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   KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH  

ČERVENEC/SRPEN 2016

BLAHOPŘEJEME ZŠ RATIBOŘICKÁ
K OBHÁJENÍ TITULU EKOŠKOLA.

TITUL SI VEDENÍ ŠKOLY A ŽÁCI
SLAVNOSTNĚ PŘEVZALI V SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.

CHVALSKÝ ZÁMEK
od 25. 6. do 28. 8.  - 9 až 17 hod. 
Merkur není jen planeta – interaktivní výstava

od 28. 6. do 27. 8. 
Salon výtvarníků Horních Počernic  a okolí,  
slavnostní vernisáž 7. 7. od 17 hod.

7. 7. - 17 hod.
slavnostní vernisáž

17. 7. - 10 až 17 hod. 
Pohádková neděle na zámku se Šípkovou  
Růženkou a Merkurem 

7. 8.  - 10 až 17 hod. 
Pohádková neděle na zámku s Popelkou  
a Merkurem 

27. 8. - 18 až 22 hod. 
Hradozámecká noc na Chvalském zámku – noční 
prohlídky s Meluzínkou či skřítkem Matýskem

od 11. 7. do 14. 7. od 21:30 hod.
promítání, parkoviště za stodolou
Kinobus na Chvalské tvrzi

Program: 
Po 11. 7. Vlk z Wall Street 
Út 12. 7. Padesátka 
St 13. 7. Vybíjená 
Čt 14. 7. V hlavě
Vstup zdarma

DDM
Letní dětské tábory s DDM

1. – 9. 7.      Výtvarný tábor 

2. – 9. 7.      Letní tábor – Bolešín na Vysočině 

8. – 15. 7.   Taneční tábor 

11. – 15. 7. Příměstský tábor – Noemova archa 

15. – 23. 7. Střelecký tábor 

25. – 29. 7. Příměstský tábor – Zvířata kolem nás 

30. 7. – 6. 8. Florbalové soustředění 1 

6. – 13. 8.    Florbalové soustředění 2 

15. – 19. 8. Příměstský tábor – Výpravy za poznáním

MUM
8. – 12. 8.
Letní Školička a Montessori klub 
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici – INVESTIČNÍ  
REFERENT V ODBORU HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY A INVESTIC.  

Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu.

Pozvánka na setkání s radními u kulatého stolu 21. 7. od 17:00 
na zámku na téma tělocvična v Jívanské ulici a rozšíření  

Domu s pečovatelskou službou.

Asi málokdo může v  prázdninovém volnu 
jenom odpočívat či cestovat a všechny sta‑
rosti a povinnosti tak hodit za hlavu. Prázd‑
niny nebo dovolená mohou být i vhodným 
časem k zamyšlení a troše uvažování nad se‑
bou. Když si konečně můžeme udělat volno, 

zůstat na chvíli vzdáleni od e ‑mailů a mobilních telefonů, je to příležitost 
přemýšlet o tom, co se nám podařilo, o věcech, na něž jsme pyšní, nebo 
naopak o těch, které bychom raději udělali jinak nebo dokonce vůbec. 
Jak ale poznáme, že odvádíme dobrou práci? Posouzení je obtížnější, než 
se zpočátku zdá. V některých zaměstnáních existují měřitelné výsledky, 
v mnoha jiných je ani zjistit nelze. A pokud existují, jak je správně analy‑
zovat? Snad by se daly porovnat s plánem nebo s výsledky předchozího 
období, avšak tehdejší situace se mohla v mnoha ohledech lišit.
Naštěstí existuje kritika, která nám řekne, jak si vedeme alespoň z po‑
hledu osoby, jež nás kritizuje. Problém s kritikou je však v tom, že jsme 
žalostně nepřipraveni na to, jak s ní nakládat. Potkávám velké množství 
chytrých, aktivních a tolerantních lidí, kteří nás všechny posouvají kupře‑
du. Vidím mladé lidi, kteří se chtějí podílet na různých aktivitách a vidím 

i řadu jejich učitelů, kteří jim pomáhají mimo své povinnosti. Dokážou 
pomáhat a být tolerantní. Takových lidí si moc vážím a ti jsou také zdro‑
jem mého optimismu.
Kritiku vítám. Snažím se v ní najít alespoň jednu moudrost, která mi dá 
příležitost ke zlepšení. Dokonce je pro mě znakem určité kritikovy ná‑
klonnosti, která mě posouvá kupředu. Tolerance myšlení a názorů dru‑
hých bývala jedním z opěrných bodů naší kultury. Dnes se však tolerance 
chápe tak, že musíme tolerovat úplně všechno včetně chování těch, kteří 
nám jdou doslova po krku.
Pokud nyní odpočíváte někde na slunci, ať už u moře nebo u hornopo‑
černického rybníka, přeji vám krásnou dovolenou a mnoho příjemných 
zážitků. Češi sice nemají moře, ale zato mají krajinu, jež patří k těm nejroz‑
manitějším v celé Evropě. V naší zemi je tolik krásných míst, kde můžeme 
relaxovat nebo odpočívat aktivně. Nakonec možná zjistíte, že krásnou 
dovolenou si lze užít i při toulkách po nejbližším okolí, které pro vás ne‑
musí být zdaleka tak známým, jak se na první pohled zdá.

Krásné léto vám přeje vaše
starostka Hana Moravcová

11. – 15. 7. Příměstský tábor – Noemova archa 

15. – 23. 7. Střelecký tábor 

25. – 29. 7. Příměstský tábor – Zvířata kolem nás 

30. 7. – 6. 8. Florbalové soustředění 1 

6. – 13. 8.    Florbalové soustředění 2 

15. – 19. 8. Příměstský tábor – Výpravy za poznáním

MUM
8. – 12. 8.
Letní Školička a Montessori klub 

CYKLOKONCEPCE
Rada MČ schválila konečnou podobu cyk‑
lokoncepce. Důležitou součástí tohoto do‑
kumentu je Akční plán pro rok 2016 a 2017. 
Dokument je zveřejněn na webu městské 
části v sekci DOPRAVA.

METROPOLITNÍ PLÁN
Institut plánování a rozvoje zveřejnil na 
svých stránkách návrh Metropolitního plá‑
nu www.iprpraha.cz, kde se můžete blíže 
seznámit s tímto materiálem. Pokud máte 
jakékoliv připomínky, zasílejte je prosím na 
do kanceláře úřadu, aby s nimi mohla Rada 
pracovat.

ODKUP CHVALSKÉHO LOMU
Jednáme se soukromými vlastníky pozem‑
ku v Chvalském lomu o možnosti jeho od‑

kupu. Jelikož se jedná o přírodní památku 
a není zde plánována žádná změna územ‑
ního plánu, vlastníci předběžně souhlasili. 
Začíná tedy jednání o ceně za pozemky.

ODKUP FOTBALOVÉHO AREÁLU  
XAVEROV
I vzhledem ke změnám ve statutárních 
orgánech společností SC Xaverov a Sport‑
centrum, jednáme o možnosti odkupu  
areálu. Do konce června by měl být zna‑
lecký posudek na ocenění nemovitostí, ná‑
sledně zahájíme jednání o ceně.

SPOLUPRÁCE S FIRMOU KOUTECKÝ
Byla uzavřena smlouva o spolupráci s  fir‑
mou, která realizuje projekt KOUTEX – sběr 

a recyklace použitých textilních výrobků. 
Městská část uzavřela s  touto firmou ná‑
jemní smlouvu na pronájem pozemků, kde 
jsou umístěné zelené kontejnery. V  rám‑
ci smlouvy o spolupráci bude tato firma  
podporovat azylový dům SKP HOPO,  
s kterým dlouhodobě spolupracujeme.

Sledujte www.pocernice.cz

Hana Moravcová,
starostka
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DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Dne 4. 7. 2016 bude Úřad 
městské části Praha 20  
UZAVŘEN.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

IPR PRAHA ZVEŘEJNIL NÁVRH METROPOLITNÍHO PLÁNU
Návrh nového územního plánu Prahy, Metro‑
politního plánu, zveřejnil Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy na svém webu. Pražané 
se s ním tak mohou seznámit ještě několik mě‑
síců předtím, než začne oficiální projednávání. 
“Jsme velice rádi, že konečně můžeme širokou 
veřejnost s návrhem seznámit,“ říká Petr Hlavá‑
ček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy (IPR). „V nejbližší době k plánu přibydou 
i  videa, články a  další materiály, které lidem 
pomohou naučit se nový plán číst. Vše bude 
vystaveno na webu www.iprpraha.cz. Naším 
cílem je, aby měli zájemci dostatek informa‑
cí a  pomohli hlavnímu městu vytvořit plán, 
který nasměruje Prahu k  úspěšnému a  záro‑
veň udržitelnému rozvoji,“ dodává Hlaváček. 
Metropolitní plán přichází s  novým pohle‑
dem na plánování města. „V  posledním půl‑

století územní plány určovaly hlavně využití 
jednotlivých ploch ‑ zjednodušeně, jestli 
tam bude cukrárna nebo ordinace. Teď se 
mnohem víc soustředíme na to, jak budo‑
vy ovlivňují své okolí, jak vypadají ulice, ná‑
městí a parky, ať už ve vilových čtvrtích, blo‑
kové zástavbě nebo na sídlišti. Nově bude 
plán také říkat, jak mohou být novostavby 
maximálně vysoké,“ vysvětluje Hlaváček. 
Nový územní plán vzniká od roku 2012 a ještě 
zhruba další čtyři roky bude procházet pro‑
jednáváním. Dokument určí jasná pravidla 
rozvoje Prahy na příštích 15 až 20 let. Skončit 
by mělo například rozpínání města do polí na 
okraji Prahy ‑ napříště by se mělo stavět spíše 
na nevyužívaných nádražích nebo v areálech 
opuštěných továren uvnitř města, což je lev‑
nější pro město a navíc šetrnější k životnímu 

prostředí. Silnice, veřejná doprava, energie, 
odpady apod. už tam totiž na rozdíl od sate‑
litních městeček za Prahou jsou zavedené. 
Zveřejněný návrh Metropolitního plánu je 
aktuální k 31. 5. 2016. Stejnou verzi IPR Praha 
odevzdal i  pořizovateli, tedy Odboru územ‑
ního rozvoje MHMP. IPR Praha jej zveřejňuje 
na pokyn Rady hl. m. Prahy ze 7. 6. 2016. „Je 
ovšem nutné zdůraznit, že zveřejněním plánu 
ještě nezačíná proces projednávání ve smyslu 
stavebního zákona,“ doplňuje mluvčí IPR Pra‑
ha Adam Švejda. „O  začátku oficiálního pro‑
jednávání rozhodne pořizovatel. Očekáváme, 
že by se to mohlo stát se začátkem nového 
školního roku.“

hl. m. Praha

Posouzení povodí a  kapacity Jirenského 
potoka v  katastrálním území Horní Počer-
nice
Rada schválila smlouvu o dílo: Posouzení po‑
vodí a kapacity Jirenského potoka v katastrál‑
ním území Horní Počernice

Žádost o  finanční dar na úhradu nákla-
dů na pořádání akce „14. ročník setká-
ní majitelů motocyklů Böhmerland“ 
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve 
výši 20.000 Kč, určeného na částečné pokrytí 
nákladů na zajištění akce „14. ročník setkání 
majitelů motocyklů Böhmerland“

Žádost TJ Sokol Horní Počernice o poskyt-
nutí individuální dotace z  rozpočtu MČ 
Praha 20 v  oblasti sportu pro rok 2016 
Rada souhlasila s poskytnutím finančních pro‑
středků na projekt celoroční činnost TJ Sokol 
Horní Počernice z dotace MČ Praha 20 pro rok 
2016 v  oblasti sportu a  tělovýchovy ve výši 
420.000 Kč

Ukončení smlouvy o spolupráci a uzavření 
nové smlouvy o  spolupráci se společností 
Blooman Development s. r. o.
Rada schválila:
uzavření dodatku č.  1 ke smlouvě 
SML/2012/0159 se společností Blooman De‑
velopment, s. r. o.
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností 
Blooman Development, s. r. o.

Návrh rozvoje MČ Horní Počernice - Regu-
lační plán
Rada souhlasila:
a) s  pořízením návrhu pro podání podnětu 
pořizovateli (MHMP) na pořízení Regulačního 
plánu (především pro zastavěná území Hor‑
ních Počernic (intravilán, pro rozvojové plo‑
chy).
b) s  vypracováním návrhu Etapizace a  pod‑
míněnost výstavby v zastavitelných plochách 
‑ rozvojové plochy Horních Počernic dané 

platným Územním plánem hl. m. Prahy pro 
podání podnětu pořizovateli (MHMP)

Stanovisko k  návrhu nařízení hlavního 
města Prahy, kterým se mění nařízení 
č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírod-
ní památky Komořanské a modřanské tůně 
včetně ochranného pásma a  stanovení je-
jích bližších ochranných podmínek
Rada souhlasila s  návrhem nařízení hlav‑
ního města Prahy, kterým se mění nařízení 
č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní 
památky Komořanské a modřanské tůně včet‑
ně ochranného pásma a stanovení jejích bliž‑
ších ochranných podmínek

Návrh koncepce cyklistické dopravy v Hor-
ních Počernicích
Rada schválila návrh koncepce cyklodopravy 
v Horních Počernicích dle přílohy.

Jmenování vedoucího Odboru informatiky
Rada jmenovala na základě návrhu zástupce 
tajemníka s účinností od 1. 7. 2016 Ing. Bohu‑
mila Pechra vedoucím Odboru informatiky

Směna obecního pozemku parc. č. 4232/34 
o výměře 63 m2 vzniklého oddělením z po-
zemku KN parc. č. 4232/27 za pozemek KN 
parc. č. 4232/18 vše v k. ú. Horní Počernice, 
obec Praha
Zastupitelstvo schválilo směnu obecního 
pozemku parc. č.  4232/34 o  výměře 63 m2 
vzniklého oddělením z  pozemku KN parc. 
č. 4232/27, druh pozemku ‑ orná půda o vý‑
měře 1447 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Pra‑
ha na základě geom. plánu č. 5054‑131/2016

Směna obecního pozemku KN parc. 
č. 4343/9 vzniklého oddělením z pozemku 
KN parc. č.  4343/7 za pozemky KN parc. 
č.  4378/10, KN parc. č.  4378/11 a  KN parc. 
č.  4253/10 vzniklého oddělením z  pozem-
ku KN parc. č. 4253/2 vše v k. ú. Horní Po-
černice, obec Praha

Zastupitelstvo schválilo směnu obecního 
pozemku KN parc. č.  4343/9, druh pozemku 
‑ orná půda o  výměře 201 m2, vzniklého od‑
dělením z pozemku KN parc. č. 4343/7, druh 
pozemku ‑ orná půda o výměře 872 m2, na zá‑
kladě geometrického plánu č.  4976‑86/2015, 
za pozemky KN parc. č. 4253/10, druh pozem‑
ku ‑ ostatní plocha, způsob využití ‑ ostatní ko‑
munikace o výměře 39 m2, vzniklý oddělením 
z pozemku KN parc. č. 4253/2, druh pozemku ‑ 
ostatní plocha, způsob využití ‑ ostatní komu‑
nikace o výměře 87 m2 na základě geometric‑
kého plánu č. 4979‑86/2015, parc. č. 4378/10, 
druh pozemku ‑ ostatní plocha, způsob využití 
‑ ostatní komunikace o výměře 158 m2 a parc. 
č.  4378/11, druh pozemku ‑ trvalý travní po‑
rost o výměře 4 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, 
obec Praha

Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. 
č. 2198/208 vzniklého oddělením z pozem-
ku KN parc. č. 2198/1 v k. ú. Horní Počerni-
ce, obec Praha
Zastupitelstvo schválilo bezúplatné nabytí 
pozemku KN parc. č. 2198/208, druh pozemku 
‑ ostatní plocha, způsob využití ‑ jiná plocha 
o výměře 9 m2 vzniklého z pozemku KN parc. 
č. 2198/1 druh pozemku ‑ ostatní plocha, způ‑
sob využití ‑ jiná plocha o výměře 438 m2 v ul. 
Mezilesí v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na 
základě geometrického plánu č. 5078‑50/201

Úřad MČ Praha 20
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

V  červnu jsem s  paní starostkou Hankou 
Moravcovou mluvila o okruhu i prázdnino-
vých rekonstrukcích, které se chystají.

Vláda na požadavek Evropské komise vy-
jmula pražský okruh (stavba 511) z  prio-
ritních staveb, které měly být dokončeny 
podle starého zákona o  posuzování vlivu 
na životní prostředí (EIA) z důvodu neexis-
tujícího územního rozhodnutí. Mělo toto 
rozhodnutí vliv na dosavadní jednání?
Koncem června přišlo mailem z Prahy 15 me‑
morandum za urychlení dokončení okruhu. 
Tento mail byl adresován zainteresovaným 
starostům, v  němž apelovali na ochranu ob‑
čanů Spořilova, kterým výstavba okruhu uleví 
od nadměrné dopravy. Na toto memorandum 
jsem reagovala napsáním dopisu starostům 
(Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha 15, Praha 
21, Praha 22, Běchovice, Benice, Dubeč, Dolní 
Měcholupy, Kunratice, Klánovice, Koloděje, 
Kolovraty, Křeslice, Královice, Květnice, Libuš, 
Nedvězí, Petrovice, Přišimasy, Sibřina, Šebe‑
rov, Škvorec, Štěrboholy, Újezd, Úvaly) a  žá‑
dala jsem je, abychom se co nejrychleji setkali 
a  vyhnuli se sepisování proti sobě mířících 
memorand. Je potřeba vyjasnit si naše pohle‑
dy na problematiku Silničního okruhu Prahy 
přímo u jednoho stolu a nenechat se vtahovat 
do politických her, z nichž nevede rychlá cesta 
k realizaci tolik potřebné stavby.
V  těchto dnech Evropská komise opakovaně 
žádá vypracování nového řádného posouzení 
vlivů na životní prostředí EIA u nedostavěných 
úseků SOKP. Jedná se o  legitimní požadavek, 
neboť Česká republika se bohužel roky vyhý‑
bala přijetí nového zákona o EIA, který by byl 
v souladu s právem EU. Není přece přijatelné 
žádat od EU pouze peníze a nerespektovat její 
zákony, které platí pro nás pro všechny. Staré 
posudky EIA například nehodnotily vlivy stav‑
by na zdraví občanů, což je snad zájem nás 
všech, aby tyto vlivy zodpovědně zhodnoce‑
ny byly.
SOKP 511 byl vyřazen z  prioritních projektů 
žádajících výjimku z  práva EU přímo na žá‑
dost Evropské komise, neboť projekt jeví řadu 
problémů, které naše úřady věcně neřešily. 
I  kdyby však na politický nátlak byl zařazen 

zpátky, nikdo nemůže zaručit, že mimořádný 
režim povede k rychlé realizaci stavby. Takový 
mimořádný proces s sebou obvykle nese ještě 
více pochybení než proces dle obecného zá‑
kona a potenciál zdržení stavby je minimálně 
stejně velký, jako když dosáhneme řádné‑
ho opakování posouzení stavby v  EIA, o  což 
máme zájem my, v zájmu zdraví občanů.
Dobře víme, že některé městské části trpí 
opravdu neúnosnou dopravní zátěží a okruh 
akutně potřebují, stejně jako víme, že někte‑
rým se jedná zejména o  navazující přeložky 
přetížených komunikací, jejichž realizace je 
politicky a  finančně spojována s  okruhem. 
Nikomu nejde o  to, přesunout nešetrně do‑
pravní zátěž na jiné místo Prahy či jejího okolí. 
Je potřeba neštěpit tedy síly, ale o věci si spo‑
lečně otevřeně promluvit a zasadit se o co nej‑
rychlejší, ale hlavně zákonnou cestu přípravy 
těchto staveb.
Začátkem června se nás při schůzce se zastu‑
piteli snažil náměstek primátorky Petr Dolí‑
nek přesvědčit, abychom vystoupili ze spolku 
Starostové pro okruh a stáhli kasační stížnost. 
V  případě našeho odstoupení by nám přislí‑
bil splnit jakékoliv naše požadavky ohledně 

okruhu, napří‑
klad celkové 
zakrytí okruhu 
v naší MČ. Vše je 
prý jen o  peně‑
zích.S  tím jsme 
však nesouhla‑
sili, jelikož nejde 
jen o  ochranu 
našich obyvatel, 
ale i  ostatních 
městských částí 
a  okolních obcí. 
Myslíme si, že 
okruh pro tran‑
zitní nákladní 
dopravu by ne‑
měl vést přes 

hustě obydlené městské části. Chceme stále 
jen to samé  – dialog a  posouzení obou vari‑
ant okruhu, tedy i regionální trasy. Bohužel se 
nám nedaří přesvědčit zástupce magistrátu 
a ŘSD, že pokud spolu nebudeme tento záměr 
komunikovat, bude to vést pouze k odsunutí 
řešení problému dopravy v Praze.

Právě probíhá úprava výjezdů na ulici Ná-
chodskou, jaké další rekonstrukce nás če-
kají během prázdnin?
Podařilo se instalovat osvětlený bezpečný 
přechod na křižovatce Náchodská  – Vojická 
a  postupně se upravují výjezdy na ulici Ná‑
chodskou, kde se postupně osazují zeleno bí‑
lými plastovými balisety a během podzimu by 
měly být všechny výjezdy upraveny, což zvýší 
bezpečnost chodců na přechodech, i  viditel‑
nost řidičů, kteří vyjíždí z  vedlejších ulic. Vel‑
kou radost mám z toho, že se konečně v rámci 
smlouvy o spolupráci podařilo pěší propojení 
bytových domů Canaba s ulicí Češovskou.
Minulý týden se předala stavba v ulici Tikov‑
ské firmě Ekis, která bude rekonstruovat kana‑
lizační přípojky a povrch silnice.
V mateřské škole Chodovická se během prázd‑
nin bude stavět bezbariérový vstup nejen pro 
postižené, ale hlavně pro maminky s kočárky. 
Gymnázium čeká přes léto rekonstrukce pod‑
hledů pod střechou a novou jižní fasádu do‑
stane budova Špejcharu.
Velká akce, která začne o  prázdninách, bude 
půdní vestavba u  bytových domů Dobšická 
a Jívanská, kde vznikne osm nájemních bytů.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

SEBER TO!

SMART CITIES ZNAMENÁ SPOLUPRÁCI S JINÝMI MĚSTY

JSOU SVÉPRAVICE PRAHA?

ZÁMĚR VÝSTAVBY BÍLÝ VRCH MEZI GARÁŽEMI

Ve středu 25. 5. proběhla v Horních Počerni‑
cích akce SeberTO! Skupina dvaceti dětí spo‑
lu s pěti strážníky městské policie se rozhodla 
upozornit pejskaře na nutnost uklízet výkaly 
po jejich pejscích. Rozděleni do tříčlenných 
hlídek procházeli nejoblíbenější lokality na 
venčení psů. Děti rozdávaly letáčky majite‑
lům, připomínaly jim, že po psech je třeba 

uklízet a čtyřnohým svěřencům nabízely pa‑
mlsky. Zároveň na těchto místech zanechaly 
ručně vyrobené cedule s nápisy a kresbami, 
upozorňující na fakt, že psi si sami po sobě 
neuklidí. Akce proběhla z  iniciativy komi‑
se pro projekt Zdravá městská část a  Místní 
agenda 21. Děti samotné si den v  roli po‑
mocníků užily, setkaly se jen s  pozitivními 

reakcemi a už teď se těší na 
další akci. Velice děkuji také 
městským strážníkům za je‑
jich pomoc.

Alena Šefčíková, 
radní

V  rámci třetího ročníku Týdne Francie po‑
řádalo Francouzské velvyslanectví v  České 
republice pod záštitou hlavního města Pra‑
hy a Svazu měst a obcí ČR konferenci Smart 
Cities 13.  června  2016 na pražském magist‑
rátu. Koncept maximálního propojení měst 
s  občany podpořil ve svém vystoupení také 
velvyslanec Francie v  České republice Jean‑
‑Pierre Asvazadourian. Vzhledem k tomu, že 
i  naše městská část je součástí pražské ini‑
ciativy Smart Prague, která zastřešuje plány 
hlavního města v  oblasti celoevropského 
programu Smart Cities, novinky z této oblasti 
nás logicky zajímaly.
I když se výklady pojmu Smart Cities v mno‑
hém liší, jeho společným rysem zůstává úsilí 
představitelů měst o inovativní postupy v 21. 
století. Jedním z nejdůležitějších předpokla‑
dů pro realizaci tohoto konceptu je spoluprá‑
ce, která se může odehrávat jak mezi městy 
evropských zemí, tak mezi samosprávami 
v  ČR, ale i  různými subjekty v  rámci města. 

