zvládnou základy JavaScriptu a vytvoření
jednoduchého programu v Unity.
Za zapojené učitele: Martina Josefová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ZŠ RATIBOŘICKÁ
– SEDMIDOLÍ/ŠPINDLERŮV MLÝN
úspěšné akce je i přejezd do místa určení. Po technicV neděli 9. února nastal pro žáky třídy součástí
ké, organizační i lidské stránce vysoce hodnotím přístup pana
řidiče autobusu, který nám všem vyšel se vším vstříc a dokázal
7. B dlouho očekávaný den odjezdu
si v mnohém hravě poradit. Touto cestou bych především chtěl
na lyžařský výcvik do lokality zvané
poděkovat všem, kteří se na lyžařském výcviku podílejí jakoukoliv významnou měrou. Bez pomoci vás všech bychom LVK
Sedmidolí, ležící nad známým hornebyli schopni zrealizovat.
ským střediskem Špindlerův Mlýn.
Za rok na lyže zas!
Všichni plni představ, všichni plni očekávání z nových a nevšedních zážitků jsme se na místo dostali po 17. hodině. Poté,
co jsme se ubytovali, byli žáci seznámeni s organizací, denním
programem a s pravidly chování na chatě i na svahu. Druhý
den ráno, kdy jsme se po rozdělených skupinách přesunuli
na regionální sjezdovku Davidovky, jsme začali s výcvikem. Ten
byl koncipován tak, aby vyhovoval všem stupňům stávajících
dovedností žáků včetně úplných začátečníků. Krůček po krůčku
jsme se v lyžařských dovednostech neustále zlepšovali. Mnozí
zjistili, že „nikdy neříkej nikdy“, protože všechno je možné
a když se chce, jde všechno. Ti, kteří na lyžích stáli poprvé, se do jednoho lyžovat naučili. Právem si zaslouží respekt
a obdiv za to, že se rozhodli neztratit trpělivost a pevné nervy.
Po pobytu na čerstvém vzduchu nechyběly odborné přednášky i společný program, který žáky jaksepatří sblížil. Nedílnou
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

Petr Měšťan, učitel ZŠ Ratibořická
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MŠ A ZŠ BÁRTLOVA

MASOPUST
A ŘEMESLA
V BÁRTLOVCE

Masopustní den v Bártlovce proběhl v pondělí 17. února, kdy
jsme navázali na masopustní oslavy v Horních Počernicích.
Od začátku měsíce února jsme s žáky plánovali, jakou
vytvoříme ve škole výzdobu, jaké ušijeme látkové dekorace,
jak si připravíme jednoduché tradiční masky na masopustní
karneval, vyhledávali jsme texty písní, říkanek a recepty.
Na zahájení našeho Masopustního dne
jsme se všichni společně přivítali v tělocvičně v kostýmech a maskách. Pohovořili
jsme o tradicích a přiblížili si atmosféru
starých dob. Společně jsme si zazpívali
tradiční písně i s hudebním doprovodem
na rytmizační hudební nástroje, ten, kdo
neměl trému, nám i zarecitoval. Následovala přehlídka masek, společné focení
a taneční zábava. Praktickou ukázku
řemesel si připravili žáci VIII. ročníku.
Z kartonu si vyrobili model prasete,
oblékli se do řeznického a kuchařského
oblečení, vyrobili si svůj stánek s nabídkou ochutnávek – tlačenky, jelit, jitrnic,

škvarků i škvarkové pomazánky podávané
s čerstvým chlebem. Pro kreativní vyžití
posloužily výtvarné dílničky s připravenými papírovými polotovary k dotvoření.
Z kuchařských dovedností si všichni
vyzkoušeli přípravu bramborových placek.
Jako sladkou tečku na závěr masopustního
dne dostali všichni žáci výborné koblihy,
za které velmi děkujeme pekařství Moravec. Zároveň děkujeme divadélku Frydolínek za zapůjčení kostýmů a firmě Maso
– profit za úžasné masopustní dobroty.
Za organizátory:
Daniela Kužniarová, učitelka