O  zkušenosti se strategickým plánováním, 
využití moderních technologií ve všech sfé‑
rách správy a  rozvoje města, vytváření sy‑
nergií mezi volenými orgány a  soukromým 
sektorem se během konference podělila řada 
odborníků z  ministerstva životního prostře‑
dí, místního rozvoje a  především starostové 
a  volení zástupci francouzských měst Gre‑
noblu, Mulhouse, Rennes nebo Strasbourgu. 
Českou republiku reprezentovala města Ost‑
rava, Brno, Písek, Plzeň a  pochopitelně hos‑
titelská Praha. Stejně jako jiná velká města 
v Evropě i ve světě se snaží rozvíjet se chyt‑
rým způsobem a  využívá jejich zkušeností, 
např.  kompletně elektronizovaného styku 
s  úřady, rozmísťování chytrých popelnic, 
které odpadky samy lisují, nebo inteligent‑
ního osvětlování, které dokáže počítat volná 
parkovací místa a řidiči je ukáže v aplikaci na 
mobilu.
Je dobře, že Praha se rozhodla pro otevře‑
nost, spolupráci a  propojení správy města 

s  dalšími aktéry, od nichž 
se může inspirovat. Zákla‑
dem je však mezinárodní 
spolupráce, která je předpo‑
kladem pro sestavení týmů 
s  ambicemi využít prostřed‑
ky z komunitárních, státních 
a  evropských programů, 
případně kombinovat více 
druhů financování a  nezatě‑
žovat tak veřejné rozpočty. 
Nejde to ani bez obětavých 
lidí z  administrativy, kterých 
má naše městská část Praha 
20 i  díky dlouholetým vzta‑
hům mezi partnerskými měs‑
ty dostatek.

Dana Mojžíšová, zastupitelka
Jana Jelínková, členka výboru pro partnerství

Často to tak nevypadá. V  některých částech 
Svépravic chybí kanalizace. Obchody, restau‑
race a dnes už ani poštovní schránku tu ne‑
najdete. Hluk z dálnice, kde nejsou od samé‑
ho počátku stavby protihlukové zábrany, je 
neúnosný. Ulice jsou zde většinou pouze pro 
auta, chodníky leckde pro pěší chybí. Auta 
sníženou rychlost nedodržují, policii, která 
by řidiče pokutovala, u  nás nevidíte. Stále 
ještě ne všechny ulice mají zpevněný povrch. 
Doprava do středu obce je možná pouze 
s  přestupem, takže trvá dost dlouho. Kdo si 
chce večer vyrazit za kulturou, ten aby počítal 
s 90 minutami cesty tam i zpět, pokud nemá 
vlastní auto. Pro starší lidi je cesta pěšky, tře‑
ba na nádraží ulicí Domkovskou, jako překáž‑
kový běh. Mohou být rádi, když si cestou za 

svým cílem nezlámou na chodníku nohu.
V některých ulicích není ani signál na mobilní 
připojení (Brdecká, Rašínská, K  Rybárně, Br. 
Veverkových a další).
Namísto chodníků tu ale máme ostrůvky se 
zelení. Tráva se na nich seká, až když vykvete 
a doroste výšky 60 cm. Vysázené keře se ne‑
udržují, stíní ve výhledu. Stromy taktéž bez 
údržby. Na rohu Šanovské a  Božanovské se 
musíte sehnout pod větvemi, abyste vůbec 
prošli ke stanici autobusu. Je pěkné, když 
máme koncepci zeleně a nápady, jak co osa‑
dit. Rostliny ale vyžadují pečlivou a pravidel‑
nou údržbu!
Stále mám pocit, že Svépravice snad ani sou‑
částí našeho hlavního města nejsou. Působí 
dojmem kousku země, na který úplně všichni 

zapomněli. Určitě se budu 
ptát České pošty na to, jak 
je možné, že odtud zmizela 
poštovní schránka a  apelo‑
vat na příslušné úředníky 
naší radnice ve věci údržby 
zeleně.
V  ROPIDu mi prozatím od‑
pověděli, že výsledky průzkumu, který by 
měl odpovědět na možnosti řešení dopravy 
ve Svépravicích, stále ještě hotové nejsou. 
Budou na podzim. Věřím, že ten náš malý 
„svépravický kousek“ hlavního města do bu‑
doucna zapomenutý nebude a  něco se po‑
daří vylepšit.

Alžběta Cibochová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Spolu s kolegyněmi Alenou Štrobovou a Bety 
Cibochovou jsme využili pozvání, které za‑
stupitelům k záměru výstavby Bílý vrch poslal 
pan Boldyš. Zastupuje občany, kteří v  dané 
lokalitě žijí a plánovaná výstavba se jich bez‑
prostředně dotýká. Na plácku mezi garážemi, 
v Čertousích, se sešli zástupci vedení radnice, 
přišel i  investor pan Konhefr a  spolumajitel 
pozemků, kde se bude stavět, pan Jaroslav 
Stára.

Mile mě překvapilo, že občané dnes už nic 
neponechávají náhodě. Byli připravení. K dis‑
pozici měli precizní prezentaci záměru, fun‑
dované otázky, podněty a  návrhy, které je 
jistě třeba vzít v úvahu. Záměr výstavby Bílý 
vrch právě prošel řízením EIA. Bylo patrné, že 
Čertouzští nerozporují samotnou výstavbu. 
Nemají až tak zásadní problém s  výstavbou 
153 domů v  bezprostředním sousedství. 
Naopak, poměrně vítají to, že lokalita ožije 

a  bude se nadále rozvíjet. 
Trápí je ale čistírna odpad‑
ních vod. Ta, která tam stojí 
už řadu let, jim ze života stej‑
ně dlouhou dobu dělá svým 
zápachem peklo. Obávají se 
toho, že další čistírna jejich 
trápení ještě umocní. Neu‑
mějí si představit, že zápach ještě zintenzívní. 
Nakonec, nikdo z nás se jim nemůže divit.
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OMYLY STAROSTKY MORAVCOVÉ

ŠANCE PRO POZEMKOVÉ SMĚNY: PŘIHLASTE SE I VY!

AD: HANA MORAVCOVÁ

V minulém čísle HPZ se starostka Moravcová 
ve svém pravidelném rozhovoru podivuje 
nad tím, že naši zastupitelé na mimořádném 
zastupitelstvu podpořili návrh na stažení ka‑
sační stížnosti proti Pražskému okruhu. Je to 
omyl.
Opět je zřejmě na vině starostčina už něko‑
likrát zmiňovaná neznalost jednacího řádu 
zastupitelstva. Jako první se totiž na zastupi‑
telstvu hlasuje o  zařazení bodu na program 
jednání. Kolega Stára svůj návrh předložil. My 
jsme poté jeho zařazení na program jednání 
podpořili. Podle našeho názoru má totiž kaž‑
dý ze zastupitelů právo svůj návrh předložit, 
obhájit a  podpořit na veřejném jednání ar‑
gumenty. Je to právo zastupitele. Je to jeden 
z nezbytných prvků demokratické diskuze. Je 
to slušnost.
Po zařazení bodu na program jednání se 
o něm teprve příslušně hlasuje. V tom přípa‑

dě už bychom samozřejmě hlasovali podle 
programu, který jsme před volbami našim 
voličům předložili.
Nejsme si ovšem vůbec jisti tím, jak otázky 
kolem hlasování o tak zásadních bodech vní‑
má starostka Moravcová? V rozhovoru uvádí, 
že hlasováním dala spolu s kolegy najevo jis‑
totu a stabilitu koalice. Zatímco její kolegové 
ze Šance pro Počernice ale rovnou hlasovali 
proti zařazení bodu na program jednání, ona 
se hlasování zdržela. Proč? Z jakého důvodu 
své kolegy nepodpořila? Jak sama zmíněnou 
„jistotu a stabilitu“ vyjádřila? Zdržením se hla‑
sování? Absencí názoru? Tím, že „nevěděla“?
Možná je důvodem, že starostka Moravcová 
je jakousi „mluvčí starostů 12 městských částí 
a obcí“, kteří kasační stížnost proti silničnímu 
okruhu, jaký má vést Prahou, podali. Na dru‑
hé straně se ale, zřejmě bez vědomí těchto 
starostů, neméně aktivně zúčastňuje i  jed‑

nání na ŘSD, které podle spekulací žádá, aby 
naše městská část stejný návrh kasační stíž‑
nosti stáhla.
Jednou tam, podruhé jinam… V úterý nevíš, 
cos řekl v pondělí… A co teprve v pátek!
Je to složité. Doporučujeme proto paní sta‑
rostce, aby si dříve, než začne kritizovat dru‑
hé, nejprve důkladně zametla před vlastním 
prahem. Prázdniny může využít k detailnímu 
studiu jednacích řádů. Pokud jde o okruh, ale 
nejen o něj, ať si ujasní, na jaké straně vlastně 
stojí. Vyplatí se totiž stát si za svým. Potom 
nemáte potřebu překrucovat pravdu o  dru‑
hých.

Zastupitelé Hnutí občanů Počernic
Alena Štrobová, Alžběta Cibochová,

Daria Češpivová, Eva Cudlínová a Jiří Stibor

Zastupitelé Městské části Praha 20 Měšťan, 
Stára, Herian, Beňová, Čížková, Tůmová, Po‑
lydorová, Kohoutová, Šefčíková, Mojžíšová, 
Beneda, Březinová a  Moravcová na posled‑
ním zastupitelstvu umožnili svému kolegovi 
Pavlu Wágnerovi, jenž zřejmě nebyl spokojen 
s  hodnotou nebo situováním svých pozem‑
ků, uskutečnit výhodnou pozemkovou smě‑
nu bez doplatku. Transakce se týkala převáž‑
ně pozemků pod komunikacemi, které chtěl 
Pavel Wágner vyměnit za pozemky v katego‑
rii PSZ (zahrady), na nichž je možná výstavba. 
Pavel Wágner tak získal přístup na své po‑
zemky z  komunikace (navíc i  šíře směňova‑

ného pozemku odpovídá možnosti komuni‑
kaci vybudovat). Pozemky pana Wágnera se 
proto mohou zhodnotit až o cca 100 tisíc Kč, 
než kolik činí jejich současná hodnota. Opo‑
zice (ČSSD a HOP) samozřejmě chtěla směně 
pozemku zabránit. Nepovažujeme ji za vhod‑
nou a výhodnou pro městskou část. Můj ná‑
vrh na stažení materiálu neprošel, i když jsem 
odcitoval část odborného posudku. Usnesení 
nakonec bylo schváleno nejtěsnější možnou 
většinou, a to i díky hlasu Petra Heriana, rad‑
ního, jenž je Wágnerovým příbuzným. Petr 
Herian navíc ani neoznámil, že je v dané věci 
ve střetu zájmu. Směnu podpořil také Ri‑

chard Stára, předseda místní 
ODS. Panu Stárovi nevyčítám, 
že vlastní pozemky souvise‑
jící s  plánovanou výstavbou 
na Bílém Vrchu nebo že před 
zastupitelstvem kontaktoval 
některé zastupitele. Jen mi 
vadí, že se k  výstavbě na Bí‑
lém Vrchu nepřihlásil čelem, a  to například 
veřejným prohlášením. Až budeme návrh 
plánovací smlouvy, související s  Bílým Vr‑
chem, na zastupitelstvu projednávat, věřím, 
že se pan Stára zdrží hlasování a oznámí, že je 
ve střetu zájmu.

Závěrem mi dovolte stručně reagovat na pří‑
spěvek paní Moravcové v  minulém HPZ. To, 
že paní starostka není obratná v  používání 
jednacího řádu zastupitelstva, je holý fakt, na 
který upozorňuji dlouhodobě. Dále bych rád 
sdělil, že nemůžu za to, že ze Šance pro Po‑
černice odešla zastupitelka ‑ to se ČSSD, jež 
jsem přivedl k volebnímu debaklu, s  jedním 
mandátem stát nemůže. V životě někdy pro‑

hrajete a někdy vyhrajete ‑ to se stává. Z chyb 
je třeba se poučit a neopakovat je. Snažím se 
o to a jsem rád, že přišly v mládí a ne ve stáří. 
Také mi dlouho trvalo pochopit, že skutečně 
silní lidé nejsou ti, co jen rozdávají rány, ale 
lidé, kteří umějí rány přijímat, pak se zved‑
nout a  jít dál. Paní Moravcové bych přál to 
samé. Odchod paní Hruškové ze Šance pro 
Počernice ale svědčí o opaku. Na ostatní, ve‑

skrze negativně podbarvená emoční tvrzení, 
nedokáži reagovat. Pocitu vlastní ublíženosti, 
který se paní Moravcová minulým článkem 
zjevně snažila vyvolat, nevěřím. Sada usmě‑
vavých fotografií paní starostky v  minulém 
Zpravodaji mě přesvědčila o opaku.
Klidnou dovolenou a  načerpání nových sil 
přeje všem.

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

Žádají proto o  posunutí plánované čistírny 
odpadních vod v projektu o zhruba 50 – 100 
metrů. Z  vlastní zkušenosti dobře vědí, že 
v tomto případě je každý metr dobrý!
Pan Konhefr ale posun odmítá s odůvodně‑
ním, že by poté musel záměr znovu projít 

náročným řízením posouzení vlivu na životní 
prostředí EIA. Argumentoval tím, že posun je 
z těchto důvodů nereálný. Domníváme se, že 
je třeba jednat s odborníky a detailně probrat 
všechna variantní řešení. Neměli bychom se 
nechat odbýt. Musíme se pokusit najít takové 

řešení, které občany Čertous nevystaví další 
zbytečné zátěži.

Jiří Stibor,
zastupitel Hnutí občanů Počernic

REAKCE NA ČLÁNEK  ŠANCE NA POZEMKOVÉ SMĚNY!
Pro ilustraci toho, jak pan Čáp zkresluje reali‑
tu, uvádíme následující fakta:
Zmiňovaná směna se týká dvou pozemků 
(pod chodníkem a cyklostezkou), které MČ 
dlouhodobě bezplatně užívala. Vlastní je čty‑
ři spoluvlastníci, 1/6 patří Ing. Pavlu Wágne‑
rovi.
Městská část je namísto výkupu vyměnila za 
část pozemku, která by stejně nemohla být 
využita jinak, než jako přístupová cesta (k 

pozemku rodiny Wágnerových). Tato směna 
proběhla opravdu bez doplatku. Ten by ov‑
šem měla platit spíš městská část, tedy po‑
kud by se striktně držela cenových odhadů 
dle znaleckých posudků. 
„Ale i kdyby byla cena pozemků rovnocenná, 
tak MČ namísto toho, aby vydala peníze na 
výkup pozemků, které již užívá,  vyměnila je 
za část svého pozemku, který by stejně nevy‑
užila jinak než jako přístupovou cestu.“

Spekulace o zhodnocování pozemků je ne‑
smyslná. Prakticky se jednalo o výměnu „ko‑
munikace“ za „komunikaci“. Výstavba, tak 
jak ji podsouvá pan Čáp, zde není možná, 
protože jde o nezastavitelné území (určené 
pro sady, zahrady a vinice)! Navazující poze‑
mek rodiny Wágnerových, který je údajně tak 
skvěle zhodnocen, je dlouhodobě pronajatý 
kynologickému klubu a slouží občanům, kte‑
ří sem chodí cvičit své psy, sportovat a rela‑
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xovat. Fakticky tak směna přispěla především 
k  právnímu narovnání vztahů mezi občany 
a obcí. Ti, kdo tedy hlasovali pro směnu, ne‑
podporovali „obohacení“ konkrétních osob, 
ale racionální, a pro obec rozumné, řešení 
majetkového narovnání. Výsledky hlasování 

zastupitelstva v  této záležitosti ale opravdu 
stojí za pozornost: ukazují totiž, kdo podpo‑
ruje štvavou politiku pana Čápa, a u koho ví‑
tězí zdravý rozum. 
Kdo byl pro, uvádí pan zastupitel ve  svém 
článku výše, proti byli, kromě pana Čápa, také 

zastupitelé HOP, vyjma Mgr. Cibochové, která 
se zdržela.

Zastupitelé Šance pro Počernice a TOP 09

KRÁTKÁ REAKCE NA ČLÁNEK PANA VILÉMA ČÁPA
 Myslel jsem si, že dnes již není problém hla‑
sovat podle svého vědomí a svědomí a že by 
za to neměl být nikdo pranýřován. Z  rétori‑
ky pana Čápa čiší čistě svazácké prohlášení. 
Již jen chybí hlášení „domovní důvěrnice“. 
Doba, kdy se takto jednalo, je snad již dávno 
pryč. Tu si ale pan Čáp pro své mládí nemů‑
že pamatovat. Také si nemůže pamatovat, 
že v  tomto minulém režimu se zabavoval 
majetek, včetně pozemků a stát na něm hos‑
podařil podle svých potřeb a plánů, aniž by 
se někdo zodpovědný zamyslel nad tím, že 

se někdy bude muset tento majetek vrátit 
původním majitelům. Podle práva!! Říká se 
tomu restituce, čímž se napravovaly někte‑
ré křivdy způsobené po roce 1948 do roku 
1989. Směna pozemků mezi MČ a rodinou 
Wágnerových je v  tomto případě správným 
rozhodnutím. Je třeba se na věc dívat jako 
na celek a ne pouze z politického rádoby lí‑
bivého prohlášení. S restitucí mám dlouhole‑
té zkušenosti, neboť naše rodina také přišla 
o všechen majetek. K  další poznámce pana 
Čápa: projekt „Bílý vrch“ nebyl na jednání za‑

stupitelstva ani zařazen a tak 
nevím, k  čemu jsem se měl 
osobně vyjádřit. Pokud se 
kdy hlasovalo, zdržel jsem se 
hlasování a střet zájmů jsem 
ohlásil. V mém věku nepotře‑
buji, aby mi někdo radil, jak 
se mám chovat.

Richard Stára, 
zastupitel ODS

Naše městská část se mimo jiné pyšní i tím, že je 
zde v maximální možné míře postaráno o naše 
nejmenší. Kapacita mateřských škol je momen‑
tálně na takové úrovni, že si můžeme dovolit na‑
bídnout volná místa i sousedním obcím. Stejně 
jako na nejmladší generaci, nezapomínáme ani 
na tu nejstarší a intenzivně se věnujeme proble‑
matice stárnutí obyvatelstva, a to nikoli jen „na 
papíře“, ale prostřednictvím velmi konkrétních 
kroků a  činů. Horní Počernice mají v  současné 
době k dispozici Dům s pečovatelskou službou 
s 13 bytovými jednotkami pro seniory. Jelikož je 
tato kapacita samozřejmě nedostatečná, hleda‑
lo vedení obce další efektivní řešení. Proto jsme 

přijali rozhodnutí odkoupit pozemky přímo 
sousedící se stávajícím DPS a na místě zde sto‑
jící budovy, která je v havarijním stavu a určena 
k  demolici, vybudovat nový objekt, kde bude 
rozšíření domu pro seniory a  Denní stacionář, 
který významně doplní nabídku služeb pro seni‑
ory v městské části Praha 20. V okolí stacionáře 
pak budou provedeny parkové úpravy a  vy‑
budováno posezení a  sportovní prvky. Projekt 
finančně podpoří i  Magistrát hlavního města 
Prahy a nyní již nic nebrání v úspěšné realizaci 
zařízení, které bude významnou pomocí pro 
rodiny seniorů, kteří se o ně nemohou starat po 
celý den a zároveň je nemohou nebo nechtějí 

svěřit do plné ústavní péče. 
Klienti denního stacionáře bu‑
dou mít zajištěnu potřebnou 
profesionální péči, stravu i pes‑
trý program v kolektivu svých 
vrstevníků. Jsme si jisti, že ten‑
to počin přispěje ke zvýšení 
kvality života mnoha rodin, 
aniž by byly přetrhány dnes tolik vzácné mezi‑
generační rodinné vazby a sociální kontakty.

Eva Tůmová,
zastupitelka Šance pro Počernice

STEJNĚ JAKO NA NEJMLADŠÍ GENERACI, NEZAPOMÍNÁME ANI NA TU NEJSTARŠÍ  

Vedení městské části  
Praha 20 a redakce  

HPZ přejí všem  
Hornopočernickým  

krásné léto.
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

SKANSKA OPĚT POMÁHALA
Již druhým rokem pracovníci firmy Skanska, 
v rámci programu „Podej ruku – Den dobrovol‑
nictví Skanska“, pomáhali naší MČ při údržbě 
obce.
Brigády se účastnilo celkem 15 pracovníků. 
Za technické podpory místního hospodářství 
zvládli vyčistit a natřít velkou část zábradlí v Bo‑
žanovské ulici a prováděli výměnu písků v pís‑
kovištích a na dětských hřištích.
Brigádníci vyměnili písek na dětských hřištích 
na sídlišti Mezilesí, v parku u divadla, v parku 

u památníku, v Jizbické ulici, Ve Štverákově ulici 
i v parku Lipí.
Celkem bylo naloženo 9 multikár starého písku 
a  současně byla pískoviště naplněna pískem 
novým. Touto cestou děkujeme firmě Skanska 
za jejich pomoc a  spolupráci s  naší městskou 
částí.

Jaroslav Píša, 
vedoucí OMH



10Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2016

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

JE UKLIZENO, IKEA ČERNÝ MOST JE DOBRÝ SOUSED
IKEA se rozhodla pomoci ke Dni dětí Horním 
Počernicím a  jednou ročně věnuje jeden pra‑
covní den svých zaměstnanců pro dobrou věc. 
Vloni například sázeli stromky v Jizerských ho‑
rách.
Letos chtěli napnout své síly směrem k souse‑
dům. Vzhledem k dobré spolupráci s nezisko‑
vou organizací Rodinné centrum MUM Horní 
Počernice bylo ujednáno ve spolupráci s Míst‑
ním hospodářstvím MČP20 obnovit pískoviště 
na dětských hřištích Lhotská a Pavlišovská, po‑
sekat a ohrabat hůře dostupné lokality a uklidit 
luka, háje a  stezky v  okolí Chvalky, Svépravic 
a Xaverovského háje.
Po pečlivých přípravách týmů Jaroslava Píši 
(Místní hospodářství) a Barbory Zálohové (Ro‑
dinné centrum MUM) jsme se prvního června 
spolu s třiceti zaměstnanci IKEA ráno pustili do 
práce ve čtyřech pracovních skupinách.
Sbíraly se odpadky, likvidovaly se černé sklád‑
ky, přehazoval se písek, plelo se pískoviště, 

hrabala a  odvážela se tráva. 
Zaměstnanci IKEA statečně 
lovili z křoví všemožné pokla‑
dy, odpadky a  pneumatiky. 
Dvě úklidové čety posbíraly 
dvě nákladní auta odpadků. 
Písková četa naložila osm 
multikár s  pískem. Luční 
parta shrabala a naložila šest 
kontejnerů posekané trávy, 

včetně úklidu sekaných ploch. Úspěšný pra‑
covní den jsme zakončili společným opékáním 
buřtů a  velkým poděkováním paní starostky. 
Zaměstnancům IKEA děkujeme!

Za tým organizátorů Jaroslav Píša 
a Barbora Zálohová

Místní hospodářství MČP20 
a Rodinné 

centrum MUM
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI A SRPNU  
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů 
na bioodpad  na II. pol.  2016
místa Místo přistavení srpen září říjen listopad prosinec
1. místo parkoviště u křižovakty 11.9 VOK 9.10VOK 13.11.BIO 4.12 VOK

Mezilesí - Běchorská 14.8 VOK
za benzinovou pumpou 23.10 BIO 27.11VOK

2. místo Ratibořická 25.9 VOK 23.10 VOK
u odbočky k DDM 28.8 VOK 13.11 BIO
a ZUŠ 27.11 VOK

3. místo křižovatky Jeřická 11.9 VOK 9.10 VOK 4.12VOK
Chvalkovická 14.8 VOK 16.10 BIO 13.11 VOK

30.10 BIO
4. místo Křovinovo nám. 25.9 VOK 23.10 VOK

28.8 VOK 16.10 BIO 13.11 VOK
30.10 BIO

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

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A KONTEJNERŮ  
NA BIOODPAD NA II. POL. 2016

Sedláčková Marie
Hampejs Karel
Outlá Marie
Zelinková Jaroslava
Dočekalová Libuše
Fuks Ernest
Schovanec Karel
Hejnová Mária
Jiřičková Věra
Kludská Anna
Franěk Miloslav
Fröhlich Jaroslav
Jiroutová Alžběta

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

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

Golitková Růžena
Killer Jindřich
Králíčková Zdeňka
Mertlová Jaroslava
Mirtlová Miluše
Moravcová Květoslava
Műllerová Libuše
Raisová Milena
Čtvrtníčková Milada
Liška Oldřich
Liška Jan
Lišková Eva
Lupínek Lubomír

Navrátilová Karolína
Riegert Vladimír
Srbová Vlasta
Šerý Josef
Veverka Stanislav
Zemánková Mária
Miller Petr
Nedorostová Eva
Sýkora Luděk

Tuček Zdeněk
Hrabětová Dagmar
Volkeová Ludmila
Siváková Julie
Kazimour Jindřich
Havelková Marie
Šmehýlová Mária
Urchsová Hanna

Housková Naděžda
Křížek Jiří
Ryjantová Zdenka
Řezníček Zdeněk
Štěpánek Bohuslav
Urbánková Eliška
Vnuk Otto
Horká Jaroslava

Šlechtová Alena
Bečvářová Helena
Hampacher Jiří
Libicherová Helena
Sokol Josef
Žáčková Růžena
Hlaváčková Luď ka
Hurtová Věroslava

Michálková Eliška
Minarčiková Jaroslava
Řehoř Václav
Straková Božena
Kejlová Věra
Tomáš Štefan
Valíček Julius
Vinšová Věra

Novák Mirek
Volianská Eva
Barcalová Helena
Chroustová Emilia
Kořenská Helena
Šmídlová Jaroslava

PROSÍM O POMOC: HLEDÁ SE BATOH
Bylo krásné páteční odpoledne 10. 6., a tak 
jsme s dvouletým synem vyrazili na náš počer‑
nický moto výlet. Respektive já tlačím motorku 
tříkolku, syn vesele pozoruje okolí a točí řídítky. 
Tentokrát ovšem musel jet i batůžek „ovečka“. 
Dali jsme ho tedy na opěradlo motorky a jeli 
cestou necestou ‑ z ul. K Palečku na Božanov‑
skou, se zastávkou na tradiční mávání nákla‑
ďákům na D11 a poté ul. Ke Xaverovu zpět do 
Svépravic, bohužel až tam zjišťujeme, že nám 

něco chybí ‑ batoh! Nasadím běžecké tempo, 
dvakrát proběhneme trasu tam i zpět, ale bez 
výsledku. Syn pláče, já zadýchaná ho uklidňuji, 
že ho někde určitě najdeme, leč nestalo se tak. 
Reakci dítěte zná asi každý rodič, když má vy‑
světlovat, že to, co měl ten malý capart tolik rád, 
už asi neuvidí...
Tímto bych chtěla požádat toho, kdo v tento 
den batůžek našel a nechal si ho, zda by ho 
mohl, samozřejmě zcela anonymně vrátit přes 

redakci HPZ. Asi tušíte, jak by dětská duše za‑
plesala! (bohužel už tento druh nevyrábějí, 
abych ho synovi znovu zakoupila a neobtěžo‑
vala vás touto výzvou). Batoh je světle hnědé 
barvy, tmavě hnědé šle, ovečka má červený 
šátek kolem krku.

Jitka Kurdíková, občanka
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CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…
Uhlíková stopa nám ukazuje dopad lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým uka‑
zatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. Nejdůležitějším 
skleníkovým plynem je oxid uhličitý (CO2), vzniklý zejména spalováním fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn, ale i řady dalších paliv), dále 
v důsledku odlesňování a dalších změn využití půdy. Druhý nejvýznamnější skleníkový plyn je metan (CH4), který se uvolňuje při mnoha pro‑
cesech (například při těžbě uhlí či ukládání odpadů na skládky) a v zemědělství. Dalšími skleníkovými plyny jsou oxid dusný, freony, fluorované 
uhlovodíky a fluorid sírový.

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

Zdravá městská část Horní Počernice

Letos již potřetí Zdravá městská část Horní Po‑
černice, v  rámci kampaně ke Dnům bez úra‑
zů, ve spolupráci se ZŠ Stoliňskou, připravila 
soutěž na podporu bezpečného chování žáků 
v silniční dopravě s názvem „S kolem bezpeč‑
ně na prázdniny“.  Účastníky akce byla jednot‑
livá družstva z  každé místní základní školy, 
složená v počtu do 30 žáků z pátých tříd.  Sou‑
těžící plnili úkoly na dopravním hřišti chvalské 

školy pod dozorem příslušníků a příslušnic 
z Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy. 
Obtížnou jízdu zručnosti  zdolávali žáci pod 
dohledem příslušníků odd. prevence měst‑
ské policie. Své znalosti o poskytování první 
pomoci si mohli vyzkoušet na stanovišti pod 
odbornou kontrolou zástupců Českého čer‑
veného kříže z Prahy 9. Žáci zvládali i náročné 
testy z dopravních předpisů, které absolvovali 

v  počítačové učebně. Také na nesoutěžním 
stanovišti u zástupců TSK BESIP u paní Bouš‑
kové, Černé a pana Kučery živě diskutovali při 
řešení dopravních chyb, které byly zobrazeny 
na obrázcích, které dostali k  jejich nalezení. 
Zvládnout nápor rozdávání a sbírání kartiček 
se soutěžními body již tradičně zajišťovaly 
členky místní ZO Senioři. Vítězové každé ško‑
ly dostali mimo jiné také zvonky a odrazová 
sklíčka, která do soutěže bezplatně poskytla 
firma  Bike Ranch.  Úspěšný další ročník by 
se nemohl konat bez pochopení a velké po‑
moci ředitele školy pana Březiny, pedagogů a 
žáků ZŠ Stoliňská, kteří se zasloužili o hladký 
průběh celé akce. Děkujeme všem, kteří se 
zasloužili o bezproblémový průběh letošního 
ročníku akce S kolem bezpečně na prázdniny 
a těšíme se na příští ročník.

Lenka Tomsová
koordinátorka projektu 

Zdravá MČ a MA21

V  pondělí 19.  9.  2016 od 16.30 hod. na 
Chvalském zámku pro vás připravujeme dal‑
ší Veřejné fórum MČ – 10 problémů.

Po informaci paní starostky Moravcové o tom, 
jak se plnila schválená opatření k  úkolům 
z  předešlého fóra v  roce 2015, budete mít 
možnost navrhnout u jednotlivých stolů pro‑
blémy, které považujete za důležité řešit v ná‑
sledujícím období. Stoly budou zaměřeny na 
ekonomiku, správu obce a  urbanismus ‑ ži‑

votní prostředí a  dopravu  – školství, sociální 
oblast a  zdravotnictví  – volnočasové aktivity 
a cestovní ruch a stůl mládeže. U každého sto‑
lu můžete dvěma preferenčními hlasy upřed‑
nostnit dva problémy z  každé oblasti, které 
postoupí do závěrečného hlasování o  pořa‑
dí deseti nejdůležitějších problémů. U  stolu 
životní prostředí a  doprava se budete moci 
seznámit s  novou studií regenerace Nolčova 
parku a diskutovat s architektem o svých pří‑
padných námitkách nebo návrzích.

Vaše účast na tomto Veřejném fóru vám dává 
možnost definovat potřeby v  kvalitě života 
a udržitelném rozvoji městské části pro násle‑
dující období, vyjádřit se k problémům, které 
si podle vás zaslouží pozornost. Proto si přes 
prázdniny vše promyslete a  v  září přijďte na 
Chvalský zámek. Těšíme se na vás.

Lenka Tomsová
koordinátorka projektu

Zdravá MČ a MA21

HORNOPOČERNICKÉ DĚTI JEDOU S KOLEM BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS II. VEŘEJNÉ FÓRUM MČ – 10 PROBLÉMŮ
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V květnu – červnu 2016 jste se mohli vyjádřit 
k Hornopočernickému cyklodotazníku.
Smyslem této úvodní akce bylo zahájit základ‑
ní komunikaci o  záležitostech, které se nás 
týkají a které můžeme do značné míry v pří‑
pravě zvládat vlastními silami. Je rozhodně 
lepší, když si při využití našeho počernického 
potenciálu postupně zajišťujeme např.  pří‑
pravu drobné infrastruktury (parkování kol, 
odpočinková místa), než abychom byli závislí 
na projektantech odjinud, kteří nám něco dra‑
ze nárazově zpracují a odejdou. My v Horních 
Počernicích dlouhodobě bydlíme, je však ne‑
zbytné, abychom spolu více komunikovali, 
podporovali se.
Dotazník nás vyplnilo celkem 155. Jedná se 
o  povzbudivý počet zájemců. Všem děkuje‑
me.
Výsledky dotazníkové akce potvrzují její úvod‑
ní význam. Otázky nebyly detailně vyhraněné, 
spíše základní. Dotazník byl distribuován po‑
mocí webových stránek úřadu, upoutávek na 
infopanelech a rovněž do škol, proto i dobro‑
volní účastníci byli různorodí. Dotazník pře‑
vážně zaznamenal a potvrdil obecné předpo‑
klady.
Z předchozích diskusí s vámi, a nakonec i z vý‑
sledku dotazníku, je zřejmé, že dlouhodobě 
chybějící pocit bezpečí je zde nejzásadnější 
překážkou pro odpovídající rozvoj cyklistiky. 
Technické nedostatky cykloinfrastruktury jsou 
na druhém místě, i když mají výhodu operativ‑
nější realizovatelnosti.
Zatím spíše nemáme vyhraněné názory – co 
jinému stačí ke spokojenosti, to druhý čas‑
to považuje za nedostatečné. To se vývojem 
bude měnit, tříbit.
Více ukazují podrobnější výsledky jednotli‑
vých otázek:

1. Jste spokojeni s možnostmi pro parková-
ní kol v těchto lokalitách?
Předpokládali jsme, že z  lokalit uvedených 
v  dotazníku se každý vysloví k  cca  5 dobře 
známým místům, ale snažili jste se o více, což 
je dobře, i když někde je zřejmá nejistota.
Velmi dobře hodnotíte průběžně užívaná mís‑
ta Úřad MČ HP, Chvalský zámek, nověji želez‑
niční nádraží, úplně nejvíce bodů však získala 
procyklistická ZŠ Stoliňská, MŠ Chodovická. 

Hodnocení každé lokality do jedné kolonky je 
složité, všude jsou různé podmínky a různá ře‑
šení. Někde lze parkování kol zajistit v areálu, 
případně dokonce uvnitř objektů, jinde pouze 
na veřejně přístupném místě. Každé řešení je 
a bude individuální.
Jako nejhorší na parkování naopak hodnotí‑
te Koupaliště, NS Lidl. Vůbec naše 3 nákupní 
střediska by pro cyklisty, chodce (i pro sebe) 
mohla dělat více. Po prázdninách Vás s  nimi 
blíže seznámím.

2. Kde byste využili cyklostojany pro par-
kování kol (i v jiných lokalitách)?
Vaše odpovědi potvrzují pravidlo: nejdříve 
kvalitně zajistit budovy veřejného zájmu  – 
Úřad MČ, Knihovnu, Domeček, Divadlo, želez‑
niční nádraží, dále základní a  mateřské školy 
včetně např.  DDM. Také sportoviště, dětská 
hřiště, odpočinková místa.

3. Považujete tato místa za nebezpečná 
pro cyklistiku?
Za nejnebezpečnější jste potvrdili známou 
Náchodskou ulici, i  když její prostý průjezd 
někdy nebývá nejhorší. Za velmi složitou jste 
na ní označili křižovatku bez semaforu s ulicí 
Bystrá, dále ulici sice se semafory, ale i  svojí 

divokostí – ulici Hartenberskou. Naopak rela‑
tivně dobře dopadla ulice Ve Žlíbku, i když je 
na svém severním a jižním okraji velmi nebez‑
pečná. Semafor s  Náchodskou ulicí ji zřejmě 
alespoň zde zklidňuje. Úmyslně jsme v  do‑
tazníku vybrali místa, která jsou pro cyklisty 

významná a cyklistická infrastruktura na nich 
zcela chybí.

4. Která další místa v HP jsou podle Vás pro 
cyklistiku nebezpečná a proč?
Upozornili jste nás na lokality k  řešení, jako 
je křižovatka a  přechod u  Lidlu, křižovatka 
Šplechnerova x Božanovská x Mezilesí, na jed‑
nosměrné obratiště busu Ratibořická, omeze‑
ný výhled v ulicích U Županských x Náchod‑
ská x Bořetická, dostupnost průmyslové zóny 
Jirny atd.

5. Co nejvíce uvítáte na nádraží HP?
Nejvíce jste vcelku pochopitelně vybrali cy‑
klostojany zejména včetně těch uzavřených 
na dlouhodobější parkování (cca  5  hodin +). 
V dalším pořadí je tradiční požadavek na dob‑
ře fungující WC a dostupný zdroj pitné vody. 
Až potom jsou další cyklistické doplňky – za‑
tím málo známý, ale praktický je servisní sto‑
jan s vybavením včetně pumpičky. Ještě nižší 
potřebu uvádíte u wapky na čištění kola a šat‑
ny. Důležitý bude kamerový systém.

6. Z jaké vzdálenosti byste na kole dojížděli 
na takto vybavené nádraží?
Zde jste uváděli vzdálenosti ve vyrovnaném 

zastoupení. Zblízka lze dojíždět na horším 
kole, z větší dálky již na kole lepším, pro které 
je třeba mít zajištěno bezpečnější parkování.

7. Kdy byste v takovém případě nejčastěji 
využívali takto vybavené nádraží?

HORNOPOČERNICKÝ  CYKLODOTAZNÍK
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Placená inzerce

Rovněž vyrovnané odpovědi, 1/3 hlasujících 
by jej využívala mimo zimu, což souvisí s po‑
měrně mírnými podmínkami H. Počernic i po‑
sledními zimami pouze v kalendáři.
Cyklistické využívání nádraží budeme podpo‑
rovat kvalitnějším parkováním kol.

8. Vaše převažující využívání kola?

Dotazníkové akce se zúčastnili především ti, 
kteří jej využívají k volnočasové rekreaci, spor‑
tu.
Ti, kdo s  jeho pomocí zajišťují své kontakty, 
nákupy, jej berou spíše uživatelsky, bez větších 
citových vazeb, proto je jejich podíl v anketě 
nižší, než v reálném hornopočernickém cyklo‑
provozu.

9. Pohlaví respondentů? (barvy určil počí-
tač)

10.   Kolik je vám let ?
Téměř 50  % zastoupení účastníků ankety ve 

skupině 20  – 40  let je povzbudivé, jedná se 
o  aktivní zájemce o  cyklistiku, také o  spolu‑
pracující rodiče oslovených dětí, což je rovněž 
dobře.

Více informací o  Hornopočernickém cyklo‑
dotazníku je na počernickém webu http://
www.pocernice.cz/app/uploads/2016/06/

Hornopočernický ‑cyklodotazník.pdf.
Pro průběžnou komunikaci nadále funguje 
mail cykloHP ‑stojany@seznam.cz.
Kompletní výsledky dotazníku, včetně jed‑
noduchých analýz, které jsme v  posledním 
dni stihli zpracovat, je možné získat na při‑
pojeném QR kódu, nebo na http://cyklo.sio2.
cz/2016‑cyklodotaznik.

Užší komunikace s  vámi, pravidelně vy-
hodnocovaný dotazník, je jeden ze střípků, 
který nám chybí k tomu, abychom cyklodo-
pravu v Horních Počernicích rozvíjeli syste-
matičtěji. Rádi bychom podobnou, již kon-
krétněji zaměřenou dotazníkovou kampaň 
dělali v  ročních intervalech, nejspíše před 
začátkem sezóny.
Bude to pracovně souviset s  postupným 
rozvíjením Cyklokoncepce realizací jejích 
prioritních opatření, průběžně doplňova-
ných o opatření další, vyplývají např. i z ob-
dobných dotazníkových anket.

II. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy 
v H. Počernicích.

Chci velmi poděko‑
vat Radě městské 
části Praha 20 za 
červnové projedná‑
ní výše uvedeného 
dokumentu. Po jeho 
odsouhlasení se 
ihned rozjela realiza‑
ce schválených pri‑
orit včetně bezpeč‑
nějších cyklostezek. 
Také nově vytvořená 
pracovní cyklosku‑
pina při úřadu MČ 
okamžitě zahájila 
přípravu realizace 
akcí z Akčního plánu 

včetně nových cyklostezek ‑ 
např. napojení na Běchovice, 
severovýchodního počer‑
nického cyklookruhu atd.
 
III. Chvalský mír

V  r.  1866 se při prusko‑
‑rakouské válce dostali Prusové 7. července až 
do Chval, kde téhož dne odpoledne dojednali 
podmínky vojenské kapitulace Prahy. Ve čtvr‑
tek 7. července Vás proto po 150 letech zvu na 
symbolickou vzpomínku cca  od 18:00 hodin 
u  pomníku v  parku u  zastávky MHD Chvaly 
mezi Stoliňskou a  Březeckou ulicí. Odtud vy‑
jedeme do nedalekých Štěrbohol, kde nám 
místní kronikář sdělí více o prusko ‑rakouském 
válčení. Upřesněné informace jsou na http://
www.pocernice.cz/app/uploads/2016/06/
Śtěrboholy‑7. 7. pdf.
 

IV. Prázdninové info

Během projednávání počernické cyklomapy 
se podařilo dohodnout veřejné zpřístupnění 
dětského hřiště u tvrze Hummer, vedle cyk‑
lostezky na Klánovice. Děkujeme!

Přejeme Vám příjemné léto!

Petr Uzel (cyklokoordinátor),  
Petr Křemen, David Křemen
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Z redakční pošty
VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ

AD: VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ

Ve čtvrtek 26.  května jsem se na Magis‑
trátu hl. m. Prahy zúčastnil VEŘEJNÉHO 
projednání developerského projektu Bílý 
vrch, v  rámci tzv.  procesního řízení EIA. 
Velmi nepříjemně mne překvapilo, že se této 
akce, kde bylo odhadem 30 občanů z  Hor‑
ních Počernic, nezúčastnil žádný představitel 
hornopočernické radnice. Bojí se vedení kon‑

frontace s  lidmi? Prosazuje záměr developera 
vybudovat na zelené louce 150 domků? Ško‑
da, že za Počernice nikdo nedorazil a nevysvět‑
lil lidem, jak je to kupříkladu s  požadavkem 
městské části vybudovat u  Bílého vrchu cyk‑
lostezku, která povede směrem k dálnici! Je to 
krajně nebezpečné, lidé spekulovali o tom, že 
na rozšířenou komunikaci budou vjíždět kami‑

ony (viz přilehlé haly průmyslové zóny). Prosím 
o  vyjádření příslušné představitele Horních 
Počernic, proč se projednávání EIA nezúčastnili 
a jak to tedy bude s okolím Bílého vrchu.

Děkuji
Lukáš Král, občan Horních Počernic

Projekt Bílý vrch není žádná novinka, projed‑
nává se už druhé volební období. Několikrát 
prošel Radou i komisemi a byl podle požadav‑
ků mnohokrát upravován. Rozhodně na něj 
nelze nahlížet černobíle a odsuzovat ho jenom 
proto, že se jedná o 150 domků. Chápu obyva‑
tele Čertous, že by nejraději měli kolem sebe 
jen pole, ale to není možné. Jedná se o  sta‑
vební pozemky, kde se naopak může stavět 
až do výše 6 pater. Firma Konhefr zde plánuje 
stavět pouze rodinné ekologické domky. Na‑
víc v rámci spolupráce věnuje obci 30 miliónů 
korun (což je pětina našeho rozpočtu), za které 

na Bílém vrchu postaví školku, obchod, dvě hři‑
ště, park a zelený val pro odclonění od dálnice. 
Obci předá silnice, chodníky a  připravuje sítě 
na pozemky městské části. Cyklostezka bude 
též v  rámci výstavby vybudována, dle pláno‑
vaného propojení cyklostezek, ale rozhodně 
nebude umožněno vjezdu pro kamiony.
Projekt získal kladné rozhodnutí EIA, což je 
jediný spravedlivý argument, jestli výstavba 
má či nemá vliv na životní prostředí. Na veřej‑
né projednávání na Magistrátu nebylo nutno 
osobně chodit, neboť městská část poslala 
poslední připomínky za Radu i  Komisi život‑

ního prostředí písemně. Na dotazy občanů 
odpovídali kompetentní úředníci z Magistrátu, 
zástupci firmy Konhefr a další.
Ještě jednou opakuji: projekt získal kladné 
rozhodnutí EIA a  neporušuje platné stavební 
předpisy, není tedy žádný důvod mu bránit. 
Jistě se všichni shodneme na tom, že předpisy 
a zákony nelze porušovat, a že není ani možné 
na území naší městské části zavádět předpisy 
vlastní, byť by se třeba zrovna někomu hodily 
sebevíc.

Alena Šefčíková, radní

ZÁMĚR - VÝSTAVBA BÍLÝ VRCH – REVIZE 1, PRAHA 20

AD: Z MORAVCOVA SE MUSÍ ZASE STÁT HORNÍ POČERNICE

Dne 26. 5. 2016 proběhlo veřejné projednání 
posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí (tzv. EIA). Uskutečnilo se ve Škodo‑
vě paláci na Magistrátu hlavního města Prahy 
(MHMP). Překvapilo mě, že jednání se osobně 
nezúčastnil nikdo z důležitých představitelů 
naší městské části. Na podobných setká‑
ních by naše občany přece zastupovat měli! 
V  tomto případě mám na mysli především 
radní pro životní prostředí Alenu Šefčíkovou.
Jednání se pravda účastnil jeden zastupitel – 
a to p. Stára. Nezastupoval tam ale společně 
se svým bratrem zájmy městské části a jejích 
obyvatel, ale pouze svoje, coby spoluvlastní‑
ka pozemků.
Vyslovil jsem jednoznačné stanovisko, že 
projednávání tohoto záměru je v daném mís‑
tě naprosto nevhodné a  předčasné. Formát 
tohoto příspěvku neumožňuje vše probírat 
do detailů, tak jen jeden z  nejdůležitějších 
důvodů. Předmětnou zástavbu není možné 
napojit na čistírnu odpadních vod v Čertou‑
sích. Tento projekt, stejně tak jako projekt – 
„Bytové domy  – Rezidence Čertousy“, nemá 
v  této čistírně odpadních vod zarezervova‑

nou kapacitu. Ani nemůže, kapacita je napl‑
něna už nyní.
Projekt „Výstavba Bílý Vrch  – revize 1, Praha 
20“ si v jihovýchodním rohu pozemku vybu‑
dovává svou vlastní čističku, pro kterou de‑
veloper p. Konhefr slibuje ustanovit po dobu 
fungování jakousi správní společnost (prav‑
děpodobně s ručením omezeným).
Do zápisu Komise výstavby a územního roz‑
voje (KVÚR) ze dne 19. 10. 2015 jsem požado‑
val zapsat toto mé stanovisko jako doporuče‑
ní RMČ: „Nesouhlasím s tím, aby městská část 
(MČ) podstupovala obecně riziko povolování 
lokálních čistíren odpadních vod, které v pří‑
padech jakýchkoliv (provozních i  majetko‑
vých) selhání musí okamžitě převzít do své 
správy a  hradit provoz za peníze daňových 
poplatníků. Doporučuji souhlasit jen s  pří‑
mým napojením na kanalizační stoky ve sprá‑
vě PVK, či souhlasit s konkrétní odpovědností 
jednotlivých majitelů domovních čistíren.“
V „Deklaraci podmínek rozvoje MČ Praha 20“ 
se ostatně také mimo jiné praví: „Pro odka‑
nalizování rozvojových ploch neakceptovat 
nové lokální čistírny odpadních vod, vyjma 

případů individuální zástavby rodinných 
domů a drobných provozoven.“
Rada městské části (RMČ) Praha 20 dosud ne‑
uzavřela smlouvu o spolupráci ani plánovací 
smlouvu se společností Konhefr a podmínila 
podpis do doby vydání závazného stanovis‑
ka k posouzení vlivů provedení záměru na ži‑
votní prostředí. Z informací ze zastupitelstva 
z 13. 6. 2016 vyplývá, že by v budoucnu mělo 
radě tento postup schválit celé zastupitelstvo. 
Na pondělním jednání jsem tedy zastupitele 
coby správce veřejných financí vyzval, aby 
žádnou plánovací smlouvu, ani o spolupráci, 
v budoucnu neuzavírali a na výše uvedená ri‑
zika a jejich odpovědnost jsem je upozornil. 
V neposlední řadě pak i proto, že povolením 
jedné lokální čističky jednomu developerovi 
spustí samozřejmě lavinu dalších.