VE DNECH 5. a 6. 3. PROBĚHL U NÁS VE ŠKOLE PROJEKTOVÝ
DEN NA TÉMA „ŘEMESLA“. UŽ OD ZAČÁTKU TÝDNE SE ŽÁCI
S ŘEMESLY SEZNAMOVALI VE VĚTŠINĚ VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
VE ČTVRTEK 5. 3. SE PAK PO SKUPINÁCH VYDALI PŘÍMO
DO TERÉNU.
Navštívili firmu IVECO, kde pod odprojekt uskutečnit – p. Drápalík Zahradní
borným vedením pana Pachty prošli celý
centrum v Horních Počernicích, p. Pachproces opravy a údržby automobilů a měli ta Strojservis-IVECO, p. Spilka řemeslné
možnost si sami prakticky vyzkoušet
práce, p. Vokolek All Metal, p. Homolka
třeba práci autolakýrníka. V Zahradním
Truhlárna a p. Hamerská dřevořezba.
centru HP si vlastnoručně zaseli hrášek
a fazole a cibulky květin. Aktivně se také
Jaroslava Ferencová, Božena Židlická
podíleli na „probouzení rostlin“, tzn.
pedagožky, organizátorky akce
odkrývali zazimované rostliny. Starší žáci
ještě navštívili truhlářskou a zámečnickou dílnu, kde si ti odvážnější vyzkoušeli
i svařování.
V pátek 6.3. projekt pokračoval ve školní dílně řezbářskými pracemi. Žáci si
za pomoci paní Hamerské, která přinesla materiál a nářadí, zkusili vydlabat
mističku z lipového dřeva. Všichni žáci
i učitelé byli akcí nadšeni. Touto cestou
děkujeme všem, kteří nám umožnili
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

DIPLOMACIE ZBLÍZKA
Během posledního měsíce měli studenti třetího ročníku provozu
diplomatických služeb
jedinečnou příležitost
setkat se s velvyslanci
akreditovanými v České
republice. Nejdříve to
byla návštěva na irské
ambasádě u velvyslankyně paní Cliony Manahan, začátkem března
pak na velvyslanectví
Lucemburska u pana
velvyslance Gérarda
Philippse.

Obě setkání se úzce vztahovala k výuce
diplomatického protokolu, studenti se
z úst nejpovolanějších dozvěděli, jaké
úkoly plní velvyslanec a jak vypadá jeho
běžný den. Na lucemburském velvyslanectví besedovali studenti také s asistentkou
pana velvyslance paní Velíškovou, která
jim srozumitelnou formou přiblížila
otázky protokolu. Obě návštěvy byly pro
studenty velmi přínosné a umožnily jim
propojit teoretické poznatky s praxí.

diváckého násilí na fotbalových a dalších
sportovních akcích. Nejen pro přítomné
sportovce, ale i pro ostatní účastníky bylo
setkání velmi zajímavé.
FLORBALOVÝ VALENTÝN

ŠPRECHTÍME, SPÍKUJEME
A JSME ÚSPĚŠNÍ

Jazykové olympiády jsou v plném proudu
a ty z německého a anglického jazyka
za sebou mají okresní kola. Skvělou angličtinu předvedl David Grohman, který
zvítězil ve své kategorii, v němčině excelovali stříbrná Nelly Vondrová a také Marek
Sedláček, který vybojoval čtvrtou příčku.
Proběhlo už také školní kolo olympiády
v ruském a francouzském jazyce, vítězům
budeme držet palce v kole dalším.
POLICEJNÍ NÁVŠTĚVA

Těsně před jarními prázdninami besedovali naši studenti s pplk. Jakubem
Schořem, který začínal u policie ve speciální pořádkové jednotce a postupně se
vypracoval na uznávaného evropského
experta v oblasti prevence a potlačování
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

V den sv. Valentýna proběhl už druhý
ročník florbalového turnaje učitelé versus
žáci. Pedagogové odehráli během dopoledne osm utkání, a přestože výsledné skóre
nebylo v jejich prospěch, oni i studenti si
všechny zápasy opravdu užili.
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

ŠKOLY

ZŠ STOLÍŇSKÁ

PROJEKT „AUTÍČKA“
NA ZŠ STOLIŇSKÁ
Na první březnový týden se žáci ze 4. A velmi pečlivě
připravovali celé jarní prázdniny. Každý žák si během volna měl
za úkol nasbírat čtyři velká plastová víčka a jednu krabičku
od kefíru nebo malého mléka. Proč? Protože v pondělí začala
první fáze projektu „Autíčko na balónkový pohon“.