P.  S. „Až bude poslední strom pokácen, po‑
slední řeka otrávena a poslední ryba ulovena, 
teprve pak pochopíte, že peníze nelze jist.“ – 
kmen Kríú, Severní Amerika

Vladimír Hošek, člen KVÚR

Ráda bych reagovala na článek paní starostky 
Hany Moravcové, v němž komentuje postře‑
hy zastupitele pana Čápa. Uvádí, že pan Čáp 
osočuje ty, kteří uspěli a skutečně pracují pro 
Počernice a v  zájmu ochrany paní zastupi‑
telky Šefčíkové a své rodiny údajně zvažuje i 
právní kroky.
Přiznám se, že mě její názor překvapil. Rad‑
niční časopis čtu pravidelně. Nezaznamena‑
la jsem ale, že by pan Čáp někoho nactiutr‑
hačným způsobem napadal. Pokud si dobře 

vzpomínám, paní radní Šefčíková si před ča‑
sem v  článku postěžovala, že kvůli diskuzi 
nad materiály se jednání zastupitelstva velice 
protáhlo. Nedokážu takový postoj pochopit. 
Do voleb šla přece s tím, že s jistou časovou 
ztrátou počítat musí! V některých městských 
částech nebo obcích trvají jednání zastupi‑
telstva dlouho do noci. Jako občan ale ne‑
vnímám, že je to nutně špatně. Zastupitelé 
zkrátka mají na projednávaná témata různé 
názory. Hledají, nebo by alespoň hledat měli, 

ve svých diskuzích řešení ideální pro občana. 
Pan Čáp na tuto stížnost paní radní normálně 
kriticky reagoval. Nemyslím si rozhodně, že 
jeho reakce by měla vyvolat „zvažování pří‑
slušných právních kroků“. Zejména předsta‑
vitelka radnice by jimi svým kolegům neměla 
úplně zbytečně vyhrožovat.

Martina Kollingerová, občanka
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Pana učitele Josefa Černého jsem po-
znala jako velmi emotivního člověka. 
Když si před pár týdny přebíral ocenění 
na Chvalském zámku, nemohl zakrýt své 
překvapení a  dojetí. Stejně tak se mu 
občas zaleskly slzy, když během našeho 
rozhovoru vzpomínal na své bývalé žáky 
a příběhy z dětských domovů, kde půso-
bil jako ředitel i vychovatel.

Co vás vlastně přivedlo ke školství?
Tak do jisté míry mě k tomu přitáhla rodin‑
ná tradice, jelikož děda chtěl být kantorem, 
začal studovat pedagogický ústav v Jihlavě, 
ale jako nejstarší z dětí musel po smrti svého 
otce převzít mlýn a tak se jeho cesta upnula 
jiným směrem. Já jsem chtěl také studovat 
Pedagogickou fakultu, ale vzhledem k tomu, 
že jsem nedostal doporučení pro tehdejší 
UK, přihlásil jsem se do Brandýsa nad Labem, 
kde kamarádova maminka tehdy dělala ká‑
drovou na Pedagogickém institutu, kde mě 
vzali a za to jsem opravdu vděčen. Naštěstí 
hned druhým rokem škola přešla pod Uni‑
verzitu Karlovu a  tak jsem se tam, byť okli‑
kou, přeci jen dostal.

Kam jste po škole nastoupil?
Nastoupil jsem jako vychovatel na psychi‑
atrické klinice pro děti, která byla v Dolních 

Počernicích. Musím říci, že jsem za tento 
start opravdu rád, získal jsem tam mnoho 
zkušeností, které jsem využíval během celé 
mé další kariéry. Tohle pro mě byla ta nejlep‑
ší škola, kterou jsem mohl do života dostat.

Pro jaké děti tato klinika byla zařízena?
Bylo to rozdělené na tři segmenty, jedna část 
tvořila děti s  klasickou psychiatrickou dia‑
gnosou jako například maniodeprese, schi‑
zofrenie… Další skupinu tvořily děti, které 
měly výchovné problémy a podle mého ná‑
zoru zde vůbec neměly být a jejich problém 
se měl řešit jinak, ale bohužel tehdejší režim 
řešil vše ústavní péčí. A  poslední skupinou 
byly děti s  nejrůznějšími dysfunkcemi. Jako 
supervizor tohoto zařízení zde působil pro‑
fesor Matějček (nejznámější dětský psychiatr 
zabývající se dětskou psychologií ‑poz. red.), 
který si zde vychoval skvělou partu lidí, jako 
byl Zdeněk Žlab, Jaroslav Šturma a  primář 
Luděk Černý, s  kterým nejsme nijak příbu‑
zensky spřízněni. Dokonce po něm nastoupil 
jako primář další Černý, tentokrát Kamil.
Zřejmě to jméno prostě láká do Počernic.

Kdy jste přešel sem do Počernic?
Nejdříve jsem si udělal takové pedagogic‑
ké kolečko po Praze 10, kde bych rád zmí‑
nil mou milovanou školu Hostýnskou, kde 

jsem byl opravdu moc rád. Ale neměli jsme 
byt a  tak bylo těžké udržet se v Praze a  tak 
jsem šel učit do okresu Chrudim, později do 
tamní pedagogické poradny. Zároveň jsem 
dělal postgraduál v  Praze, kde jsem potkal 
kamaráda, který mi řekl, že venkovanům dá‑
vají okamžitě v Praze učitelský byt, což jsem 
vůbec netušil a jelikož jsem v té době oprav‑
du bydlel na vesnici, tak jsem si zkusil zažá‑

ŽIVOT MÁ VŽDY OTEVŘENÁ DVÍŘKA NA NĚKOLIK STRAN
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dat a opravdu jsme dostali učitelský byt tady 
v Horních Počernicích. Tehdy se psal rok 1978 
a  já zde dostal nejen byt, ale zároveň získal 
nový domov.

To jste zde zároveň začal rovnou učit?
Ano, nejprve na základní škole Chvaly, kde 
jsem byl tři roky a pak jsem šest let učil na Ra‑
tibořické. Můj bývalý inspektor, kterého jsem 
znal z  dob mého působení na psychiatrii, 
si na mě vzpomněl a  doporučil mě na post 
ředitele dětského domova v  Dolních Počer‑
nicích. Při pohovoru se mě zeptali, zda jsem 
ve straně, po mé záporné odpovědi řekli, že 
to nebude problém, že zařídí vstup. To jsem 
ale odmítl a kupodivu mě opravdu vzali a tak 
jsem se stal jediným nestranickým ředitelem 
dětského domova. Po sedmi letech ředitelo‑
vání jsem se ale chtěl zase vrátit do výuko‑
vého školství a začal učit na Černém Mostě. 
Po roce jsem se na této škole stal zástupcem 
a musím říci, že bylo příjemné poznat sídlišt‑
ní školu.

Když zmiňujete právě tu sídlištní školu, je 
velký rozdíl mezi školami rodinného typu 
jako jsou například tady v  Počernicích 
a právě školou na sídlišti?
Jsou velké, tady se lidi znají, většina pedago‑
gů učila rodiče, někdy i prarodiče současných 

žáků. Mají tady kořeny a  tak mají k  určitým 
věcem jiný přístup. Na sídlištích se lidé pořád 
stěhují, žáci se málo znají, jejich rodiny už vů‑
bec. Můj syn bydlí na vesnici u Českých Budě‑
jovic a tam dělají dokonce třídní schůzky pro 
prarodiče. Většina z  nich spolu chodila také 
do stejné třídy a  tak to mají místo třídního 
srazu. Nejdříve na mě koukali, který já jsem 
a  kde že jsem seděl, teď už mě vzali mezi 
sebe a já se na ty srazy vždy moc těším.

Kam pak vedla vaše další cesta?
Ze školy na Černém Mostě jsem šel dělat 
inspektora základního a  etopedického škol‑
ství, po deseti letech jsem odešel, tentokrát 
do dětského domova v Klánovicích. Pak má 
cesta vedla na fakultu, kde jsem pět let před‑
nášel legislativu ve školství.

Přinášeli mladí pedagogové po fakultě 
nové metody a  pohled na školství, nebo 
se nijak nelišil od toho vašeho?
Myslím, že ano a dá se to velmi dobře sklou‑
bit, je určitě potřeba vidět tyhle věci nově 
a učit se vzájemně od sebe. Musím ale říci, že 
když jsem učil a fakultě, tak se hodně posu‑
nula taková ta vnitřní kvalita studentů. Na za‑
čátku jsem tam nacházel ty dychtivé studen‑
ty, kteří se těšili, až budou učit a na konci jich 
dost říkalo, že do školství nikdy nepůjdou.

Vzpomenete si ně-
kdy na svou první 
třídu?
Určitě ano, ta první 
byla na té psychiatrii 
a dokonce jeden hod‑
ně těžce psychicky ne‑
mocný kluk za mnou 
chodil ještě po čtyři‑
ceti letech. Občas se 
vidím i s klukem, dnes 
už samozřejmě star‑
ším pánem, kterého 
jsem vedl na pionýr‑
ském táboře, na který 
jsme v  rámci zápočtu 
museli jezdit. Nedáv‑
no jsem zase potkal 
známého ze školy 
v  Chrudimi, povídali 
jsme si o bývalých žá‑
cích a  o  jedné žákyni 
mi řekl, že vystudova‑
la geologii. Ptal jsem 
se ho, proč studovala 
právě tento obor a prý 
říkala, že jsem tehdy 
vyprávěl o  kamenech, 
jí to zaujalo a  dnes je 
tedy geoložka. Tohle 
člověka opravdu po‑
těší. Také za mnou na 
jedné akci na horách 
přišel pán a  zeptal se 
mě, zda jsem nepra‑
coval v  dětském do‑
mově. Povídali jsme si, 
ukázal mi svou dcerku 

a řekl mi, že je vděčný, jak jsme ho v tom do‑
mově krásně vychovali a to bylo to nejhezčí, 
co mi mohl říct. Těch příběhů, co mi utkvělo 
v hlavě je opravdu mnoho. Některé byly ve‑
selé, jiné smutnější, ale i v těch smutných je 
potřeba si uvědomit, že život s  problémem 
nikdy nekončí a má vždy otevřená dvířka na 
několik stran. Stačí se rozhodnout, kudy jít 
dál.

Před nedávnem jste dostal ocenění, které 
jste nečekal, a bylo na vás vidět dojetí.
Jsem emotivní člověk, měl jsem doopravdy 
radost a nečekal jsem to. Opravdu velkou ra‑
dost mi udělali i tou knihou, kterou za mými 
zády dali dohromady, objevily se tam foto‑
grafie, které ani nevím, že existovaly.

Při předávání jste vzpomenul hlavně zá-
sluhy vaší ženy, mimochodem také kan-
torky. Jak jste se poznali?
My jsme se poznali v  roce 1964, když jsme 
začali studovat. Ona byla krásná slečna, líbila 
se mi, ale ani jsem nepomyslel, že bych se jí 
zrovna já zalíbil. Začala doba Pražského jara 
a my oba byli v Akademické radě studentů, 
tam jsme se trochu více poznali. Studia jsme 
končili v roce 1968 před invazí. Já jsem hned 
o prázdninách odjel na cesty po Itálii, a když 
přišel srpen, tak jsem byl právě ve Švýcarsku. 
Známá, která tam byla mi říkala, abych se už 
nevracel, podařilo se mi i  získat stipendium 
v Curychu, ale mě to prostě táhlo domů a tak 
jsem se v  říjnu vrátil. V  tu dobu bylo těžké 
se někam dostat, všechny školy už byly roz‑
jeté a  tedy personálně obsazené, ale přes 
známou se mi podařilo získat pávě to místo 
v  psychiatrické léčebně. Jedna naše spolu‑
žačka, která dostala umístěnku do Chomu‑
tova, uspořádala v jedné hospůdce sraz spo‑
lužáků a tam jsem svou budoucí ženu znovu 
potkal a už neopustil.

Lenka Bartáková,
redaktorka
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Z  hornopočernické rodačky Naděždy 
Bleskové přímo srší energie, a jak říká, její 
práce ředitelky a  učitelky je jejím splně-
ným snem. Právě za pětadvacet let prá-
ce v roli ředitelky si z Chvalského zámku 
odnesla ocenění, čehož si velmi cení. Ve 
svém volném čase ráda čte, pracuje na 
zahrádce, lyžuje nebo se věnuje turistice.

Vzpomenete si na moment, kdy jste se 
rozhodla stát se učitelkou?
Určitě, to si přesně pamatuji, bylo to v první 
třídě. Hned co jsem usedla do školní lavice, 
jsem si školu zamilovala a věděla, že tohle je 
má cesta.

Bylo to díky učiteli, kterého jste měla, 
nebo ta láska ke školství byla ve vás?
Měla jsem určitě velké štěstí na pedagogy, 
kteří mě učili. Už od mala jsem si ráda hrá‑
la na školu, ale ten moment, kdy jsem měla 
jasno, byl právě v té první třídě. Nikdy jsem 
ve svém rozhodnutí nezaváhala a nikdy pak 
ani nelitovala.

Kam jste po škole nastoupila?
Hned po škole jsem nastoupila do základní 
školy Litvínovská na Proseku, kde jsem byla 
dva roky. Po mateřské dovolené jsem přešla 
na základní školu Chodovickou, která se v té 
době právě otevírala. V roce 1991 vyhlašovali 
konkurz na místo ředitelky do základní školy 
Spojenců. Rozhodla jsem se přihlásit a kon‑
kurz jsem vyhrála. Musím říci, že to bylo nej‑
šťastnější rozhodnutí v mém profesním živo‑

tě. Díky tomu jsem prožila nádherných 25 let 
se skvělým kolektivem.

Vždy jste měla štěstí na lidi kolem sebe?
S radostí musím říci, že ano. Po celou dobu 
jsem pracovala s  perfektními lidmi. Vlastně 
když jsem nastoupila sem do Spojenců, tak 
se mnou přišlo několik „holek“ tehdy stejně 
jako já také po mateřské dovolené a  dnes 
už budeme pomalu odcházet do důchodu. 
Já jsem opravdu ráda, že jsme pořád stejná 
parta a měla jsem štěstí na slušné lidi.

Jako ředitelka zároveň i  učíte, dá se to 
dobře skloubit?
Určitě ano, po celou dobu učím první třídu 
a  musím říct, že vnímám jako nejhezčí učit 
právě prvňáčky. Přijdou sem v  září, neumí 
číst ani psát a  za těch deset měsíců udělají 
obrovský pokrok a většina z nich krásně čte, 
počítá. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, 
že pořád chválím, ale víte, já jsem opravdu 
šťastná, že dělám právě ve školství. Můj koní‑
ček se stal prací a to je k nezaplacení.

Ať tedy pořád jen nechválíme. Je něco, co 
vám na této práci vadí?
Ano, je. Vadí mi byrokracie a  v  současné 
době i  inkluze. Když se podívám tak deset, 
patnáct let zpět, tak jsme mimo vyučování 
měli čas se více věnovat dětem a pedagogic‑
ké práci. S přibýváním administrativy, zejmé‑
na kvůli EU, veškerý čas po vyučování musím 
věnovat vyplňování dotazníků, kontrolních 
hlášení. A ten čas, kdy bych si mohla s dětmi 

popovídat, zjistit, co jim dělá radost a co je 
trápí, ten zkrátka chybí.

Máte před sebou ještě poslední tři roky 
práce, co byste si na ty poslední roky přá-
la?

NIKDY JSEM SVÉHO ROZHODNUTÍ STÁT SE UČITELKOU NELITOVALA



18– 19

Určitě bych si přála samé slušně vychované 
děti a  mladé učitele, které bude práce ba‑
vit. Jak už jsem říkala, ta naše parta pomalu 
odchází do důchodu a najít dobrého učitele 
je nadlidský úkon. A  ještě jedno přání bych 
měla. Líbilo by se mi, kdyby se nám podařilo 
nějakými hezkými kresbami pomalovat sokl 
okolo školy. Už jsem o tom jednala s akade‑
mickým malířem panem Velíškem a  ten mi 
přislíbil, že něco „spácháme“. Tak na to se 
opravdu těším.

Zmiňovala jste problémy s  mladými uči-
teli, je opravdu tak těžké najít dobrého 
pedagoga?
Velký problém. My teď máme asi čtvrt roku 
inzerát na učitelku a opravdu se nám sem zá‑
stupy nehrnou. Tohle je ale problém na všech 
školách. Vystudovaných pedagogů je hod‑
ně, ale jen hrstka z  nich zůstává ve školství. 
A není to jen kvůli penězům, bohužel hodně 
z nich studuje jen kvůli titulu. Také vystudo‑
vaní učitelé jsou kreativní a  zaměstnání na‑
jdou v jiných oborech.

Setkáváte se na škole s problémy, jako je 
například šikana?
Minimálně, jednak jsme malá škola pro první 
stupeň a taky se tady každý zná. Známe ne‑
jen ty děti, ale jejich rodiče, prarodiče a děti 
to moc dobře ví, takže jakékoliv občasné 
pokusy víceméně skončí dříve, než vlastně 
opravdu začnou. Celkově je v  Horních Po‑
černicích situace s šikanou, drogami a jinými 
prohřešky velmi klidná. Úřad navíc zaměst‑
nává školního psychologa pro všechny naše 
školy a to je obrovská výhoda, která rozhod‑
ně není jinde obvyklá. Myslím si, že školství 
v Horních Počernicích je na velmi dobré úrov‑

ni proti tomu, co člověk slyší a vidí jinde.

Kam od vás nejčastěji přecházejí děti?
Většina jich jde na ZŠ Stoliňskou, nebo se do‑
stanou na gymnázium.

Dnes je obrovský trend dávat děti na více-
letá gymnázia, avšak někdy k  přijímacím 
zkouškám rodiče hlásí i  trojkaře. Z  mého 
pohledu tím velmi škodí dítěti, když ho 
zbytečně vystavují stresu ze zkoušek.
Máte pravdu, já jsem pevně přesvědčena, že 
víceletá gymnázia by měla být pro mimořád‑
ně talentované děti. Za mě bylo gymnázium 
pro jedničkáře, maximálně pro někoho, kdo 
má sem tam dvojku. Dnes se opravdu hlásí 

i trojkaři. Oni samozřejmě zkoušky neudělají, 
ale jsou to zbytečné ambice rodičů a stres pro 
dítě.

Jaké období pro vás bylo nejtěžší?
Určitě každoročně konec školního roku, jed‑
nak už jsem za těch deset měsíců unave‑
ná, ale hlavně nejtěžší je loučení se s  dětmi 
v páté třídě, když od nás odchází. Vidím je, jak 
mi přišly do třídy jako vyděšené dětičky, které 
neví, co je čeká, učím je první písmenka a oni 
najednou odcházejí. Každý rok se s nimi lou‑
číme na letní scéně divadla a to mě tak chytí 
za srdce, že nemůžu zadržet slzy. Někdy ta tří‑
da tak přilne, že je to opravdu těžké vypustit 
je z toho našeho hnízda.

Vychovala jste tady opravdu mnoho dětí, 
učíte dnes i děti svých bývalých žáků?
Ano, už se ke mně vrací, zrovna teď mám ve 
třídě Andrejku a Adámka. Vždy je velmi ráda 
vidím, ale někdy už i nepoznávám. Z dětí se 
stali dospělí lidé.

Nedalo se přehlédnout vaše překvapení 
a radost z ceny, kterou jste získala za 25 let 
ve funkci ředitelky.
Já to doopravdy nečekala, dostala jsem oce‑
nění už dvakrát, jednou jako ředitelka, po‑
druhé k  pětapadesátým narozeninám. Oče‑
kávala bych spíše něco k šedesátinám nebo 
až půjdu do důchodu, ale že už je to pěta‑
dvacet let, co tady učím, to jsem ani netuši‑
la. Navíc jsem od úřadu dostala nádhernou 
vzpomínkovou knížku na má léta ve školství 
a to mi opravdu udělalo radost.

Lenka Bartáková,
redaktorka
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Program divadla na září a říjen 2016
POKLADNA

Pokladna divadla je během prázdnin uzavřena. 
Vstupenky do divadla v červenci a srpnu koupíte na Chvalském zámku denně  

od 10.00 do 16.00.

REZERVACE
Internetové rezervace provádějte na adrese www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté  

zarezervované vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice koupíte také online na www.divadlopocernice.cz

PŘEDPRODEJ O PRÁZDNINÁCH
V měsících červenci a srpnu zahajujeme předprodej výjimečně současně v pokladně zámku  

i online na našich webových stránkách.  Během prázdnin je pokladna Divadla Horní Počernice 
uzavřena.

Předprodej na měsíc září zahajujeme 12. července v 10.00 online na www.divadlopocernice.cz  
i v pokladně Chvalského zámku.

Předprodej na měsíc říjen zahajujeme 9. srpna v 10.00 online na www.divadlopocernice.cz  
i v pokladně Chvalského zámku.

V ZÁŘÍ HRAJEME
Sobota 17. září v 15.00 a v 18.00

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DS Počerníčci
Divadelní zpracování klasické knižní předlohy. 
Jevištní podoba Alenky v říši divů ještě podtr‑
huje snovou a  tak trochu bláznivou atmosfé‑
ru příběhu. Alenku jsme s  velkým úspěchem 
uvedli na festivalu Divadlo v přírodě. Projekce, 
kterou při venkovních světelných podmínkách 
nebylo možno plně využít, dává na divadelním 
jevišti hře další prostor, který ocení i diváci, kte‑
ří viděli Alenku již v premiéře na letní scéně.
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Neděle 18. září v 19.30
Jean ‑Claude Islert

TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ 
NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Činoherní studio Bouře
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Kristý-
na Frejová, Filip Čapka/ David Punčochář, 
Beata Kaňoková/ Jana Kotrbatá
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, 
dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho 

dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec ne‑
tuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak 
se zdá. Miluje svou ženu? Nebo ji podvádí? 
Daří se jeho firmě? Anebo naopak? A  co te‑
prve, když se během jediné noci všechny po‑
chybnosti potkají na jednom místě, v jednom 
bytě…
Ne, na nic z  toho teď očividně není ta pravá 
chvíle! Nebo ano?
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350 Kč, 320 Kč, 280 Kč

Pondělí 19. září v 19.30
S.E.N
Divadlo bez prken
Režie: Jiří Moudrý
Hrají: Čestmír Kouba, Ondřej Krásný, 
Tereza Pachtová, Helena Píšová, Tomáš 
Polej, Ondřej Sýkora
Pět zdánlivě nesourodých dramatických kusů. 
Večer na pomezí scénického čtení a  komor‑
ního divadla. Na každý pád vás čeká neotřelý 
divadelní zážitek.
Délka představení: 90 – 120 minut
Vstupné: 100 Kč

PŘEDSTAVENÍ V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ

ZÁŘÍ
11. 9. - 13.00 hod. 
Zahájení 11. divadelní sezóny
Průvod Karla IV.

17. 9. - 15.00 hod. Alenka v říši divů

17. 9. - 18.00 hod. Alenka v říši divů

18. 9. - 19.30 hod. Teď ne!

19. 9. - 19.30 hod. S.E.N.

21. 9. - 19.30 hod. Radůza

24. 9. - 18.00 hod. Válka Roseových  

25. 9. - 15.00 hod. Tři přání

29. 9. - 19.30 hod. Královny

ŘÍJEN
2. 10. - 15.00 hod. Nápady Blešáka Fešáka

6. 10. - 19.30 hod. Světáci

8. 10. - 18.00 hod. Bylo nás pět

9. 10. - 15.00 hod. Sněhurka

11. 10. - 19.30 hod. Chvilková slabost

14. 10. - 19.30 hod. Pan Halpern a pan Johnson

15. 10. - 15.00 hod. Na kouzelném paloučku

18. 10. - 19.30 hod. Lordi

20. 10. - 19.30 hod.  Jiří Schmitzer

22. 10. - 15.00 hod. Šípková Růženka

23. 10. - 18.00 hod. Šakalí léta  

25. 10. - 19.30 hod. S Pydlou v zádech

30. 10. - 15.00 hod. Honza a zakletá víla

DOPOLEDNÍ POŘADY  PRO MŠ A ZŠ
19. 9. Pražské pověsti

22. 9.  Vodnická pohádka

26. 9.  Ta naše písnička

3. 10.  Jak pejsek Ferda potkal sluníčko

7. 10. Výchovný koncert Two Voices

10. 10. Legenda Karel IV.

11. 10. Zimní pohádky včelích medvídků

12. 10. Zimní pohádky včelích medvídků

13. 10. Zimní pohádky včelích medvídků

17. 10. Není drak jako drak

19. 10. Legenda Karel IV.