Během pondělních pracovních činností si
žáci pomocí barevných papírů vyzdobili svou
krabičku a vyrobili tak kabinu jejich autíčka.
Díky své zručnosti si do plastových víček
udělali otvory a tím vznikla kolečka, která se
pomocí špejle a plastového brčka připevnila
k autíčku. Na závěr hodiny žáci připevnili
na střechu autíčka balónek s brčkem.
Během týdne probíhaly drobné kosmetické úpravy každého autíčka a první testování.
Projekt byl ukončen druhou fází, kterou byl
ostrý závod v tělocvičně. Žáci se společně se
svými výrobky postavili na startovní čáru,
každý nafoukl balónek na svém autíčku
a všichni společně sledovali, který výrobek
dojede nejdál. Po třech opakováních proběhlo vyhodnocení a shrnutí celého projektu,
který žáky velmi bavil. O tom, že se autíčka
pohybovala na principu 3. Newtonova zákona se nemluvilo, to až na druhém stupni si
snad žáci během hodiny fyziky vzpomenou,
že už něco takového viděli.
Lenka Chalupová,
ZŠ Stoliňská

TRADIČNÍ DRUŽINOVÝ
KARNEVAL V ZŠ STOLIŇSKÁ
Ve školní družině ZŠ Stoliňská se 21. února konal
karneval všech oddělení školní družiny. Karnevalem žáci
přivítali masopustní období.

Karneval byl zahájen muzikálem od Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře Červená Karkulka, který se žáky nacvičila paní vychovatelka Emilia Krajňáková. Kostýmy byly v duchu různých
pohádkových bytostí. Tuto akci jsme si všichni velmi užili
a prožili tak krásné páteční odpoledne plné her a tance před
jarními prázdninami.
Už nyní se velmi těšíme na naši další tradiční akci – vynášení
Morany a její vhození do Chvalského rybníka, protože právě
touto akcí začínají naše Velikonoční tvořivé dílny a trhy. Tak
neváhejte a přijďte mezi nás – upletete si pomlázku, namalujete
vajíčko, vyzdobíte perníček či si vytvoříte nádhernou velikonoční dekoraci.
Emilia Krajňáková, vedoucí vychovatelka ŠD

Co v salonu najdete?
šaty z nejnovějších kolekcí
velikosti šatů až do 52
celý salon jen pro vás

ručení za poškození šatů
do 2.000 Kč

pro
jedinečné
nevěsty

Rezervujte se na
www.kristyninysaty.cz

Zarezervujte si
celý salon
pouze pro sebe!
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Máte nápad,
sem s ním!
Navrhujte, hlasujte! Radnice vyčlenila 600 000 Kč
a VY rozhodujete, jak s nimi naložit.

Startujeme v DUBNU 2020
Více info na www.pocernice.cz
v záložce Participativní rozpočet
Tohle už se díky VÁM povedlo realizovat:

PUMPTRACK

LEZECKÁ STĚNA

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

PARK POZNÁNÍ

INZERCE

NOVÁ

SOUKROMÁ
ČESKO-ANGLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V JIRNECH OD 1.9.2020
Naše krédo:
dát žákům tu nejlepší možnou podporu
k maximálnímu rozvoji jejich skutečného potenciálu
▪ navazujeme na osmiletou tradici česko-anglické mateřské školy
▪ bilingvní výuka (pro žáky neznalé cizího jazyka podpůrný program
v rámci odpoledních aktivit)
▪ od 3. ročníku další cizí jazyk
▪ kvalifikovaní a zkušení pedagogové a jazykoví lektoři
▪ bezpečné a přátelské prostředí, ve třídě maximálně 22 dětí
▪ klasifikace i slovní hodnocení pro další motivaci k učení
▪ cizí jazyky, polytechnika, digitální technologie, rozvoj tělesné
zdatnosti, zdravý životní styl
▪ odpolední školní družina
▪ široká nabídka volnočasových aktivit
▪ příprava na osmiletá gymnázia
▪ otevřená komunikace mezi rodiči a školou

INFORMAČNÍ SCHŮZKY
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny vždy v 17:00 hod:
Po 16.3. 2020  St 18.3.2020  Po 23.3.2020  Po 30.3.2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny
Pá 24.4.2020  So 25.4.2020 podle časových dispozic

www.sofiaschool.cz
kontakt: 775 031 603
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Martina Ptáčková díky fantastickým
výsledkům v loňském roce získala
v tradiční anketě Sportovec
roku ocenění nejlepšího
amatérského sportovce
a obhájila tím titul
z předchozího roku.