21. 10. Trapas nepřežiju!  
 Aneb ten řízek nezvedej

24. 10. Bačkůrky a stará botičkárna
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Středa 21. září v 19.30

RADŮZA
Koncert výrazné české šansoniérky a písničkář‑
ky.
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Sobota 24. září v 18.00
VÁLKA ROSEOVÝCH
Malé divadlo Kolín
Režie: Martin Drahovzal
Hra nevychází z  filmové podoby, ale z  knihy, 
podle které byl známý film natočen. Barbara 
a Oliver Roseovi jsou manželé žijící ve svém do‑
konalém světě se svými dětmi – a jsou šťastni. 
Zdánlivě. Do doby, než jeden z manželů zjistí, 
jak by bylo krásné žít sám. Za pomoci dvojice 
právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodové‑
ho řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce 
ustoupit ze svého požadavku – ten dům je můj! 
Navzájem si připravují drsné naschvály a neje‑
den domácí mazlíček zaplatí cenu nejvyšší. Je 
to drama i mrazivá komedie zároveň.
Délka představení: 90 minut (hraje se bez pře‑
stávky)
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč 
studenti a senioři

Neděle 25. září v 15.00

TŘI PŘÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová a Roman Chlup
Klasická činoherní pohádka, kde zlo je opravdu 
zlé a dobro po zásluze zvítězí. Kouzelný prstý‑
nek splní Markétce její největší přání, stát se 
princeznou, ale přinese jí to štěstí? A co dvorní 
dáma Elizabeta, bude jednou královnou? Kdo 
ví, pohádka to dětem poví.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70 Kč, 60 Kč, 50 Kč

Čtvrtek 29. září v 19.30
Roman Vencl, Michaela Doleželová

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová 
a Barbora Jelínková
Jeden pokoj v sanatoriu a tři ženy, které si v ne‑
dávné době prošly životní zkouškou a teď stojí 
před nelehkým úkolem  – naučit se žít nový 
život. Tři různé generace, tři odlišné povahy, 
tři příběhy a  humor, který je drží nad vodou. 
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného 

humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 90 minut + přestávka
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Neděle 2. října v 15.00

NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
V hmyzí říši je veselo a i když vejtaha a tlučhuba 
Blešák Fešák způsobí spoustu zmatků, všechno 
dobře dopadne.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70 Kč, 60 Kč, 50 Kč

Čtvrtek 6. října v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen 
Illin, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: L. Olšovský/ F. Tomsa, D. Gondík,
A. Háma /M. Zounar, V. Žehrová /
O. Želenská, I. Andrlová, M. Kantorková/
V. Peterková, J. Oplt/ J. Přeučil

Proslulá filmová hudební komedie v divadelní 
úpravě.
Délka představení: 90 minut + přestávka
Vstupné: 350 Kč, 320 Kč, 280 Kč

Sobota 8. října v 18.00

BYLO NÁS PĚT 
ANEB KLUCI 
NESTÁRNOU
Divadýlko na dlani
Režie: Petr Matoušek
Kdo by je neznal  – Petr Bajza, Eda Kemlink, 
Tonda Bejval, Čeněk Jirsák a Zilvar z chudobin‑
ce. Vraťte se s námi do doby, kdy děti dávaly 
počestnost, hokynáři si vážili svých zákazníků, 
děvčata voněla vanilkovým cukrem a  kluci 
vedli své malé války. Vrťte se s námi do dětství.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč 
studenti a senioři.

Neděle 9. října v 15.00

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Kristýna Cincibusová
Klasická pohádka o  hodné Sněhurce, zlé krá‑
lovně, trpaslících a lesních zvířátkách pro naše 
nejmenší diváky. Roztomilé pohádkové před‑
stavení zahrají děti z herecké přípravky.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 70 Kč, 60 Kč, 50 Kč

Úterý 11. října v 19.30
Donald Churchill

CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo Rytířská
Režie: Petr Hruška
Hrají: Petra Špalková, David Matásek, San-
dra Černodrinská
Bravurní jímavá komedie.
Audry a Tony. Dvacet let manželství. Dva roky 
po rozvodu. On čerstvě ženatý s  podstatně 
mladší dívkou, se kterou čeká dítě. Jí zbývají 
3 dny do svatby s novým partnerem. Vynucené 
setkání bývalých manželů při vyklízení společ‑
né chalupy otevře nezhojené rány, ale nabídne 
také nové možnosti. Mohou podlehnout chvil‑
kové slabosti…
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč

Pátek 14. října v 19.30
Lionel Goldstein

PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Kostka, František Němec
Komorní hra o  zvláštním přátelství dvou sta‑
rých mužů. Pan Halpern pochoval svou ženu 
a u hrobu se seznámí s jejím dávným přítelem 
panem Johnsonem. Oba starci se nad hrobem 
málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak 
se vzájemně poznávají…
Délka představení: 105 minut včetně přestávky
Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

Sobota 15. října v 15.00

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Divadlo Loudadlo
Režie: Petr Matoušek
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná 
den. Budeme si vyprávět, co se „Na kouzelném 
paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slu‑
nečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodo‑
latelný „šoumen“ myšák Kiko. Podíváte se také 
na rybičky pod hladinou, proletíte se s papíro‑
vými draky a na palouček zavítají kamarádi Jů 
a Hele. Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100 Kč, 80 Kč, 60 Kč

 KONCERT
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Úterý 18. října v 19.30
Oscar Wilde, Robbie Ross

LORDI
Režie: Peter Serge Butko
Hrají: Filip Rajmont, Martin Hofman, Peter 
Serge Butko, Martin Kotecký/ Mário Boa
Nedokončená, zapomenutá a  nedávno obje‑
vená hra. Salónní komedie s  lehkými erotic‑
kými prvky o třech lordech, kteří systematicky 
svádí londýnské ženy tak dlouho, až se chyt‑
nou do vlastní pasti…
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Vstupné: 270 Kč, 250 Kč, 230 Kč

Čtvrtek 20. října v 19.30
JIŘÍ SCHMITZER
Koncert známého české-
ho písničkáře a herce.
Vstupné: 220 Kč, 200 Kč, 180 Kč

Sobota 22. října v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DS Julie Jurištové
Režie: Eva Bartoňová a Roman Chlup
Muzikálové pohádkové představení na námět 
klasické pohádky bratří Grimmů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100 Kč, 80 Kč, 60 Kč

Neděle 23. října v 18.00

ŠAKALÍ LÉTA
DS Tyl, Rakovník
Režie: Alena Mutinská
Pohled do minulosti s  nadhledem, humorem 
a nostalgií.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč 
studenti a senioři

Úterý 25. října v 19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák

S PYDLOU V ZÁDECH
DS Josefa Dvořáka
Režie: Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák
„Nová“ verze legendární semaforská komedi‑
ální inscenace. Postavička prostého lidového 
chytráka se zaplétá v  šachové partii moc‑
ných…
Délka představení: 120 minut včetně přestávky
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Neděle 30. října v 15.00

HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
Divadlo Pohádka
Režie: Tomáš Krauchner
V pohádce ožívá neobyčejně obyčejný příběh, 
ve kterém se setkává několik divadelních tech‑
nik – klasická činohra, zpěvohra, pohybové di‑
vadlo, pantomima i černé divadlo.
Délka představení: 60 minut, hrajeme bez pře‑
stávky
Vstupné: 100 Kč, 80 Kč, 60 Kč

 KONCERT

ALOIS JIRÁSEK  
– 165. VÝROČÍ NAROZENÍ

ZAŽIJTE DIVADLO JINAK

VÝSTAVA
První výstava nové divadelní sezóny  bude 
věnována osobnosti  Aloise Jiráska, spisova‑
tele a dramatika představíme také jako jako 
významného českého vlastence, který svým 
dílem, postojem a odvahou ovlivnil společen‑
ský a politický vývoj na přelomu 19. a 20. sto‑
letí, jednoznačně směřující k obnovení české 
samostatnosti. Ochotným  spoluvystavovate‑
lem je nám Památník národního písemnictví. 
V přípravě expozice nám ochotně vyšly vstříc 
také další významné instituce. Návštěvníci vý‑
stavy se seznámí s nevšedními podrobnostmi 
z Mistrova života a s některými osobními do‑
kumenty. Zkrátka něco navíc než nám říkali 
ve škole.
Zveme vás na slavnostní vernisáž ve čtvr-
tek 15. září v 18.00 hodin.

Zahájení nové divadelní sezóny je pro každé 
divadlo takovým malým novým začátkem.  
Důležitým okamžikem, který nabízí mnoho 
možností a láká ke změnám. V září 2016 vstu‑
puje Divadlo Horní Počernice do druhé desít‑
ky svého života a my bychom byli moc rádi, 
kdybyste nové desetiletí zahájili s námi.  Při‑

pravili jsme divadlu a především vám, našim 
divákům, těm věrným, ale i budoucím, kteří k 
nám zatím ještě nenašli cestu, dárek v podobě 
divadelního odpoledne. 
Přijďte v neděli 11. září k divadlu a pobavte se 
společně s námi. Čekají vás divadelní vystou‑
pení pro děti i dospělé a návštěvou nás poctí 

i sám Karel IV. se svou družinou, který se u nás 
zastaví cestou do Čertous, kde můžete v osla‑
vě narozenin pokračovat.

Těšíme se na vás na zahájení 11. divadelní 
sezóny 11. září ve 13.00 hodin ve Votuzské 
ulici před Divadlem Horní Počernice.
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PÁTÝ ROČNÍK SVATOJÁNSKÉHO BÁLU PRINCEZEN A RYTÍŘŮ PŘEKONAL REKORD  
V NÁVŠTĚVNOSTI!  
Jubilejní pátý ročník Svatojánského bálu 
princezen, rytířů a  princů, který se konal 
v neděli 19. června na nádvoří Chvalského 
zámku, měl štěstí na krásné počasí, rekord-
ní návštěvnost a mimořádně půvabné, milé 
malé princezny, ztepilé prince a  výborné 
rodiče, kteří se bavili opravdu královsky! 
Bylo vás 274 a my moc děkujeme!
Na začátku bálu smutná Meluzínka lamento‑
vala, že její nejlepší kamarádka víla Ohnivka 
letos nepřijela na bál. Skřítek Matýsek se ji 
snažil utěšit, ale marně! Nicméně přišla poš‑
ta, k překvapení všech z truhly vyskočila živá, 
veselá víla Ohnivka a bál mohl začít! Zazněla 
již tradiční fanfára z pohádky Jak se budí prin‑
cezny, aby početní plesoví hosté mohli přivítat 
královský průvod v  čele s  královnou, kterou 
následovaly princezny Šípková Růženka, Po‑
pelka, Koloběžka I., rytíř Jan ze Chval a Bludný 
rytíř. Nezbedná trojice  – Ohnivka, Meluzínka 
a skřítek – byla rovněž slavnostně představe‑
na.
Královna moderovala celé pohádkové odpo‑
ledne a  vydatně jí pomáhali všichni členové 
královské družiny. Na ty nejkrásnější písnič‑
ky z  filmových pohádek tančili úplně všich‑
ni, ale hrály se také královské hry, které letos 
opravdu stály za to! Zapojili jsme i rodiče, aby 
si společně s dětmi vyzkoušeli, jaké je to být 
zedníkem opravujícím zámek či sluhou, hle‑
dajícím ty správné botičky dětí. Nechyběl ani 
tanec s  lanem či obřím barevným padákem, 
rytířská šarvátka obou rytířů, dámská volenka 
či legrační tanec Labadan. Víla Ohnivka s Me‑
luzínkou prokázaly, že jsou výbornými zpěvač‑
kami, neboť všem zazpívaly hned dvě písničky 
z pohádky Ledové království.
Závěrečná audience u  královny a  pasování 
mladých rekrutů i rekrutech na rytíře byly pří‑

jemnou tečkou za vydařeným bálem. Mimo 
to všechny děti zavítaly do sklepení, aby si vy‑
zvedly překvapení od skřítka Matýska.
A nezapomněli jsme ani na občerstvení – zá‑
mecká kuchařka zdarma rozdávala výborné 
koláčky z královské pece, které na bál věnova‑
lo Pekařství Moravec. U této usměvavé zámec‑
ké kuchařky děti dostaly zdarma i malinovku 
a kdo chtěl, ten využil i oblíbené malování na 
obličej.
Pokud se vám Svatojánský bál líbil, neváhejte 
a navštivte další – již 6. ročník, který se bude 
konat 18. června 2017. A co mezi tím? Určitě 
si nenechte ujít tyto akce: interaktivní výstava 
Merkur není jen planeta (denně až do 28. 8. ), 
17.  7. Pohádková neděle se Šípkovou Rů‑
ženkou a  Merkurem, 7.  8. Pohádková neděle 

s Popelkou a Merkurem, 27. 8. Hradozámecká 
noc – noční prohlídky s Meluzínkou a skřítkem 
Matýskem a  především 17.  9. Tajemnou noc 
na zámku, kdy se opět setkáte s celou zámec‑
kou družinou. Těšíme se na vás.
Za organizaci akce děkuji zámecké družině, 
zvláště významně pak produkční Rozce Be‑
ránkové, stylistce a  fotografce Walnice, foto‑
grafu Theodorovi, technikům Kamilu Tatarovi 
a Ludvíku Boudovi a všem účinkujícím pohád‑
kovým postavám. Jsme hrdí na to, jak velká 
a silná je již naše zámecká družina.

Alexandra Kohoutová, královna :-)
Foto: Theodor
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MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.
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AKCE PRO VŠECHNY

Vážení návštěvníci,
zámek je čerstvě vymalovaný, voňavý a především – otevřený pro vás opět celoročně, denně od 9 do 
17 hod., a to včetně pondělků a státních svátků! Neváhejte využít příjemné letní dny k návštěvě našich 
výstav a akcí, neboť nabídka je bohatá i o prázdninách!
Nová interaktivní výstava Merkur není jen planeta se líbí dětem, které si u nás mohou hrát, stavět si 
a  prohlížet si velké modely, ale i  rodičům a  prarodičům, kteří zavzpomínají na své dětství s  Merku‑
rem! Navíc výstavou provází formou komentovaných prohlídek v červenci princezna Šípková Růženka 
(17. 7.), v srpnu pak Popelka (7. 8.) či Meluzínka nebo skřítek Matýsek o Hradozámecké noci (27. 8.), 
kdy výstavu spatříte v noční atmosféře a vstoupíte do tajemné komnaty duchů.

Nejen hornopočernickým výtvarným umělcům, ať již profesionálním či amatérským, jsme dali jedinečnou možnost vystavo‑
vat v zámecké galerii a představit to nejlepší, co v našem kraji ve výtvarném umění či fotografii vzniklo. Až do konce srpna 
máte možnost navštívit tuto krásnou a rozmanitou výstavu, a to za jedno vstupné s prohlídkou zámku a výstavy věnované 
Merkuru. Dovolte mi poděkovat všem, kdož u nás vystavují, velmi si jejich i vaší přízně vážíme. Pro všechny je připravena 
slavnostní vernisáž se symbolickým datem 7. 7. od 17 hod.
I letos se nám podařilo zajistit od organizátora DPP a díky dotaci MČ Praha 20 oblíbený Kinobus na Chvalské tvrzi, a to od 
11. do 14. července. Nabídka filmů v letošním roce je nejlepší, jaká kdy byla, a navíc vstup je zdarma! Přijďte se podívat na 
světové i české filmy v kouzelném prostředí Chvalské tvrze!
Domníváme se, velmi vydařená je i naše nabídka na září, kdy pokračujeme ve výstavách pro děti i dospělé díky nové expo‑
zici Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa a výběr z další tvorby Stanislava Holého, připravujeme pohádkovou Tajemnou 
noc na zámku, veselou Svatoludmilskou pouť a vyvrcholením našich snah bude jistě unikátní koncert Michala Prokopa na 
zámeckém nádvoří 18. 9. – zde využijte výhodné vstupné v předprodeji.
Nádherné, svěží a uvolněné léto Vám přeje za všechny na zámku

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

• 17. 7. od 10 do 17 hod. 
Pohádková neděle 
na zámku se Šípkovou 
Růženkou 
a Merkurem

• 7. 8. od 10 do 17 hod. 

Pohádková neděle 
na zámku s Popelkou 
a Merkurem

• 27. 8. od 18 do 22 hod. 

Hradozámecká noc na 
Chvalském zámku – noční 
prohlídky  
s Meluzínkou či skřítkem 
Matýskem

MERKUR není jen pla‑
neta je dlouhodobý 
projekt agentury Idea‑
park s.r.o. ve spolupráci  
s výrobcem stavebnice MER‑
KUR společností MERKUR 
TOYS s.r.o. Na Chvalském 
zámku získává naprosto uni‑
kátní podobu a prostor.

od 25. 6. do 28. 8. , denně od 9 do 17 hod.

MERKUR NENÍ JEN PLANETA – 
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
1. patro a sklepení
Chvalský zámek srdečně zve na parádní let‑
ní a prázdninovou interaktivní výstavu, která 
se koná od 25.  6. do 28.  8.  , denně od 9 do 
17 hod. Najdete u  nás velké modely posta‑
vené z dílků stavebnice Merkur, dílničku pro 
volnou stavbu i  ukázky robotiky. Výstava je 
určena dětem i dospělým, můžete si vyzkou‑
šet různé statické i  funkční modely a  zkusit 
si některé postavit sami. Dozvíte se mnoho 
i o historii Merkuru, ale můžete si i hrát v her‑
ně inspirované touto stavebnicí, kde najde‑
te jedinečnou prolézačku ve stylu Merkuru. 
Znáte lepší zábavu na léto, když je moc horko 
nebo moc chladno?

Navíc jsme na prázdniny připravili dopro‑
vodné akce (komentované prohlídky s  prin‑
ceznami, rezervace času prohlídky na tel. 
281 860 130):
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GALERIE A KOČÁROVNA

AKCE PRO VŠECHNY 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

od 28. 6. do 27. 8. , slavnostní vernisáž 
7. 7. od 17 hod.

SALON VÝTVARNÍKŮ HORNÍCH 
POČERNIC A OKOLÍ
Srdečně zveme nejen všechny Počernické na 
unikátní prezentaci výtvarných děl umělců 
a  výtvarníků (amatérských i  profesionálních) 
z  Horních Počernic a  okolí. V  letním prázdni‑
novém termínu tak uvidíte to nejlepší, co se ve 
zdejším kraji urodilo. Slavnostní zahájení výsta‑
vy proběhne symbolicky 7. 7. 2016 od 17 hod. 
Autoři, na jejichž práce se můžete těšit: Karel 
Cudlín, akad. malíř Martin Velíšek, akad. sochař 
Miloslav Hájek, Alena Schulz, Jaroslav Smutný, 
MgA. Rudolf Janák, ak. malířka Alena Novotná, 
akademická malířka Vladislava Kuřátková, Věra 
Tataro, Theodor, Božena Holanová, Radovan 
Pauch, Pavel Vágner, Emília Krajňáková, Monika 
Korandová, Dominika Herianová, Josef Marac‑
zi, Michaela Vágnerová, Jana Papoušková, Jitka 
Chomová, Růžena Horová, Renáta Provázková, 
Kateřina Trutnovská, Lenka Malá, Jana Sedláko‑
vá, Murin Wolf, Zuzana Dejmková, Pavel Štěch, 
Marta Koháčková, Irena Durmanová, Jaroslav 
Bzenecký, Vladimír Kočička, Alena Vavřičková, 
Eva Bartoňová, Gabriela Štrynclová a další.

od Po 11. do Čt 14. 7. , začátky promítání 
po setmění, od 21:30 hod.

KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI
– SKVĚLÉ FILMY ZDARMA!
Je nám radostí oznámit, že oblíbený Kinobus, 
organizovaný DPP, se opět vrací do Horních 
Počernic na Chvalskou tvrz, a  to od 11.  7. do 
14. 7. 2016 do prostoru parkoviště za stodolou 
na Chvalské tvrzi. Děkujeme za dotaci MČ Pra‑
ha 20. Vstupné zdarma. POZOR, letos se nám 
podařilo zajistit naprosto úžasný program!

Program:
Po 11. 7. Vlk z Wall Street
Út 12. 7. Padesátka
St 13. 7. Vybíjená
Čt 14. 7. V hlavě

Ne 17. 7. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU 
SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU
A MERKUREM
Půvabná a  milá princezna Šípková Růženka 
vás v prázdninovou neděli 17. 7. mezi 10. a 17. 
hodinou provede celým zámkem, interaktiv‑
ní výstavou Merkur není jen planeta, bude‑
te se bavit a  soutěžit a  vystoupáte dokonce 
na zámeckou půdu a  vyzkoušíte, jak se budí 
princezny! Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy 
v celou hodinu a je nutné si rezervovat čas na 
tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky u  nás 
můžete zůstat, jak dlouho chcete.

Ne 7. 8. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU 
S POPELKOU A MERKUREM
Milá a  hezká princezna Popelka v  prázdnino‑
vou neděli 7. 8. mezi 10. a 17. hodinou provede 
celým zámkem, interaktivní výstavou Merkur 
není jen planeta, budete se bavit a  soutěžit 
a hledat zatoulaný střevíček. Prohlídka trvá 40 
min., začíná vždy v celou hodinu a je nutné si 
rezervovat čas na tel. 281 860 130. Po skonče‑
ní prohlídky u  nás můžete zůstat, jak dlouho 
chcete.

So 27. 8. od 18 do 22 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC 2016 
– VEČERNÍ PROHLÍDKY 
S MELUZÍNKOU ČI SKŘÍTKEM
Zveme na večerní a noční komentované pro‑
hlídky s Meluzínkou, nejlepší kamarádkou víly 
Ohnivky, nebo skřítkem Matýskem. Uvidíte vý‑

stavu Merkur není jen planeta, zámek osvětle‑
ný svíčkami, budete soutěžit, dozvíte se mno‑
ho zajímavého a  POZOR, čeká vás návštěva 
tajemné komnaty! Meluzínka provází každou 
celou hodinu od 18 do 21 hod. Skřítek Matýsek 
provází každou půlhodinu od 18.30 do 21.30 
hod. Chvalský zámek tímto vstupuje do pro‑
jektu Hradozámecké noci, kterou organizuje 
Národní památkový ústav. Prosíme o rezervaci 
času prohlídky na tel. 281 860 130. Jedna skupi‑
na může zahrnovat max. 20 lidí vč. dětí. Vstup‑
né: dítě od 2 do 15  let, student, ZTP/P 80 Kč, 
dospělý 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
max. 3 děti) 290 Kč.

Od So 3. 9. do Ne 20. 11. , denně od 9 do 
17 hod., slavnostní zahájení s doprovod-
ným programem v So 3. 9. od 15 hod.

ZE STUDIA KAMARÁD DO KRAJINY 
PANA PIPA A VÝBĚR Z DALŠÍ 
TVORBY STANISLAVA HOLÉHO
Pamatujete si na Studio Kamarád, na Jů, Hele 
a  Mufa, na svět fantazijních krajin plných ba‑
rev, na pohádky a nezaměnitelný humor kre‑
seb Stanislava Holého? Vzpomínáte na krajiny 
pana Pipa, který je jakýmsi alter egem tohoto 
významného výtvarníka? Rádi byste umožnili 
svým dětem hrát si v  pohádkovém, jemném 
světě her, poznat i  část dětství svých rodičů 
a pochopit, jak i v době tabletů a internetu je 
báječné hrát si?

Pak neváhejte navštívit výstavu u nás na zám‑
ku, která se koná od 3. 9. do 20. 11. , denně od  
9 do 11 hodin a bude doplněna i mnoha dopro‑
vodnými akcemi. Děti se pobaví, rodiče budou 
mít unikátní možnost zavzpomínat na své dět‑
ství a poznat i méně známou tvorbu Stanislava 
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Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za květen 2016
Milé děti, 
květen byl ještě naposledy ve znamení výstavy Ateliér Jiřího Trnky. Květnová otázka víly Ohnivky se opět vztahovala 
k této výstavě. Děti měly spočítat, kolik loutek z pohádky Bajaja si mohou na naší výstavě prohlédnout. A správná 
odpověď byla „pět“. Správných odpovědí bylo celkem 118 ze 123 odevzdaných. A kdopak se stal šťatným výhercem? 
Fanfáry zní a je to dvanáctiletá Karolína Jana Čejdová z Říčan, které srdečně blahopřejeme. Karolína si jako odměnu vybrala srpnovou 
komentovanou prohlídku Pohádková neděle s Popelkou a Merkurem. Tak se přijďte podívat na výstavu Merkur a zkuste si zasoutěžit, třeba 
se příště štěstí usměje na vás.                                                          ‑ ak-

Holého, zejména jeho litografie a sítotisky. Na 
své si přijde každý, těšíme se na vás. Přijďte se 
podívat na slavnostní zahájení v sobotu 3. 9. od 
15 hod., čeká vás doprovodný program včet‑
ně možnosti besedy s Jiřím Lábusem (možná)  
a manželkou Stanislava Holého paní Marií  
Holou.

So 17. 9. mezi 18. a 21. hod.

TAJEMNÁ NOC NA CHVALSKÉM 
ZÁMKU
Pohádková stezka zámkem pro malé i  velké 
děti a dospělé, tentokrát i  s noční prohlídkou 
nové výstavy Ze Studia Kamarád do Krajiny 
pana Pipa. Čeká vás zámek osvětlený svíčkami 
a budete soutěžit s celou zámeckou družinou – 
princeznami, rytíři, skřítkem a dalšími bytostmi. 
Akce se koná pouze jedenkrát v roce! Vhodné 
pro děti od 2 do 11 let.

Ne 18. 9. od 10 do 18 hod.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA 
CHVALSKÉ TVRZI
Oblíbená pouť v prostoru Chvalské tvrze s kolo‑
toči, stánky, občerstvením, soutěžemi pro děti. 
Vstup na pouť zdarma. V  rámci poutě připra‑
vujeme další bohatý program a  divadélko na 
nádvoří.

Ne 18. 9. od 19 hod.

KONCERT NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU: 
MICHAL PROKOP A TRIO
Víte o tom, že Michal Prokop oslaví své 70. na‑
rozeniny i  koncertem na nádvoří Chvalského 
zámku? To nejlepší z jeho tvorby zahraje trio ve 
složení Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hru‑
bý. Koncert, který nesmí uniknout nikomu, kdo 
fandí kvalitní a příjemné české hudbě. Vstupen‑
ky v předprodeji k dostání od 25. 6. v recepci 
zámku. Vstupenka v předprodeji 290 Kč, v den 
koncertu 350 Kč.
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Milí naši čtenáři,

Vzhledem k časové prodlevě stavebních prací dochází k posunu stěhování knihovny. S ohledem na tuto skutečnost 
jsme nuceni přizpůsobit a posunout i naše plány týkající se stěhování knihovny. O letních prázdninách bude provoz 
knihovny jako v minulých letech, tedy zavřeno budeme mít pouze tři týdny.

KNIHOVNA BUDE ZAVŘENA  od 25. 7. 2016 do 15. 8. 2016
O dalším dění souvisejícím se stěhováním vás budeme včas informovat. Přejeme vám krásné letní dny, bezpečné odjezdy a vracení se domů, 
inspirativní prázdninové pobyty a nabrání nových sil. Samozřejmě i pěkné chvíle s dobrou knihou.

za kolektiv knihovny Božena Beňová

Třeštíková, R,: 
Bábovky (Motto)

Napadlo vás někdy, 
co řeší milenka že‑
natého muže a  jaká 
je ve skutečnosti ta 
příšerná manželka, 
o které jí on vypráví? 
Nebo proč má její se‑
stra tak špatný vztah 
se svou dcerou? Jak 
se cítí ta patnáctiletá 
holka, na kterou si 

rodiče nikdy neudělají čas? A kam se vlastně 
poděly ty peníze? Kdo je vzal, kdo je ztratil 
a  kdo je bude muset nakonec vrátit? Nová 
kniha Radky Třeštíkové čtenářky překvapí 
upřímnou zpovědí žen, v  jejichž vzájemně 
propletených příbězích nechybí ironie, hu‑
mor, bolest, nenávist ani láska.

Bauer, R. : 
S cejchem vraha (Moba)

Lukáš Trobl z  Květni‑
ce, syn z  nepříliš vý‑
znamného českého 
rodu, se po studiích 
na evangelické uni‑
verzitě v Heidelberku 
vrací do Čech a uchá‑
zí se o místo na císař‑
ském dvoře. Upřímně 
řečeno se více než 
studiu suchopárných 

věd věnoval studiu šermu, v  němž dosáhl 
značného mistrovství. V  malostranské krč‑
mě se dostane do hádky s  vlašským alchy‑
mistou. Přes císařský zákaz soubojů se muži 

utkají a  Lukáš svého soupeře lehce zraní. 
Druhý den ráno je Lukáš zatčen, neboť jeho 
protivník je nalezen mrtev.

Richová, R. : Porodní bába 
z harému (Knižní klub)

Hanna Léviová žije 
s  milovaným Izákem 
v  Konstantinopoli 
a zdá se, že jí nic ne‑
chybí: má příjemný 
dům a  získala si pří‑
zeň mocných v haré‑
mu sultánova paláce. 
Jenže právě tam se 
ze soucitu zaplete do 
intriky, která ji může 

stát život, neboť nová otrokyně, o kterou má 
sultán zájem, skrývá nebezpečné tajemství. 
Když se pak dosud idylický domov ocitne 
v ohrožení, Hanna bude potřebovat všechnu 
svou obratnost a  statečnost, aby zachránila 
sebe i svou rodinu.

Čičvák, M.: Kukura – jeho 
život, jak ho prožil Čičvák 
(Dixit)

„Pracuji se svou duší.“ 
Tak zněl novinový 
titulek, který uváděl 
rozhovor s  Jurajem 
Kukurou v  němec‑
kých novinách těsně 
po premiéře inscena‑
ce Yerma v  mnichov‑
ském divadle Kam‑
mespiele. Psal se rok 

1984 a  začínala se fascinující mezinárodní 
kariéra Juraje Kukury, která v kontextu dějin 
slovenského herectví nemá obdobu. Neza‑
pomenutelnou Yermu s  Jurakem Kukurou 
v hlavní roli režíroval režisér Petr Zadek, který 
zdaleka nebyl posledním umělcem světové‑
ho jména, s kterým Kukura jak už v divadle 
nebo ve filmu, pracoval. Na trh přichází neo‑
byčejná kniha, která vypráví příběh dramatic‑
kého života člověka, který jako jeden z mála 
slovenských umělců přešel doslova celý svět, 
osobně poznal nejvýznamnější evropské 
umělce své doby, proslavil se v  Německu 
a i přesto se vrátil na Slovensko, aby dnes vedl 
jedno z nejdůležitějších slovenských divadel. 
„Mám tvář a  mám duši. Snažím se praco‑
vat se svou duší, protože jedině tehdy je 
vidět v  obličeji,“ řekl Juraj Kukura v  ně‑
meckých novinách o  svém herectví. Kniha 
o  jeho životě, kde se strany budou doslo‑
va otáčet samy, vám umožní nahlédnout 
do jeho duše a  poznat jeho pravou tvář. 
Dozvíte se například, co stálo v osobním te‑
legramu od Leonarda Cohena, jaké zvyky má 
před natáčením Pierre Brice, jak Juraj Kukura 
vyhrál nečekaně v  loterii, jaká je atmosféra 
na filmovém festivale v  Monte Carlu a  co 
to znamená, hrát divadlo před vyprodaným 
900‑místným hledištěm v  cizím jazyku. Au‑
tor knihy Martin Čičvák je umělec a  režisér, 
kterého vize dává příběhu hluboký a  úplně 
nový rozměr. Kniha je o mnoho víc, než jen 
životopisným vyprávěním. Je pohledem mi‑
mořádné osobnosti na mimořádnou osob‑
nost.
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Historie dávná i nedávná – 93
Rakousko-pruská válka a Horní Počernice
Letos 7. července uplyne 150 let od doby, kdy 
našimi původními obcemi procházela tehdy 
vítězná pruská vojska na Prahu. Historickou 
událostí se pak stalo, že v původní obci Chvaly 
v hostinci u Jandů čp. 2 při výpadové silnici ku 
Praze byla podepsána dohoda o vstupu prus‑
kého vojska do Prahy.
Válka Rakouska proti Prusku byla vedena v ob‑
dobí od 17. 6. do 23. 8. 1866. Na jejím počát‑
ku nikdo nepochyboval o vítězství Rakouska, 
avšak v rozhodující bitvě, která se konala dne 
3. července u obce Sadová u Hradce Králové, 
pruské vojsko rakouské na hlavu porazilo. Ví‑
tězné pruské vojsko se pak vydalo na Prahu. 
Dne 7. července dopoledne předvoj pruské‑
ho  vojska vedený podplukovníkem Ranis‑
chem dorazil až do Chval. Starostovi nařídil 
vyslat posla s předaným přípisem pražskému 
purkmistrovi, aby vyslal do Chval odpovědné 
představitele k podepsání dohody o obsazení 
Prahy pruským vojskem. Starosta dal povoz a 
poselství převzal syn hostinského Václav Jan‑
da. 
Přibližně v polovině cesty došlo k setkání s 
protijedoucím kočárem, v němž s purkmi‑
strem seděli i majorové ozbrojených praž‑

ských sborů jedoucích vstříc Prusům, o jejichž 
postupu na Prahu došla téhož dne v ranních 
hodinách do Prahy zpráva. Václav předal 
purkmistrovi přípis a obrátil se zpět poté, co 
purkmistr se obrátil zpět do Prahy. Václav po 
návratu informoval o předání přípisu a o sdě‑
lení purkmistra, že odpoledne s delegací přije‑
de. Purkmistr po krátké poradě v městské radě 
vyjel v čele delegace do Chval. Delegace byla 
složená z purkmistra Dr. Bělského, arcibiskupa  
Schwarcenberka, městských radních, Fürs‑
ta a Hainze a ubytovacího komisaře Karáska. 
V Karlíně se k delegaci ještě připojil tamnější 
purkmistr Götzl. Po příjezdu do Chval byla de‑
legace odvedena do hostince U Jandů, kde v 
připravené místnosti je v čele stolu očekával 
podplukovník Ranisch s dalšími důstojníky 
pruské armády. 

Bezprodleně bylo zahájeno jednání o dob‑
rovolném vzdání se města Prahy, které bylo 
vedeno spíše oznamovacím až přikazovacím 
způsobem. Rozhodnutí na dohodě znělo, 
že příštího dne, o deváté hodině dopolední, 
bude Praha obsazena pruskou posádkou o síle 
8 tisíc mužů složených z pluku husarů, dvou 

pěších pluků a dvou baterií dělostřelectva s 
vozatajstvem a 200 důstojníků, které musí Pra‑
ha ubytovat a živit. Kromě toho musí Praha zá‑
sobit sbor pruského vojska o síle 58 tisíc mužů, 
kteří městem projdou. 

Přesně o deváté hodině dopolední dne 8. čer‑
vence 1866 pak Poříčskou branou vjelo do 
Prahy prvních 100 Prusů, husarů ve slavnost‑
ních červených uniformách s karabinami při‑
pravenými k výstřelu. Za nimi pak následovaly 
další oddíly, velitelský sbor, zdravotnická služ‑
ba a dělostřelectvo. Následující dny procházel 
Prahou postupně sbor pruského vojska pod 
velením generála Rosenberk‑Gruszcyňského, 
který se usídlil na Pražském hradě, nad nímž 
zavlál i pruský prapor. 
Škody v našich obcích průchodem vojska byly 
vyčísleny na několik desítek tisíc a přes sliby 
nebyly nikým uhrazeny.

Hubert Antes, kronikář
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Blíží se doba dlouhých letních dní, kdy si jen 
tak můžeme zalenošit na dece venku u vody, 
pod stromem nebo na verandě ve svém ob‑
líbeném křesle či lehátku. K  tomu neodmys‑
litelně patří knížka, někdo si otevře křížovku, 
sudoku či osmisměrku, luští a luští.                                                                            
Spolek Kristínka působící především v oblas‑
ti Horních Počernic, vám touto cestou nabízí 
kurz trénování paměti. Někdo si možná nyní 
řekne: „ Ale já luštím celý rok a trénuji si svoji 
paměť dostatečně.“ To je skvělá zpráva i pro 
nás. My vám nabízíme systematičnost, schop‑
nost zapamatovat si i vybavit řadu informací, 

a to s lehkostí a jednodušeji. Procvičit si krát‑
kodobou i dlouhodobou paměť, rozšířit si 
svůj obzor vědomostí. Poznat nové paměťové 
techniky, zavzpomínat a možná i najít nové 
přátele. Již po pár hodinách udivíte nejen 
sebe, ale i své okolí svými, do té doby utajený‑
mi schopnostmi a znalostmi.
To vše 1x týdně cca 1 hod. ‑ každý čtvrtek 
v přátelské atmosféře, v terapeutické místnos‑
ti OKHP MUDr. Ondráčkové. Plánujeme přes‑
né datum začátku kurzu upřesnit v zářijovém 
čísle tohoto hornopočernického časopisu. 
Kurz je zdarma, financován z grantů. Plánuje‑

me celkem pět sezení. Bližší informace budou 
od září i na adrese: www. Kristinka.net,  email:  
kristinkazs@centrum.cz, tel.: 728 706 373

Úkol: Najděte co nejvíce slov dle počtu  
a zadaných písmen:      E ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ E

Za spolek Kristínka,  z.s. 
se na vás těší trenérka 

paměti Jana Walterová 

Dne 14.  6.  2016 proběhl volejbalový turnaj 
v  azylovém domě SKP HOPO. Úvodního slo‑
va se ujala paní místostarostka Eva Březinová, 

která promluvila o tom, proč je členem Klubu 
přátel SKP HOPO a  o  významu pomoci rodi‑
nám, které jsou ohroženy sociálním vylouče‑

ním. Turnaje se zúčastnili RC MUM z.s., DDM, 
Klub přátel SKP HOPO, klienti a  zaměstnanci 
azylového domu. Abychom se lépe poznali, 
vytvořili jsme společná družstva napříč orga‑
nizacemi. Atmosféra byla strhující a  všichni 
jsme si společné odpoledne, naplněné řadou 
sportovních aktivit, užili. Zúčastnili se i členo‑
vé našeho Klubu seniorů, kteří přímo vynika‑
li ve hře petang. Těší nás, že mezi nás zavítali 
i někteří radní a zastupitelé a doufáme, že pří‑
ští rok se i aktivně zapojí do hry.
Odpoledne jsme zakončili u  táborového 
ohně a opékáním špekáčků. Poděkování patří 
i panu Liškovi, který nám věnoval lajnovačku 
a také všem dobrovolníkům.

Gabriela Selingerová,
Fundraising a PR

Zdá se, že iniciativa pořádat Hudební fes-
tival u  sv.  Ludmily na Chvalech se zdárně 
ujala. Letos i  díky každoroční podpoře 
městské části Praha -Horní Počernice festi-

val vstupuje do svého třetího ročníku.
Předchozí dva ročníky festivalu ukázaly, že 
myšlenka menšího hudebního festivalu 
v Horních Počernicích byla vlídně přijata a vy‑

stoupení významných 
hudebníků přilákalo 
početné posluchačstvo, 
pro něž kapacita kos‑
tela sv.  Ludmily i  sálu 
Chvalské tvrze téměř 
nestačila.
V loňském roce koncer‑
toval v  Horních Počer‑
nicích známý komorní 
soubor Musica Bohemi‑
ca, vysoce oceňované 
Vlachovo kvarteto Pra‑
ha a  poslední festivalo‑
vý koncert patřil Jaro‑
slavu Tůmovi, který svůj 
náročný, ale jedinečný 

program rozdělil mezi cembalo a varhany.
V  roce 2016 jsou festivalové koncerty na‑
plánovány na pátky v  druhé polovině září. 
Koncert 16.  9. a  30.  9. se uskuteční v  kostele 
sv.  Ludmily, koncert 23.  9. již tradičně v  sále 
Chvalské tvrze. I  letos pozvání k  účinkování 
přijali umělci vyjímečných kvalit. Vystoupí na‑
příklad Petr Kolář, varhaník a regenschori ka‑
tedrály sv. Petra a Pavla v Brně nebo vokálně 
experimentální soubor Affetto tvořený čtyřmi 
pěvci (basista, dva tenoristé a kontratenorista) 
s doprovodem varhan.
Letošní ročník hudebního festivalu, který snad 
již lze označit za tradiční, velkoryse opět pod‑
pořila městská část Praha ‑ Horní Počernice. 
Pevně věříme, že přízeň festivalu zachovají 
i posluchači podobně jako v letech předcho‑
zích.

Pavel Jansa, 
organizátor

PRO OSVĚŽENÍ MYSLI I DUCHA

VOLEJBALOVÝ TURNAJ V AZYLOVÉM DOMĚ

HUDEBNÍ FESTIVAL U SV. LUDMILY NA CHVALECH LETOS VSTUPUJE DO TŘETÍHO 
ROČNÍKU
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DEN DĚTÍ S DDM
Den 4. 6. 2016 byl jako stvořený na oslavu Dne dětí, který pro vás jako 
každý rok připravil dům dětí a mládeže ve spolupráci s městskou částí 
Praha 20.
Pro děti byl připraven bohatý program jak v budově DDM a jejím nej‑
bližším okolí, tak i na travnatém plácku u konečné zastávky Ratibořic‑
ká. Během celého odpoledne děti z tanečních a hudebních kroužků 
DDM předvedly na velkém pódiu, co se v kroužcích během školního 
roku naučily.

Kdo měl zájem, mohl 
vyzkoušet elektrická 
vozítka Segway, chů‑
dy, střelbu na branku, 
lukostřelbu, skákání 
v  pytli, běh přes pře‑
kážky v ploutvích, luš‑
tit šifry, dětský šerm, 
hod na cíl, pohádko‑
vou stezku, skákací 
hrad a malování na ob‑
ličej. Pro odvážné byla 
připravena horolezec‑
ká stěna nebo bungee 
trampolíny. V  budově 
DDM si zase mohli 
všichni vyzkoušet au‑
todráhu a  postavit si 
malého robota.
Děti, které měly zájem 
získat dětský řidičský 
průkaz, musely proká‑
zat svou způsobilost 
při jízdě zručnosti na 

kole či odrážedle. Čekal je i dopravní test, se kterým u těch nejmen‑
ších mohli pomoci rodiče.
Na oblíbeném stanovišti u dobrovolných chvalských hasičů bylo nut‑
né zapojit rodiče. Ti pumpovali vodu do hadice a děti pak proudem 
vody z hadice zasáhly cíl. Vzhledem k teplému počasí však děti větši‑
nou kropily samy sebe nebo kolemjdoucí.
Kroužek sportovní střelby připravil střelnici, kde si každý mohl vy‑

zkoušet svou mušku a pevnou ruku při střelbě ze vzduchových zbraní.
Na Dni dětí zvířátka z Pet Centra předvedla ukázku agility a dog dan‑
cing. Je neuvěřitelné, co vše se dá s králíčky a pejsky nacvičit. Svými 
výkony potěšila každého dětského diváka.
Ti nejmenší pomáhali splněním úkolů slepičce zachránit kohoutka 
před udušením na pohádkové stezce pod názvem „Za zvířátky do 
pohádky“. Stezka byla postavena na motivech slavných pohádek 
např. Bob a Bobek, Pejsek a kočička, Zlatá rybka a další. Po oběhnutí 
všech stanovišť a splnění úkolů si děti vyzvedly odměnu.
Na závěr aktivního odpoledne si mohl každý odpočinout u pohádko‑
vého divadelního představení.
Děkujeme za spolupráci MČ Praha 20, všem dobrovolníkům na 
stanovištích, ZŠ Ratibořická, FZŠ Chodovická i  všem ostatním, 
kteří nám s letošním Dnem dětí pomáhali a umožnili dětem pro-
žít odpoledne plné zábavy, her a soutěží. Velmi děkujeme všem, 
kteří přispěli finančními či věcnými dary: Lékárna Chodovická 
MATAMI, Trow Nutrition Biofaktory, Ikea, Papírnictví Náchodská, 
Eva Tůmová Ovoce - zelenina, Jana Humlová  – nákup a  prodej, 
Ing. Petr Kořenek, POPE servis, Uzenářství Na Kopečku a Globus 
Černý Most.
Všem moc děkujeme

Renata Fejtková, pedagog volného času

KERAMIK/ČKA V DDM
od září přijmeme keramika/čku pro středeční a  čtvrteční kroužky 
keramiky na dohodu o  provedení práce. Zájemci pište prosím na:  
ddm ‑hp@ddm ‑hp.cz

ZÁPIS DO KROUŽKŮ V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 
2016/17
Nabídka všech kroužků na školní rok 2016/2017 bude zveřejněna na 
našich webových stránkách www.ddm ‑hp.cz nejpozději 31. 8. 2016. 
Zápis do kroužků bude probíhat od 1.  9.  2016 (od 9.00 hod.) do 
15. 9. 2016. Ti, kteří kroužky v DDM již navštěvovali a mají heslo (pro 
přihlášení se ke svému účtu na webových stránkách DDM), budou 
mít možnost se v tomto termínu přihlašovat i po internetu.
Noví klienti si v DDM musí založit kartu. Po jejím založení získají při‑
hlašovací údaje, se kterými si mohou prostřednictvím našich webo‑
vých stránek sami zarezervovat místa v  kroužcích z  pohodlí svého 
domova.
Upozorňujeme, že rezervaci místa v kroužku, ať již tu přednostní vy‑
tvořenou v  červnu, nebo rezervaci vytvořenou po spuštění zápisů, 
je nutné vždy potvrdit včasným odevzdáním podepsané přihlášky 
v  DDM a  uhrazením platby. V  případě nedoručení přihlášky nebo 
platby bude rezervace v  kroužku zrušena a  místo bude nabídnuto 
dalším zájemcům.

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY S DDM
Po celé léto můžete na facebooku DDM (https://www.facebook.com/
ddmhp/) sledovat fotografie z  jednotlivých táborů, které v  letošním 
roce pro děti pořádáme:
1. – 9. 7.  Výtvarný tábor
2. – 9. 7.  Letní tábor – Bolešín na Vysočině
8. – 15. 7. Taneční tábor
11. – 15. 7. Příměstský tábor – Noemova archa
15. – 23. 7. Střelecký tábor
23. - 30. 7.  Sportovní tábor
25. – 29. 7. Příměstský tábor – Zvířata kolem nás
30. 7. – 6. 8. Florbalové soustředění 1
6. – 13. 8. Florbalové soustředění 2
15. – 19. 8. Příměstský tábor – Výpravy za poznáním

Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na setkání ve školním roce 
2016/17.

Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

 DDM PRAHA 20
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz

Přidejte se k nám na FACEBOOKu

Celý program: www.rcmum.cz

MUMRAJ
 coworkingové centrum

PODZIM V MUMU

PRACUJETE O PRÁZDNINÁCH

LÉTO PRO DĚTI

Coworkingové centrum 
MUMRAJ **
prázdninový provoz
15. 8. – 2. 9. 
po–pá 8.30–12.30
Místo, kde můžete v klidu pracovat 
a zkušené chůvy zatím pečují o vaše 
děti (také o děti vašich klientů).
Cena: 47–70 Kč/hod. vč. hlídání dětí
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi 
internetem s možností zapůjčit si notebook, 
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. 
Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku. 
mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

* Aktivity jsou podpořeny v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům.
** Aktivity jsou podpořeny v rámci projektu Coworkingové centrum Mumraj - rovné 
šance rodičům. Oba projekty jsou podpořeny z dotačního program Rodina a ochrana 
práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m. Prahy. Za podporu 
děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.

Montessori klub,  8.–12. 8.
Pro děti 7–10 let. Rodinné prostředí, max. 
8 dětí, 2 učitelky. Program: Děti čeká 
celotýdenní hra „Olympijské hry“, na které 
se budou aktivně podílet vymýšlením úkolů 
a aktivit, a to nejen v duchu Montessori. 
Proletíme se všemi světadíly a pod lupou 
budeme zkoumat jednotlivé zěmě, čím jsou 
specifické a jedinečné. 

Letní Školička,  8.–12. 8.
Pro děti 3–6 let. Děti čeká celotýdenní hra 
se skřítkem Mumínkem. Rodinné prostředí, 
max. 15 dětí, 2 učitelky.

Přednostní zápisy pro stávající účastníky 
kurzu do 31. 8. Do 30. 6. e-mailem Hance 
(hanka.schovancova@rcmum.cz), od 10. 7. 
v online zápisovém systému.
Noví zájemci o kurzy se zapisují od 1. 9. 
v online zápisovém systému, případně 
u Hanky: hanka.schovancova@rcmum.cz, 
775 720 585
Zápisy do Školičky s prvky Montessori 
na školní rok 2016/17 již probíhají.

Nové kurzy a kroužky
- Jóga pro zdravá záda
- Angličtina pro dospělé – falešní začátečníci
- Dětský sbor Rokytka – Beránci
- Jóga pro mámy a mimi

kurz Respektovat a být 
respektován *
od 13. 9. 
Sedm seminářů. Výchovné a komunikační 
postupy v každodenních situacích. Kurz 
je určen rodičům, prarodičům, učitelům 
i vychovatelům, vedoucím v mimoškolní 
činnosti dětí a dalším zájemcům.

Látkové pleny
21. 9. od 10.45
Povídání o látkových plenkách, praktické 
ukázky. 