PTAČÍ SÍLA V MOLDÁVII
Na slavnostním galavečeru se i tento rok sešli vrcholoví
sportovci a trenéři napříč všemi sportovními odvětvími.
Byla to krásná tečka za minulou sezonou. Ale teď už musí
společně se svým bratrem Pepou myslet na tuto sezonu.
A určitě to nebude jednoduché. Situace ve světě je díky
zákeřnému koronaviru špatná. Cestování začíná být v současné době docela problém a těžko předpovídat, jak bude
situace vypadat dále. Ale i tak je třeba tvrdě pracovat a připravovat se na vrcholové akce. Ať už proběhnou či nikoliv.
Jednu takovou má v tomto roce za sebou i Pepa Ptáček,
který se zúčastnil několika galavečerů v BJJ a grapplingu.
Zápasy probíhaly v Moldávii a měly početné obsazení.
Fighteři bojovali podle zvláštního klíče mezi sebou v BJJ
a grapplingu. Po sečtení výsledků z obou kategorií se stal
vítězem právě Pepa. K vítězství ho dovedl hlavně fakt,
že ovládá dobře obě disciplíny, zejména v grapplingu byl
výborný. Většina závodníků nebyla schopna dosáhnout
na body v obou disciplínách a to se jim stalo osudné v konečném pořadí. Pepa se i proto mohl radovat z vítězství.
Nutno ještě podotknout, že se jednalo o open kategorii –
tedy bez rozdílu vah.
Mimo to zazářila i Martina, kterou čekaly exhibiční zápasy, které s přehledem zvládla a udělala na diváky dojem.
Česká republika tak může být právem na oba sourozence
pyšná. Zápasy ale nebyly jedinou náplní v této zajímavé
zemi. Martina i Pepa zde cestovali po menších a větších
městech a vesnicích. Společně připravovali aktivity pro
všechny věkové skupiny. Pracovali se znevýhodněnými
dětmi i ženami. Milé bylo pozvání od mnichů, kteří žijí
v jeskynním klášteře. Svou přítomností potěšili i děti
ve vesničce, kde žije česká menšina. Oba sourozenci se těší,
že se sem opět vrátí.
Držte jim palce!
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Josef Ptáček,
trenér

SPORT

TRENÉŘI A PŘÁTELÉ
XAVEROVSKÉHO FOTBALU
PORAZILI VETERÁNY Z ALGARVE
V netradiční den,
sobotu 29. února,
se v přátelském klání
mezi sebou utkali
trenéři a přátelé
xaverovského fotbalu
proti portugalskému
týmu „starých pánů“
z Juventude Sport
Campinense – Algarve.
Utkání bylo plné krásných fotbalových momentů, oba týmy hrály
s chutí a bylo vidět, že fotbal mají
i v určitém věku prostě v noze.
V zápase padaly pěkné branky,
převládal fair play duch a oba
soupeři hráli s vervou a současně
s plným respektem.
Po závěrečném hvizdu byl o jednu branku šťastnější
domácí xaverovský celek, kdy bral výhru 5:4. Po zápase
navíc proběhlo společné posezení v přátelské atmosféře, které si hosté z Portugalska velmi pochvalovali,
stejně jako zápas takový.
David Lukeš,
trenér

Prodej jízdních kol
Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st
9–18
čt
9–19
pá
9–18
so
9–12
ne
zavřeno

Servis jízdních kol
Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
Tel.: 233 320 960
602 800 920
Email: mbkolo@mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18
čt
9–19
pá
9–18
so
9–12
ne
zavřeno

w w w.mbkolo.cz
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ATLETICKÉ JARO
A LÉTO ANEB KDE
SE S NÁMI MŮŽETE
POTKAT
Po zimě jsme se již všichni těšili
na jaro a s jarem vyběhli do přírody
a na stadiony i naši malí atleti.
Skoro každý týden se atleti budou
objevovat a reprezentovat oddíl i Horní
Počernice na některém z veřejných běhů,
např. ze seriálu Běžeckých nadějí (zmínit
můžeme třeba 16. ročník Jarního běhu
Olympu dne 21. 4. ve Stromovce, 17.
ročník přespolního běhu Modřanskou
roklí dne 26. 4. nebo 15. ročník Běhu
za Újezdskou sovou dne 16. 5.). Na většinu z těchto závodů je zajištěn i trenérský
doprovod. Bližší informace k veřejným
závodům, kde se budeme prezentovat,
budou průběžně zveřejňovány na našich
webových stránkách v sekci veřejné závody a budeme rádi, když se zapojí i doprovod atletů či širší veřejnost z Horních
Počernic.
Kromě toho se i letos zapojujeme
do Městského přeboru družstev v kategorii mladšího žactva, kterého se účastní
děti narozené v letech 2007-2009. Již
teď se těšíme, že si s dětmi vyzkoušíme
atmosféru závodů na velkých atletických
stadionech, např. na Julisce. Ve skupině
máme opravdu zvučné soupeře, např.
Duklu Praha, či PSK Olymp Praha, ale
i další s neméně dobrými závodníky.
Zejména pro mladší děti to budou první
opravdové atletické závody a věříme, že
letos se budeme zúčastňovat ve větším
počtu než loni a že překonáme loňský
bodový zisk. Do letních prázdnin nás
čekají 3 kola poháru družstev na dráze
(ve dnech 5. 5., 25. 5. a 17. 6.) a 1 kolo
přespolního běhu.
Pro širokou veřejnost uspořádáme
ve středu 13. 5. již tradiční rodinný běh
s mottem: Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a užít si to! Start bude opět