LÉTO V MUMU

ZÁPISY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1.–9. 9.
po–pá 9.00–12.00 
+ odpoledne 1. 9., 6. 9., 7. 9. 15.00–18.00

UKÁZKOVÉ HODINY zdarma 
2. 9. a 9. 9.od 9.00 Montessori inspirace pro

děti od 2–4 roky
5. 9. od 18.00 a 19.00 Jóga pro zdravá záda
6. 9. od 10.00 YAMAHA Class Z. Bartošové

(děti 4 měs. – 6 let)
6. 9. od 16.00 Flétna YAMAHA Class, 6–7 let
8. 9. od 10.00 Pohybové a výtvarné hrátky,

pro děti 1,5–4 let
8. 9. od 17.05 Rokytka – dětský pěvecký sbor

3–6 let

Výstava uměleckých prací
+ Inspiromat
Obrazy, obrázky, keramika. Přijďte si 
prohlédnout práce dětských i dospělých 
absolventů výtvarných a keramických kurzů. 
Nechte se inspirovat: co můžete tvořit 
s malými dětmi doma i ve školce.

Fotoohlédnutí 
za pirátským 

pohádkovým lesem

SEMINÁŘE
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Jako tradičně i letos jsme na zahradě naší ško‑
ly pořádali Jarní výstavu. Konala se ve čtvrtek 
2. června. Žáci prezentovali, co se za školní rok 
naučili a co vyrobili. K vidění byla dramatizace 
pohádky „O  koblížkovi“ předvedená čtvrťáky, 
taneční vystoupení dívek 2. stupně a pěvecké 
vystoupení souboru Bártlovka. Paní ředitelka 
Čuřínová vyhlásila výsledky výtvarné soutěže 
vyhlášené k 700. výročí narození Karla IV. Úvod 
zdařile odmoderovala žákyně 8. ročníku Eliška 
Požárková. Poté se naplno rozjela zábava ‑ žáci 
prodávali své výrobky, studentky SOŠ Lipí ma‑
lovaly dětem na obličeje a k poslechu a  tanci 

hrála hudební skupina „Nechte nás beat“. Poča‑
sí nám přálo ‑ pěkně bylo přesně v době trvá‑
ní akce. Děkujeme rodičům Denisy Šilhavé za 
přispění obalovými materiály na výrobky, stu‑
dentkám SOŠ Lipí za pomoc při organizaci, ZUŠ 
Ratibořická za zajištění hudebního doprovodu 
a Odboru místního hospodářství MČ Praha 20 
za zapůjčení stánků, lavic a stolů ‑ i díky nim se 
výstava vydařila.

Pavlína Rychtaříková, zástupkyně ředitelky

V úterý 7. června v podvečer jsme se vypravi‑
li za nočním dobrodružstvím do lesa. Lektoři 

Lesů hl. m. Prahy pro nás v Zookoutku v Malé 
Chuchli připravili zajímavý program. Po pro‑

hlídce Zookout‑
ku a seznámení 
se všemi zvířát‑
ky následovala 
hra „Na netopý‑
ra“, test našich 
s l u c h o v ý c h 
schopností. Po 
setmění jsme 
se proměnili 
v  noční dravce 
a šli do lesa s ba‑
terkou v  ruce 
hledat svítící oči 
našich zvířecích 
kamarádů. Po‑
hybem na čer‑
stvém vzduchu 
nám vyhládlo, 
a tak buřtík ope‑

čený na ohýnku všem velmi chutnal. Po občer‑
stvení nás ještě čekala noční bojovka. Tentokrát 
bez baterek jsme vyrazili po trase vyznačené 
malými světýlky a  luštili zvířátkovou křížovku. 
To už ale bylo po půlnoci a nás přepadla úna‑
va. Rozložili jsme své ležení ve srubu a ulehli ke 
spánku.
Ráno nás probudilo sluníčko a po snídani, vy‑
baveni tvrdým pečivem a zrním, jsme šli nakr‑
mit jeleny, muflony, kozy i divoká prasátka. Tím 
byl náš společný program ukončen.
Rozloučili jsme se s celým Zookoutkem a vydali 
se na zpáteční cestu. Do školy jsme dorazili špi‑
naví a unavení, ale šťastní a bohatší o spoustu 
nezapomenutelných zážitků, za které oběma 
lektorům mnohokrát děkujeme.

Čtvrťáci z Bártlovky s paní učitelkou  
Židlickou a asistentkou Ferencovou

U příležitosti Mezinárod‑
ního dne dětí jsme na 
Základní škole Stoliňská 
již podruhé pořádali 
velmi zajímavý projekt, 
zaměřený na setkání 
dětí s  lidmi s  nejrůzněj‑
šími druhy postižení. 
Cílem bylo především 
zažití na vlastní kůži, 
jaké to je potýkat se 
s  denními strastmi ne‑
vidomých, neslyšících 
či tělesně postižených. 
Žáci si tak formou růz‑

ných her a  sportovních 
aktivit mohli vyzkoušet 
například uchopení zvu‑
kového míče, sestavení 
„Člověče, nezlob se!“ 
pro nevidomé, zahráli si hmatové pexeso, nalili 
hrnek horké vody poslepu, nebo si vyzkoušeli 
hmatem rozpoznat mince a  bankovky a  po‑
skytnout první pomoc. Na jednotlivých stano‑
vištích pak získávali body k doplnění své hrací 
karty a  odpovídali na otázky, jejichž správné 
odpovědi se v průběhu projektového dne měli 
dozvědět.
Veliké díky patří Tichému světu, který si pro žáky 
připravil zajímavé povídání o životě neslyšících. 

Rádi bychom poděkovali všem z projektu WO‑
MEN FOR WOMEN, o.p.s. Obědy pro děti. Od 
vzniku tohoto projektu již bylo přihlášeno ně‑

kolik dětí, které mohly chodit pravidelně na 
školní obědy. Díky tomu jsou více v kontaktu 
se spolužáky, zlepšila se jejich samostatnost  

a komunikace s dětmi i s dospělými. 

Drahuše Hasilová, vychovatelka šk. družiny

ŠKOLY A ŠKOLKY

JARNÍ VÝSTAVA

NOC V LESE

OBĚDY PRO DĚTI

ŽIJÍ S NÁMI, ŽIJEME S NIMI ...
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Dne 16.  6. se na naší škole uskutečnila velmi 
zajímavá beseda v  rámci dlouhodobého pro‑
jektu „Setkávání“. Bývalá paní ředitelka Spe‑
ciální a  praktické školy v  Bártlově ulici, paní  
Mgr.  Alžběta Cibochová a  paní Mgr.  Daniela 

Dvořanová dětem představily svět dětí s posti‑
žením, jejich vnímání světa i vztahů ke svému 
okolí. Bylo patrné, že žáci chtějí vědět co nejví‑
ce o svých kamarádech, se kterými se potkávají 
při společných akcích projektu „Setkávání“. Už 

toho spo‑
lu zažili 
spoustu  – 
sportovní 
zápolení, 
b e s e d y , 
tvořivé díl‑
ny, návště‑
vu Miraku‑
la a  řadu 
d a l š í c h 
akcí. Chtějí 
je poznat, 
r o z u m ě t 
jejich ži‑
v o t n í m u 
n á h l e d u 
a  vnímání 
světa. Jed‑
n o d u š e 
napsáno, 

přirozeně překonat předsudek, odpoutat se 
od toho, že všichni musí být stejní a soustředit 
se na to, v čem si budeme rozumět a co máme 
společného. Představa společné školní lavice 
v  dopoledních hodinách je jistě nereálná, ale 
společné odpoledne či účast na společném 
projektu je naší realitou. Kdo neměl příležitost 
slyšet poutavé vyprávění paní Cibochové, ten 
nepochopí, s jakým klidem, láskou, nadhledem 
a profesionalitou dokáže sdělovat i ty nejsmut‑
nější dětské osudy související s  postižením. 
Vždy dokáže nalézt něco, co je pozitivní, na čem 
lze stavět další spolupráci, čím lze daného člo‑
víčka uchopit a podpořit v jeho činnosti. Tady 
nestačí mnohaleté pedagogické zkušenosti, 
je třeba pokory a současně lásky ke každému 
dítěti. Je moc dobře, že dnes paní Cibochová 
pracuje v Divizně, kde má příležitost soustavně 
podporovat děti se zdravotním postižením tak, 
aby i ony zažily úspěch a radost z něčeho, co se 
daří. Moc děkujeme za velmi pěknou besedu 
a budeme se těšit na další společné projekty.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Oslava Dne dětí byla ve sportovním duchu. 
Téměř třicítka žáků se vydala zajištěným au‑
tobusem do Loděnice Vltava, kde na ně již 
čekali instruktoři. Někteří s  obavami a  někteří 
s nadšením, každopádně všechny uklidňovala 
přítomnost náhradního oblečení v  batůžku. 
Počasí zprvu nevypadalo příznivě, ale nakonec 
se i sluníčko podívalo na mladé vodáky a horo‑
lezce. Probíhal totiž nácvik jízdy na lodích a zá‑
klady lezecké techniky. Nejprve troška teorie, 
jak se drží pádlo, co je to veslo, jak se nasoukat 
do záchranné vesty a potom opatrně do loďky. 
Zprvu velmi opatrně, nakonec velmi odvážně 
se jezdilo po Vltavě. Nechyběly ani soutěže na 
lodích, štafetové i individuální. Na lezecké stě‑
ně se zase musel potlačit strach z výšek, vybu‑
dovat důvěru k záchrannému lanu a pak již jen 
ve výšce téměř osmi metrů překonávat lanové 
nástrahy. Všem se to moc líbilo, všechny děti se 
dobře bavily. Moc děkujeme týmu instruktorů 
z Loděnice Vltava a DDM, MHMP a MČ Praha 20, 
která v oblasti podpory aktivit v rámci projektu 
Zdravá městská část Praha 20 a MA 21 poskytla 
žákům finanční příspěvek. Moc děkujeme a již 
dnes se těšíme na další společné aktivity.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

BESEDA S MGR. ALŽBĚTOU CIBOCHOVOU NA STOLIŇSKÉ

DEN DĚTÍ – PROJEKT SPORTU A „SETKÁVÁNÍ“ NA STOLIŇSKÉ

Děti tak získávaly podnětné poznatky formou 
přednášky ve znakovém jazyce s  překladateli. 
Další dík si zaslouží Nakladatelství UMÚN, s. r. o. 
Děti se díky němu mohly setkat s malíři, kteří 
svá umělecká díla tvoří ústy. Velmi vítaným po‑
znatkem bylo setkání se speciálně vycvičenou 
fenkou Olinkou, která děti se svou cvičitelkou 

zasvětila do tajů canisterapie. Děkujeme také 
paní Evě Tůmové za  zdravé občerstvení.
Celou akci jsme si nechtěli nechat zkazit ani 
nepřízní počasí, které v pátek 3. června nebylo 
zrovna nejideálnější. A tak jsme naší několika‑
měsíční přípravu outdoorové verze neváhali 
během necelé půlhodiny překopat pro mož‑

nost uskutečnění uvnitř budovy školy. S radostí 
v  srdci jsme nakonec celou akci prohlásili za 
úspěšnou, což nám potvrdila i zpětná vazba ze 
strany všech soutěžících, mezi nimiž nechyběli 
ani žáci ze ZŠ Bártlova.

Radek Fejt, ZŠ Stoliňská
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Ve dnech 25. 5. – 1. 6. se uskutečnila druhá 
část výměnného pobytu dětí gymnázia 
a  Gemeischaftsschule Brunsbüttel a  ZŠ 
Ratibořická. Již tradiční program české 
děti obohatil o  poznání nového prostře‑
dí a  kultury našeho největšího souseda. 
Okouzlilo nás samotné město Brunsbüttel 
se svým „Nordsee ‑Ostsee“ kanálem, zdy‑
madly a  obrovskými loděmi. Vydali jsme 
se při odlivu moře do „Wattu“, i když nás 
trochu studily nohy, absolvovali jsme pro‑
hlídku tulenní stanice a dokonce jsme za‑
hlédli tuleně volně plavat v moři. Hezkým 
počasím nás přivítalo hanzovní město 

Lübeck, soutěžili jsme 
na kolech po městě 
Brunsbüttel a  vůbec 
vnímali jsme všemi 
smysly přírodu a město při ústí Labe.
Děti si především uvědomily, jak znalost cizích 
jazyků ovlivňuje jejich obzor a jak jsou pro sou‑
časný život důležité.
Děkujeme vedení školy a  obce za podporu 
a věříme, že za dva roky zas pojedou německé 
děti do naší krásné Prahy a české děti na zajíma‑
vý sever. Takže: Auf Wiedersehen, Brunsbüttel!

Jana Lišková, učitelka ZŠ Ratibořická

MEZINÁRODNÍ VZTAHY MAJÍ SMYSL – BRUNSBÜTTEL 2016

Závěr školního roku v ZŠ Spojenců byl na akce 
a  zážitky opravdu rušný. Firma Bovys nám 
v rámci projektu Ovoce do škol dodala mnoho 
druhů českého i  exotického ovoce. Celý den 
jsme ovoce ochutnávali, zkoumali, malovali, 
vyhledávali informace. Tento projekt nás bavil, 
dozvěděli jsme se hodně nového a ještě jsme 
si pochutnali.
Všichni jsme jeli na výlet a bylo to prima. První 
a třetí třída jela do Poděbrad, kde si děti užily 
krásný park a výlet lodí po Labi. Druháci vyrábě‑
li voskovky ve firmě Rodas v Šestajovicích a po‑
tom pozorovali zvířata v tamní farmě. Čtvrťáci 
ve Veletržním paláci zkoumali obrazy, kde hrají 
vodní hladiny zvláštními barvami v programu 
Barevné cestování. Pátá třída navštívila Botani‑

cus v Ostré nad Labem, kde si děti zkoušely růz‑
ná řemesla, procházely bylinkovou zahradou 
a samozřejmě jedly místní speciality.
V rámci Národních dnů bez úrazu se naši páťáci 
zúčastnili akce S kolem bezpečně na prázdniny. 
Tam jezdili na dopravním hřišti, padali při jízdě 
zručnosti, prováděli masáž srdce na figuríně 
a psali testy ze znalostí dopravně bezpečnost‑
ních předpisů. Akce byla skvělá a moc poučná.
Pro rodiče a  děti jsme uspořádali již podruhé 
diskotéku, při které si všichni mohli nejen za‑
tancovat, ale také navzájem popovídat. Bylo 
hlučno, ale všichni se moc dobře bavili.
Další mnohaletou tradicí je turnaj ve vybíjené 
na našem školním hřišti. Utkala se družstva 
pátých tříd z  Horních Počernic. Vítězná třída 

se radovala z poháru. 
Také školní družina 
nezahálela a statečně 
bojovala ve fotbalo‑
vém turnaji.
Tradičně jsme se umístili ve sběru starého papí‑
ru v Praze a ve Středočeském kraji. Naši nejlepší 
sběrači si na MHMP přebrali ceny za hezké 2. 
místo.
Závěr školního roku tradičně zakončila školní 
akademie v  krásném prostředí Divadla v  pří‑
rodě. Tančilo se, zpívalo, recitovalo, hrálo se na 
různé hudební nástroje. Zkrátka bylo veselo. 
A odměna? Přece bouřlivý potlesk rodičů.

Žáci ZŠ Spojenců

JAK ZAKONČILI ŠKOLNÍ ROK V ZŠ SPOJENCŮ
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Mezinárodní titul Ekoškola obdržela naše škola 
v červnu 2013, a to na dvouleté období. Proto 
také bylo letošní jaro na naší škole ve zname‑
ní příprav na auditorskou návštěvu zástupců 
sdružení Tereza, které má tento program v ČR 
na starosti.
Žáci zpracovali analýzu školy, zjišťovali spo‑
třebu energie, kontrolovali třídění odpadu, 
sestavovali informační nástěnky na chodby. 
Ve čtvrtek 5. května nastal ten očekávaný den, 
kdy školu navštívily dvě auditorky ze sdr. Tereza. 
Celý den procházely školu, hovořily s vedením 
školy, ale hlavně s žáky Ekotýmu.
Za 14  dní jsme se konečně dočkali té skvělé 
zprávy, že se nám podařilo titul Ekoškola na 
další dva roky obhájit. Další informace v zářijo‑
vém čísle.

Jana Jeřábková

Jsou tu prázdniny. Čas na hry, radovánky a od‑
počinek. To ale rozhodně nejsou všechny čin‑
nosti, kterým léto hraje do karet. Pokusme se 
najít si chvilku času i na další z nich – na čtení 

knížek. Vždyť čtení rozhodně není nuda, jak ob‑
čas slýcháváme!
Na naší škole se dětem snažíme i během škol‑
ního roku ukázat, že čtení není jen pro šprty, 

že tu „správnou“ knihu si pro sebe může najít 
opravdu každý. Cílem základní školy totiž není 
jen naučit žáky správně číst, ale zejména chá‑
pat přečtený text. A  jak jinak toho docílit než 
knihami, které děti skutečně baví. Proto často 
čteme tzv. pro potěšení v dílně čtení. Tato hodi‑
na je pro některé děti jedinečnou chvílí, kdy be‑
rou ve škole do ruky knihu, kterou vážně chtějí 
číst, dvacet minut si potichu čtou a potom sdí‑
lejí zážitky z četby s ostatními. Mnozí právě zde 
nacházejí inspiraci pro další četbu.
Čtení propagujeme také prostřednictvím dal‑
ších aktivit. Dlouhá léta u nás funguje Klub mla‑
dých čtenářů, pořádáme Noci s  Andersenem 
a  před školou pravidelně parkuje Bibliobus, 
kam si mohou děti mezi hodinami odběhnout 
vypůjčit knihu. Knihy k  zapůjčení máme také 
v některých třídách a na školní chodbě v naší 
Opravdu otevřené knihovně. Zde mohou děti 
také trávit přestávky – třeba pod plakáty pro‑
jektu Celé Česko čte dětem.

Radomíra Hubálková,  
ZŠ Ratibořická 

Foto: Iveta Nelibová

OBHAJOBA TITULU EKOŠKOLA

ČTU, ČTEŠ, ČTEME

Placená inzerce

Prodej hodinek a hodin, 
opravy hodinek, výměnu baterií 
a zkoušku vodotěsnosti hodinek
provádí

ALTRO
Václavická 2385
19300 Horní Počernice
Tel.: 281 922 501
e-mail: info@altro.cz
Pracovní doba: 8.00 - 15.30 hod. (po-pá)
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Mezinárodní certifikační agentura International Education Society London letos udělila Střední 
odborné 
škole pro 
administ‑
rativu EU 
rating A.
Ke zvýše‑
ní ratingu 
došlo po 
vyhodno‑
cení kva‑
lit školy 
v  celkem 
110 bo‑
dech ve 
č t r n á c t i 
b l o c í c h , 
kam patří 
například 
c e l k o v á 
koncepce 

školy, vzdělávací progra‑
my, výsledky vzdělávání, 
úspěchy studentů v  sou‑
těžích, profesní úspěchy 
absolventů, kvalifikova‑
nost pedagogického sboru a  mnoho dalších 
kritérií.
Zvýšení ratingu je mimo jiné odůvodněno je‑
dinečnými vzdělávacími programy, stabilním 
počtem studentů a  stálým převisem zájemců 
o  studium, podporou dalšího vzdělávání pe‑
dagogů, výukou šesti jazyků, bohatou me‑
zinárodní i  tuzemskou projektovou činností, 
nadstandardním vybavením IT či materiálními 
podmínkami ke vzdělávání.
Tohoto hodnocení si nesmírně vážíme, neboť je 
známkou toho, že jsme skutečně velmi kvalitní 
vzdělávací institucí.

ZVÝŠENÍ RATINGU ŠKOLY

Na přelomu května a června vyjela skupina 
šestnácti studentů druhých a třetích ročníků 
v  rámci výměnného programu s partnerskou 
školou IES Rayuela v  Mostolés na týdenní zá‑
jezd do Španělska.
Studenti byli velmi srdečně přijati a ubytováni 
v rodinách. Poznali školní život v  této proslu‑
něné zemi a navštívili města Madrid, Segovia a 
Toledo. Všichni si to moc užili a už teď se těší na 
prosincové setkání s novými kamarády, tento‑
krát v Praze.

VÝMĚNNÝ POBYT VE ŠPANĚLSKU

Svá maturitní vysvědčení převzali ve slavnost‑
ně vyzdobeném konferenčním sále úspěšní 
absolventi všech osmi tříd dnes už bývalého 
čtvrtého ročníku.
Na stejném místě byly předány tzv. europassy 
absolventům zahraničních stáží. Ti budou svoji 
praxi prezentovat ještě před žáky nižších tříd.
A do třetice byl konferenční sál svědkem pře‑
dání vysvědčení o státní zkoušce z psaní na klá‑
vesnici. Při státnicích uspěli studentky a studen‑
ti druhých, třetích a čtvrtých ročníků.
Na stejném místě se pak ještě v polovině červ‑
na sešli rodiče budoucích „prvňáčků“. Na schůz‑
ce získali důležité informace týkající se studia a 
zároveň se seznámili s třídními učiteli.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

ŠKOLNÍ PEL MEL ANEB JEDNOU VĚTOU
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Pořád se něco děje, ale poslední měsíce školní‑
ho roku jsou vyvrcholením celoročního snažení 
nás všech. Škola v přírodě a výlety jsou pak ja‑
kousi pomyslnou třešničkou na školním dortu.
A nebylo tomu jinak ani letos.
Hned na začátku května odjela část „dráčat“ 
na školku v  přírodě do Strážného v  Krkono‑
ších. Děti se proměnily v malé Šmouly a plnily 
mnohdy záludné a  náročné úkoly připravené 
samotným Gargamelem. Samozřejmě nechy‑
běla ani noční stezka odvahy.
Zbývající část dětí se zase vydala do jarní příro‑
dy, v blízkosti počernické Chvalky, kde pro ně 
připravily EKO ‑program maminky z  RC MUM. 
Děti vyhledávaly a určovaly luční květy i travi‑
ny podle obrázků, pozorovaly přírodu lupou 
a v závěru byly svědkem zázraku, zrychleného 
zrodu motýla.

V  polovině května jsme na společném setká‑
ní ukázali rodičům, co vše jsme se dokázali za 
rok naučit a popřáli jsme předškolákům hodně 
úspěchů.
Poslední květnový den byl dnem výletním. 
Všichni společně jsme vyjeli do hřebčína v Be‑
nicích. Jízda v otevřeném kočáře, taženém pra‑
vými „kladrubáky“, byla nezapomenutelným 
zážitkem pro všechny odvážné děti.
Hned první červnový den se slavilo od samého 
rána. Dopoledne jsme soutěžili a  hledali po‑
klad, po obědě nás na školní zahradě pobavila 
svými veselými kousky Cecilka. Cecilka je klaun 
neposeda, který dokáže vykouzlit úsměv ve 
tváři jak dětem tak dospělým.
Počasí nám přálo, proto jsme mohli po skonče‑
ní představení pod bdělým dozorem místních 
dobrovolných hasičů pánů Mudry, Růžičky 

a  Hubeného zapálit 
oheň a  opékat buřtíky. 
Nálada byla skvělá a  ni‑
komu se ze zahrady ne‑
chtělo domů.
V červnu jsme žili kultu‑
rou. Na školní zahradě 
jsme se pobavili při Es‑
trádě divadla Androme‑
da, a  prázdninově nás 
naladilo divadélko Kolo‑
běžka.
Tím opravdovým bon‑
bónkem bylo spaní 
předškoláků. Byl to dlou‑

hý a náročný 
den. Děti při‑
šly do školky 
v y b a v e n é 
batůžky se 
vším potřeb‑
ným na přespání již ve čtvrtek ráno. Až do třetí 
hodiny odpoledne byl program pro všechny 
děti společný. A pak to začalo!!! Nejdříve jsme 
se vydali na stopovanou do nedalekého lesíka, 
kde jsme našli poklad a kde nás vystrašil hejkal.
Po návratu na zahradu jsme byli svědky ur‑
putného a lítého boje rytíře Balbína s bandou 
lapků (členové jednoho z místních skautských 
oddílů). Zvítězil samozřejmě Balbín a jako muž 
meče a slova pasoval všechny předškoláky na 
školáky.
Paní kuchařky nám k večeři připravily brambo‑
rovou polévku a po nezbytné hygieně a pohád‑
ce na dobrou noc děti ulehly do postýlek. Pro 
některé to byla premiéra, protože ještě nikdy 
nespaly mimo domov.
Ráno se nikomu z vyhřátých pelíšků nechtělo, 
ale i ty největší spáče dokázala dokonale pro‑
brat polštářová bitva. Pátek jsme prožili ve svá‑
teční atmosféře s těšením se na rodiče.
A tak to u nás v „dračí školce“ šlo den za dnem. 
Konec školního roku klepal na dveře a my jsme 
se těšili na prázdniny.
Přejeme krásné léto se spoustou báječných zá‑
žitků Vám všem.