na hrázi svépravického „koupaliště“.
Běžet mohou děti, rodiče, prarodiče,
tety, strýcové, zkrátka všichni členové
rodiny i kamarádi. Barevnými fáborky budou vyznačeny dvě trasy, první
dlouhá cca 1 km, druhá 3 km a budou
tak vhodné úplně pro každého. Těšíme
se na vás a pevně věříme, že po dvou
propršených ročnících se na nás i na vás
letos usměje sluníčko.
Vzhledem k plánované rekonstrukci
sportovního areálu a atletického oválu
FZŠ Chodovická, která má proběhnout
od poloviny dubna do konce června 2020,
budou tréninky všech skupin probíhat
u Sokola ve Chvalkovické ulici. Případnou jednorázovou změnu místa konání
tréninku budeme upřesňovat na našich
webových stránkách a během tréninků.
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Pro všechny oddílové děti připravujeme
aprílový oddílový přespolní běh, který se
uskuteční 1. 4. ve Svépravicích a přilehlém Xaverovském háji. Na přespolní
běh pak navazují v úterý 9. 6. oddílové
atletické závody.
Na léto chystáme pro oddílové děti
letní soustředění v kempu Podskalí
na Orlíku „Atletika u vody“ v termínu
neděle 16. 8. – sobota 22. 8. Soustředění
je vhodné pro děti od sedmi let věku
a po ukončení první třídy. Poslední týden prázdnin, tj. v termínu pondělí
24. 8. - pátek 28. 8. pořádáme příměstský tábor v TJ Sokol HP „Týden s atletikou v Praze“. Další informace najdete
na našich webových stránkách v sekci
oddílové akce.
Více informací o činnosti atletického
oddílu najdete na stránkách:
www.atletikahp.cz, dotazy k možnosti přijetí nových členů od září zasílejte
na e-mail: atletikahp@email.cz.
Za trenérky:
Klára Hlaváčková

SPORT

ELEN ZVÍTĚZILA
V ČESKÉM POHÁRU
BOULDERINGU
O víkendu 22. a 23. 2. se v brněnském Hangáru, pod vedením
Českého horolezeckého svazu a Českého sportovního lezení,
uskutečnilo 1. kolo Českého poháru v boulderingu.
Pořadatelé byli poctěni velkým
zájmem závodníků a závodnic,
kterých se účastnilo téměř 300
ve všech věkových kategoriích. Přijeli závodníci ze všech
koutů České republiky, ale také
řada závodníků ze Slovenska,
Polska, Kazachstánu, Ukrajiny a mnozí z nich se umístili
na nejvyšších příčkách. V sobotu závodili dospělí včetně
našich nejlepších reprezentantů a junioři, neděle pak
patřila mladším závodníkům
a závodnicím.
V kategorii U10 dívek
do 10 let zvítězila čerstvě 9letá
Elen Strculová z Horních
Počernic, která si poradila se
všemi 8 obtížnými závodními bouldery, přičemž jen
u dvou potřebovala více
pokusů na jejich vylezení.
Společně s ní se podařilo
vylézt všechny cesty ještě
dvěma zahraničním závodnicím z Polska, které se díky
většímu počtu potřebných
pokusů na zdolání cest umístily na druhém a třetím místě.
Elen svým výkonem patřila
mezi nejlepší v celé věkové
kategorii i mezi chlapci.
Přejeme Elen i ostatním
lezcům mnoho úspěchů
a radosti ze sportu.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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INZERCE

ZAŘIĎTE SI

Hledáme řidiče
a řidičky autobusů
Nabízíme: •
•
•
•

průměrná mzda 43 000 Kč
náborový příspěvek 50 000 Kč*
práce na dobu neurčitou
benefity ve výši až 62 500 Kč za rok

800 220 020
Více info na: dpp.jobs.cz

Volejte zdarma:

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2020

* Pro držitele řidičského oprávnění skupiny D + Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D

LEPŠÍ
ŽIVOT!