Za kolektiv dětí a zaměstnanců  
MŠ Spojenců Milena Karlecová

POŘÁD SE NĚCO DĚJE

V  soutěži klavíristů do jedenácti let s  názvem 
„Mladí pianisté na klavíru Steinway & Sons“ 
získala Šárka Filipská, z klavírní třídy Iriny Liki‑
ny, Čestné uznání ve druhé kategorii a Emma 
Hanzlová, z  klavírní třídy Elliny Belčikové,  
1. místo ve třetí kategorii.
V  mezinárodní soutěži mladých interpretů 
„Novohradská flétna“ získala Adéla Otavová, 

z  flétnové třídy Jany Boškové, 2. místo v  ka‑
tegorii B4 a  Anna Vosecká, z  flétnové třídy  
Zuzany Bandúrové, 2. místo v kategorii B4.
V soutěži určené nejmladším houslistům s ná‑
zvem „Plzenecké housličky“ získal Kristian 
Strkula, z  houslové třídy Věry Matějákové,  
1. místo ve třetí kategorii.
V  klavírní soutěži „Prague Junior Note“ zís‑

kala Emma Hanzlo-
vá, z  klavírní třídy Elliny  
Belčikové, 2. místo ve druhé 
kategorii.
V  mezinárodní soutěži 
„Pražský pěvec“ získala Anh 
Pham Thuy Quynh, z  pě‑
vecké třídy Šárky Mistrové, 3. 
místo v první kategorii.

Muzeum umění ve 
francouzském městě  
Saint  – Frajou vyhlásilo me‑
zinárodní výtvarnou sou‑

těž na téma „Architektura vaší země“. Celkem 
soutěžilo 342 výtvarných děl dětí ze 17 zemí 
světa. Výstava je instalována v prostorách Mu‑
zea v Saint – Frajou a během prázdnin popu‑
tuje na předměstí Toulouse, kde ji budou moci 
shlédnout další diváci. Naše žákyně získaly tři 
významná ocenění: Luna El -Hamoui, ze třídy 
Terezy Valáškové, získala cenu za kompozici, Te‑
reza Píchová, ze třídy Soni Zíkové, získala cenu 
za barevnost a  Erika Kubálková, ze třídy Soni 
Zíkové, získala cenu za originalitu.
Ve výtvarné soutěži vyhlášené CHKO  
Lužické hory a Libereckým krajem na téma „Hmyz 
v Lužických horách“ získal  Matěj Holman, z vý‑
tvarné třídy Soni Zíkové, Ocenění a  medaili  
v I. kategorii.

Blahopřeje všem soutěžícím k úspěchům a dě‑
kujeme učitelům za skvělou přípravu.

Libor Zíka, ředitel školy

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ V SOUTĚŽÍCH
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SPORT

Ředitelství závodu v  Hořicích po dohodě 
s otcem Milošem Turnou rozhodlo, že tento 
závod se pojede jako: „Memoriál Martina 
Turny“ třída 125 SP
Do letošního tréninku před závodem nastou‑
pilo 64 závodníků. Téměř lehce se kvalifikoval 
do závodu Pierre Coppa, italský závodník, náš 
kamarád a pravidelný účastník hornopočer‑
nické „dušičkové“ na kolech. Bohužel z krás‑
ného průběžného 5. místa v  závodě musel 
pro poruchu stroje odstoupit.
Kvalifikací prošel i Jan Langhammer z  Hor‑

ních Počernic. V závodě si vedl velice dobře a 
pěknou čistou jízdou skončil na 17. místě. Na 
tomto těžkém okruhu a v silné konkurenci to 
není vůbec špatné.
V závodě také startovala jediná dívka Staňka 
Malinová, startovní číslo 11, z česko‑ italské‑
ho týmu Motor Village 69.  
Pozvání k účasti na závodech od týmu Motor 
Village 69, zastoupeného Milošem Turnou, 
přijala paní starostka Horních Počernic Hana 
Moravcová, která se seznámila s ředitelstvím 
závodu a prohlédla si depo závodních týmů.

Po projetí cílovou 
šachovnicí násle‑
doval slavnostní 
ceremoniál a stup‑
ně vítězů. Paní 
starostka Morav‑
cová a Miloš Turna 
předávali vítězům 
krásné poháry, na 
které sponzorsky 
přispěla městská 
část Praha 20 Horní 
Počernice, rodina 
Turnova, sponzoři 
a kamarádi. Všem 
moc děkujeme.
Pohár pro 1. dívku 
také převzala Staň‑

ka Malinová, které osobně pogratulovala 
paní starostka Moravcová.

 

Jaroslav Hněvkovský, občan 
foto Miloš Turna

Šestnáct mladých rybářů a  rybářek si přišlo 
28. května vyzkoušet své rybářské dovednos‑

ti na rybník Koupaliště, kde pro děti uspořá‑
dala naše místní organizace rybářské závody, 
v pořadí již jednatřicáté.
Po přivítání závodníků i  jejich početného 
doprovodu u  klubovny si každý zaujal svou 
pozici na předem vyznačeném úseku podle 
toho, v  jakém pořadí se zapsal do startovní 
listiny.
Téměř letní počasí, které na sobotu vyšlo, 
bylo příjemné pro návštěvníky, ale rybám už 
tolik ne. Ryby braly závodníkům jejich nástra‑
hy spíše opatrně a  tak nebylo jednoduché 
zvolit úspěšnou taktiku. Pár červů na malém 
háčku a  perfektně vyvážený splávek bylo 

to pravé. O  vítězích 
bylo už rozhodnuto 
okolo desáté, protože 
potom už ryby nabí‑
zené dobroty téměř 
nechtěly. Přestože ne‑
bylo úlovků tolik jako 
jindy, tentokrát ulovili 
rybu všichni. Nejvíce 
nachytal Jáchym Lu‑
káš ‑ 22 kusů v  délce 
331 cm, druhý Václav 
Tomič chytil 8 kusů 
v  délce 199 cm a  tře‑
tí se umístila Agáta 
Kocábová ‑ shodně 
8 kusů, ale 176 cm. 
Závody jsme ukončili 

společným obědem a  vyhlášením výsledků. 
I  tentokrát jsme vyhlásili oblíbenou cenu za 
nejmenší a největší rybu a zvláštní cenu pro 
nejlepší rybářku.
Díky grantu od MČ Praha 20 a  našim spon‑
zorům pana Tomiho a  Forejta jsme rozdali 
spoustu krásných cen a vítězům samozřejmě 
poháry a  diplomy. Poděkování patří i  panu 
Chvalníkovi za dodané párky k obědu a pe‑
kařství Moravec za koblihy. Během dopoled‑
ne se přišla na závodníky podívat i paní sta‑
rostka a moc se jí naše akce líbila.
Přejeme všem krásné prázdniny a  bohaté 
úlovky.

Za výbor M.O. Martin Pachta

300 ZATÁČEK GUSTAVA HAVLA

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
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Máme za sebou další školní rok s našimi at‑
lety, ve kterém dosáhli osobních zlepšení 
a úspěšně nás reprezentovali na různých bě‑
zích a atletických závodech. Po loňské zkuše‑
nosti jsme se i letos zapojili do Poháru druž‑
stev atletických přípravek, kterého se účastní 
oddíly z Prahy 8 a 9, kde děti podávají skvělé 
výkony. Celkové vyhodnocení Poháru bude 
na podzim, kdy se uskuteční ještě dvě kola 
závodů. Pro mladší děti v pondělí 19. 9. a celý 
pohár zakončí starší děti v pondělí 3. 10.

S  dětmi jsme, stejně jako v  předchozích 
letech, vyjeli na soustředění do Krkonoš. 
O prázdninách pro děti připravujeme tradič‑
ní příměstský tábor v  termínech 22.–26.  8. 
a 29.–31. 8. , na které máme poslední volná 
místa, v  případě zájmu nás kontaktujte na 

e ‑mailu: atletikahp@email.cz Více informací 
najdete na stránkách www.atletikahp.cz v zá‑
ložce Informace.

V příštím školním roce pokračujeme v trénin‑
cích atletické přípravky ve stejných časech, 
jako letos.
• Starší přípravka (3. a 4. třída):  
úterý 15:30‑17:00 (v období listopad ‑duben 
15:30‑16:30) a/nebo pátek 15:15‑16:45  
(v období listopad ‑duben 15:15‑16:15)

• Mladší přípravka (1. a 2. třída): středa 
15:30‑16:30 nebo čtvrtek 15:30‑16:30

• Mladší žactvo pro starší atlety  
(5. a 6. třída): úterý 15:30‑17:00 (v období 
listopad ‑duben 15:30‑16:30) a pátek  
15:15‑16:45 (v období listopad ‑duben  
15:15‑16:15)

• Atletická minipřípravka pro předškoláky 
ve středu 16:30‑17:30, která navazuje na tra‑
dici všestrannosti pro děti v místním Sokole

Všechny tréninky ve školním roce 2016/2017 
budou v  období září ‑říjen a  květen ‑červen 
probíhat na atletickém ovále u  FZŠ Chodo‑
vická, minipřípravka bude trénovat na oplo‑
ceném basketbalovém hřišti, v období listo‑
pad – duben pak v tělocvičně v Sokole v ulici 

Chvalkovická nebo  
FZŠ Chodovická.

Pokud chcete, aby 
s  námi vaše dítko 
v příštím roce trénovalo, napište nám, nebo 
se přijďte v září podívat na ukázkový trénink. 
Přihlášky se jménem dítěte, datem narození 
a vybranou skupinou přijímáme na e ‑mailu: 
atletikahp@email.cz. Více informací najdete 
na stránkách www.atletikahp.cz. Přejeme 
všem krásné prázdniny a  v  září se těšíme 
se stávajícími i  novými atlety na shledanou 
v týdnu od 12. 9. na prvních hodinách v ča‑
sech tréninků.

Od nového školního roku vítáme do svého 
týmu nové trenérské posily. Předpokladem 
je kladný vztah k dětem a k atletice; školení 
trenérů atletické přípravky zájemcům zajistí‑
me. Více informací na tel.: 737 705 219, Anna 
Ondriášová.

Za trenérky
Anička Ondriášová a Klára Hlaváčková

Rodina Ptáčkových z  Horních Počer-
nic opět utržila medaili na mezinárodní 
soutěži. Tentokrát se o  ni postaral Josef, 
mladší bratr Martiny, přebornice v kickbo-
xu a boxu. Ta se mimochodem stala tento 
víkend mistryní ČR v kickboxu ve fullcon-
tactu (plný kontakt) - 70 kg. Výhra bude 
dobrou přípravou na nadcházející pod-
zimní Mistrovství světa, kde Martina bude 
obhajovat své prvenství. Další informace 
a  zajímavosti budou na stránkách tisku 
a v rozhlasovém vysílání Frekvence 1.
 
Kde jsi získal poslední medaili?
Stal jsem se vicemistrem Evropy na závo‑
dech ‑ ME ISA FIGHTING 2016, kromě figh‑
tingu zde probíhaly i  soutěže ve sportovní 
sebeobraně dvojic a  jednotlivců. Závody se 
tento rok konaly v  Česku, konkrétně v  Kolí‑
ně. Zúčastnila se jich nejlepší evropská špič‑
ka. Nejvíce závodníků přijelo ze Srbska. Já 
jsem soutěžil v kategorii fighting do ‑ 57 kg. 
 
 
A co to vlastně fighting je?
Fighting je bojový sport, kde jsou velice přís‑
ná pravidla zápasu. Zápasníci spolu bojují ve 
třech fázích. První fáze je podobná kickboxu, 
jsou povoleny kopy, údery od pasu výše, dru‑
há fáze umožňuje zachytit soupeře a provést 
podmet či přehoz, třetí část zápasu probíhá 
na zemi s  použitím různých pák a  škrcení. 

Uplatňují se zde znalosti a dovednosti zejmé‑
na z brazilského jiu‑ jitsu. Na zemi lze soupeře 
znehybnit po dobu 20 sekund nebo do vzdá‑
ní soupeře. Závodu se zúčastňují závodníci 
nejrůznějších bojových sportů. Každý závod‑
ník musí být připraven, ale všestranně, není 
možné se zaměřit pouze na jednu ze tří fází, 
které musí během utkání proběhnout. Při zá‑
pase se přechází z jedné fáze do další a zase 
zpět. Jako chrániče se používají pouze chrá‑
niče nártů, zubů a  suspenzor a  samozřejmě 
rukavice.

Je něco, co tě při závodech zklamalo, nebo 
naopak potěšilo?
Ano, zklamala mě pravidla. Bylo zakázáno 
používat mnoho pák a  škrcení, které dob‑
ře ovládám. Což mi vůbec nevyhovova‑
lo, a  proto jsem se svým umístěním velice 
spokojen. Naopak mě potěšilo setkání se 
svým mladším kamarádem a  bývalým klu‑
bovým partnerem Tobiášem Bartákem. 
 
A co tě v poslední době nejvíce potěšilo?
V  tom mám jasno, byla to akce v  rámci 
Dne dětí v  chomutovské ZOO, kde jsme 
se stali společně se svou sestrou kmotry 
mláďátka takina indického. Bylo to něco 
úžasného a  vybrali jsme mu jméno Josífek. 
 
A co tě čeká v nejbližší době?
Bezpochyby je to extrémní závod na 8 km, 

kde v náročných podmínkách budu bojovat 
po boku své sestry a  překonávat náročné 
překážky.

Michaela Kadlecová, 
Čti doma

ATLETI VÁM PŘEJÍ KRÁSNÉ LÉTO

MLADIČKÝ ŠAMPION  JOSEF PTÁČEK TENTOKRÁT ZABODOVAL  
VE FIGHTINGU A STAL SE VICEMISTREM EVROPY
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Koncem května se uskutečnil třetí ročník 
Májového cupu v minibasketbalu dívek, 
kterého se zúčastnila čtyři družstva. Hrálo 
se systémem každý s každým, dle pravidel 
v této kategorii, v sokolovně TJ Sokola Horní 
Počernice.
Všechny zápasy přinesly řadu dramatických 
okamžiků, zvratů a výbornou sportovní úro‑
veň. Naše děvčata bojovala s velkým nasa‑
zením a podařilo se jim zvítězit nad všemi 
družstvy a získala tak 1. místo. Byla to oprav‑
du napínavá podívaná s velkou podporou  
a povzbuzováním obecenstva (hlavně ro‑
dičů). Děvčata dostala krásné poháry, me‑
daile, chutné koláče s vyznačením umístění  
a občerstvení. Děkujeme touto cestou všem 

sponzorům, hl. městu Praha, Pražskému bas‑
ketbalovému svazu, Pekařství Moravec, atd.
Organizačně jsme to vše zvládli díky pomoci 
rodičů a členů basketbalového oddílu.
Vzhledem ke sportovní a společenské úrovni 
bychom tento turnaj rádi pořádali pravidelně 
každý rok.

Konečné pořadí družstev:
1. TJ Sokol Horní Počernice       
Výsledky: HP – Slovanka                        56 ‑ 20

2. Slovanka                                                       
Výsledky: HP ‑  Klatovy                              71 ‑ 17

3. BK Klatovy                                                   
Výsledky: HP ‑ BK Brandýs                     80 ‑ 10

4. BK Brandýs
Výsledky: Slovanka – BK Klatovy         39 – 36
Výsledky: Slovanka ‑  BK Brandýs        62 – 8
Výsledky: Klatovy – BK Brandýs            46 – 21

Těšíme se na další sportovní zážitky. 

S pozdravem „Basket je nej“
Jiří Ammer, trenér

V  závěru 1. roku našeho trénování bychom 
rádi poděkovali TJ Sokol, za jeho fantastic‑
ké podmínky, které můžeme v areálu v ulici 
Chvalkovická našim dětem nabídnout.
Máme možnost trénovat na beachových kur‑
tech, na antuce, anebo na prostorném pev‑
ném povrchu. Tréninky tak dětem přinášejí 
rozmanitou zátěž a zkušenost.

Po našem letním soustředění na Seči se po‑
tkáme s dětmi na 1. tréninku hned 5. září.
Tréninky zůstávají (místo, den a čas) tak jako 
letos. Drobná změna, věříme, že k  vaší spo‑
kojenosti, nastává u  venkovních tréninků. 
V době trénování venku, tzn. cca září, půlka 
října  – půlka května, červen, prodlužujeme 
tréninky o půl hodiny! Tzn.: 

Tělocvična:  
PO 16 – 17 hod + ČT 16.30 ‑17.30 hod.
Venku: 
PO 16 – 17.30 hod + ČT 16.30 – 18 hod.

Nábor nových volejbalistů (jen doplnění naší 
skupiny, trénující 2x týdně) z 1.‑ 4. tříd ZŠ, se 
uskuteční na našich trénincích v  po 12.  9. 
a ve čt 15. 9. v čase tréninku, viz výše.

Přejeme všem příznivcům pohybu krásné 
prázdniny a těšíme se v září na viděnou.

Vaše trenérky Jája, Lucka a Iveta
Kontaktní tel.: Jája 776 757 478,  

Lucka 725 006 668

MÁJOVÝ CUP 2016

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA

Naše děti se nebojí hrát volejbal i mimo tréninky
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Kellys Bike Ranch team má za sebou další 
velmi úspěšné závody.
Na domácím Č.  P.  MXO Extrem Bike Most 
obsadil v  Pohárovém závodě Marek Rau-
chfuss celkově 2. místo, Michal Bubílek 4. 
místo, Karel Hartl pak 3. místo v kategorii, 
Jiří Míl rovněž 3. místo v  kategorii. Mezi 
ženami Lucie Hamanová 2. místo. Na krat-
ší trati pak Michal Vlášek 3. místo v kate-
gorii a Michaela Porazilová 3. místo mezi 
ženami.
Jako každý rok byli zástupci týmu pozvaní 
na populární závod Pražské schody konaný 
7.  6. v  malebném prostředí malostranských 
uliček. V kategorii open zvítězil Michal Vlášek 
a Ota Zima bral 5. místo. Velmi pěkného vý‑
sledku pak dosáhl v závodu profesionálů Ma‑
rek Rauchfuss. Na startu bylo celkem 47 zá‑
vodníků, z toho 16 závodníků světové špičky. 

Marek se dokázal probojovat z 34. startovní 
pozice na celkové desáté místo v  cíli. Tento 
výsledek pak potvrdil třetím místem na závo‑
dě série KPŽ v Liberci, kde se ve velmi těžkém 
maratonu dokázal v  domácí špičce prosadit 
na 3. místo. O víkendu 18. 6. se pak tým roz‑
dělil na 3 skupiny. Jedna část odjela do Itálie 
na jeden z  největších evropských maratonů 
Sella Ronda HERO. Zde zanechali Počerničtí 
opravdu významnou stopu. Marek Rauchfu‑
ss v závodě ELITE (60 km a 3200 dokázali ho 
porazit pouze domácí závodníci Johny Catta‑
neo a Johan Pallhuber. Na trase 115 km v ka‑
tegorii Open vyhrála naše Lucie Hamanová 
(třetí vítězství na tomto závodě v  řadě). Mi‑
chal Vlášek si na trati 87 km dojel pro 6. místo 
celkově a 2. místo v kategorii 20‑30 let.
Druhá část týmu vyrazila na jeden z  nejtěž‑
ších závodů v  domácím prostředí Malevil 

Cup. Tento mezinárodní závod spadá do prv‑
ní kategorie UCI a na trati se sešla konkuren‑
ce z  třinácti evropských zemí. Za domácími 
závodníky převažovali závodníci z  Německa 
a Polska. Na nejdelší 115 km trati obsadil Mi‑
chal Bubílek po defektu zadního kola 7. mís‑
to celkově, když bojoval ve vedoucí skupině 
o medaili. Tu nakonec získali pro náš tým na 
trase 60 km Ota Zima mezi muži  – 1. místo 
a Kateřina Mertenová mezi ženami 2. místo.
Třetí skupina se zúčastnila Houšteckého ma‑

ratónu ve Staré Boleslavi. Zde jsme brali 4x 
stupně vítězů. V  závodě na 60 km byla na 
druhém místě Michaela Porazilová a tu dopl‑
nil třetím místem Vojtěch Dobšovič v katego‑
rii muži 18‑29 let.
Mezi medailisty se zapsali i  naši nejmenší  – 
Rebeka Dobiášová a  Max Vedral obsadili 
ve svých kategoriích shodně druhá místa. 
Vojtěch Dobšovič navštěvuje v  Počernicích 
Střední odbornou školu a Rebeka Dobiášová 
je žačkou základní školy Chodovická.

Lenka Bartáková, 
redaktorka

POČERNICKÝ MTB CYKLISTICKÝ TÝM BODUJE JAK NA DOMÁCÍ,  
TAK SVĚTOVÉ SCÉNĚ!
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Tato sleva bude poskytnuta při nákupu 
nad 500 Kč pouze na prodejně Kouzlo 
Barev a Drogerie, Paceřická 1/2773
Praha 9. Slevu nelze kombinovat ani 
sčítat.
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Platnost do: 31.10.2016 Tel.: 730 527 211, praha.pacericka@kouzlobarev.cz

NOVE OTEVRENO!
Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu s rozsáhlým sortimentem

barev, laků, lazur, lepidel, tmelů, malířského náčiní a drogerie.

Paceřická 1/2773, Praha 9 Horní Počernice

TÓNOVACÍ 
CENTRUM

INZERCE CHVALSKÝ DENÍK2.indd   1 15.6.2016   12:40:41

Mobil: 603 242 142
www.sute ‑pisky.cz

KOSMETICKÝ SALON VESNA 

Srdečně Vás zvu do nově otevřeného kosmetického salonu v Horních 
Počernicích 

Můžete se těšit na kosmetické ošetření, přístrojové ošetření, líčení, 
poradenství. 

Pavlína Vesna Kovalčíková  tel.: +420 603 508 070  

email: salonvesna@email.cz www.salonvesna.cz 

adresa: Salon na statku, Křovinovo náměstí 9/12 

INZERAT HP Zpravodaj 91x64 01.indd   1 06/06/16   11:08
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V ZÁŘÍ OTVÍRÁME NOVÉ 

KURZY ANGLIČTINY PRO 

DĚTI OD 1,5 DO 16 LET 

V HORNÍCH POČERNICÍCH. 

 
www.littleboat.cz 

ODHADY NEMOVITOSTÍ; PROJEKTY 
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC  
ING. FRANTIŠEK SMETANA; 

TEL: 602 970 835

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU!
NA SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, 

BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ ATD.  
STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

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

PŘIJMU KADEŘNICI NA ŽL DO  
ZAVEDENÉ PROVOZOVNY  

V H. POČERNICÍCH, JÍVANSKÁ 612 P9  
TEL: 775 166 849

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

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

 

KADEŘNICTVÍ – HOLIČSTVÍ 
 „VE VĚŽÁKU“ BEZ OBJEDNÁNÍ  

10H‑18H BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE 
TEL: 605 246 337, 603 877 942  

WWW.KADERNICTVI‑VE‑VEZAKU.CZ

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI.  
KOUPÍM. TEL: 286 891 400

HÁJEK‑ZEDNICTVÍ‑MALÍŘSTVÍ.  
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, 

OBKLADAČSKÉ, MALÍŘSKÉ, BOURACÍ 
A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. REKON‑

STRUKCE BYTU, DOMU, NEBYTOVÝCH 
PROSTOR. MOBIL: 777 670 326

MC DONALDS HORNÍ POČERNICE 
PŘIJME ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY. 

VOLEJTE: 776 825 947

ROHLA‑ELEKTROSERVIS‑PRAHA  
OPRAVY‑ÚDRŽBA‑RENOVACE  

TEL: 608 027 677

PŘIJMEME STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ,  
DISPEČERY PRO SKLAD COCA‑COLA 

V HORNÍCH POČERNICÍCH. NÁSTUPNÍ 
PLAT 14‑16000 KČ.  

TEL: 800 111 112, nabor@m2c.eu

KADEŘNICE S PRAXÍ Z PRESTIŽNÍCH 
PRAŽSKÝCH SALONŮ, NOVĚ VE STUDIU 
AGALIA‑PRAHA 9‑KYJE, NABÍZÍ ZAVÁ‑
DĚCÍ CENY NA PRVNÍ NÁVŠTĚVU‑20% 

BARVY LÓREAL‑INOA. TĚŠÍM SE NA 
VAŠI NÁVŠTĚVU LUCIE MACHÁČKOVÁ 

TEL: 607 595 440

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134