INZERCE

Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400
Servis, revize plynových spotřebičů,
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818
Odhady, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588
! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklizení sklepů, bytů, pozůstalostí a jiné.
Stěhování a doprava. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
Kominictví Němec,
opravy, čištění, revize,
775 132 921
Autoškola TRIUMF H. Poč.
Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz,
mail: ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333

Hájek – zednictví – malířství.
Kompletní rekonstukce bytů, domů,
nebytových prostor. Veškeré zednické,
obkladačské, podlahářské, malířské
a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Mob: 777 670 326
Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě – voda,
plyn, topení. Tel: 775 961 432
Montáž a prodej kvalitní české
stínicí techniky CLIMAX.
Rolety, žaluzie, markýzy, pergoly,
sítě proti hmyzu.
Tel.: 607 719 539
E-mail: p.mikez@hotmail.com
Půjčovna nářadí v Horních Počernicích
přijme pracovníka (i důchodce)
pro údržbu strojů.
Info na tel: 608 223 737
Nabízíme k pronájmu garážové stání
v parkovacím domě v ulici
Božanovská 2351, Horní Počernice.
Tel: 974 849 728

Koupím byt či dům
v Horních Počernicích.
Tel: 604 617 788

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 68, duben 2020
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin). Periodický tisk územního samo
správného celku. Náklad 6 400 ks.
VYDAVATEL: MČ Praha 20 REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m.
Prahy pod číslem MK ČR E 12559
SÍDLO VYDAVATELE: MČ Praha 20,
Jívanská 647, 193 21 Praha 9 – Horní
Počernice, IČO: 00240192
REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374, e‑mail: redakce@
pocernice.czwww.pocernice.cz
REDAKČNÍ RADA: Předseda: Jan
Brunner, Mgr. Iva Rosová, Klára
Pazderková, Mgr. Petr Venclíček,
Růžena Beránková

Bazény www.greenlion.cz
Internetový prodej a výdejna Jasenná 8,
Horní Počernice.
Vše pro bazény, nejširší sortiment,
garance nejnižších cen na trhu.
S námi postavíte i zrenovujete bazén
nejlevněji. Prodáváme maloobchodně
i velkoobchodně a to i o víkendech
a svátcích. Tel: 606 436 076
Hledáme paní na úklid
(1x týdně, cca na 4 hodiny) k nám
do Studia 66 & Partners s.r.o.,
sídlo: Náchodská 156/493,
Praha 9, 193 00.
Kontakt: fakturace@studio66.cz,
Tel: 722942649.
Totální výprodej – 50 % na vše v prodejně
Dámský textil Náchodská 641/122,
Horní Počernice.
Tel: 702 183 170, 602 210 004
Prodám míchačku, cena 3 500 Kč.
Tel: 723 202 938
Oprava žaluzií – výměna vodících lanek
– nové žaluzie - seřízení plastových oken
a balkonových dveří. Sítě proti hmyzu.
Tel: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz

Uzávěrka pro inzerci i redakci je vždy k 10.
dni měsíce do 12.00 hod.

TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ
ÚPRAVA: Vojtěch Jasanský.
Není‑li uvedeno jinak, fotografie
pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: po, st, pá:
9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hod.,
jinak po telefonické domluvě
na tel.: 281 860 130, infocentrum@
chvalskyzamek.cz Články odeslané
po uzávěrce nebudou přijaty
do tištěného Zpravodaje.
Za obsahovou a stylistickou správnost příspěvků ručí autor. Příspěvky
nemusí odrážet názor redakce.
Autorská práva vyhrazena. Přetisk

pouze se souhlasem vydavatele.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky
a fotografie se nevracejí. Neoznačené
fotografie: archiv. NEPRODEJNÉ
TISK: Triangl print a. s.
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ:
271 071 690 Tel. číslo na ÚMČ Praha
20: 271 071 611 (711)
Další číslo vyjde 1. 5. 2020.
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