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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH ŘÍJEN 2016

Vážení Hornopočerničtí,
již popáté byla práce na kalendáři MČ Praha 
20 plně v  rukou Chvalského zámku a  jsme 
velmi rádi, že se kalendář na rok 2017 nám 
i  vám, fotografům, mimořádně povedl! Ka-
lendář „To nejlepší z  Horních Počernic“ je 
v prodeji již od počátku října na obvyklých 
místech dle seznamu níže.
Kromě nádherných a  rozmanitých fotogra� í 
„toho nejlepšího“, ať už tím myslíme ta nej-
hezčí místa, scenérie naší městské části či jen 
to zkrátka „to nej…“ z  dílny našich skvělých 
amatérských fotografů, vám nabízí náš ka-
lendář něco navíc. Najdete zde i hlavní akce, 

pořádané městskou částí, 
příspěvkovými a  nezisko-
vými organizacemi a spol-
ky v roce 2017.

Děkujeme společnostem, 
které svým � nančním při-
spěním podpořily vydání kalendáře. Za práci 
na kalendáři děkuji týmu Chvalského zámku, 
zvláště pak Rozce Beránkové za organizaci 
a produkci a  Zuzaně Dejmkové za gra� cké 
zpracování. Děkuji všem fotografům, kteří 
se na kalendáři podíleli svými fotogra� emi – 
můžete být na své fotogra� e právem hrdí!

Doufáme, že kalendář na rok 2017 pro vás 
bude příjemným průvodcem po celý příští 
rok. Jeho zakoupením získáte krásu i praktič-
nost v jednom a podpoříte Chvalský zámek, 
který zajistil veškerou výrobu i produkci

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

KALENDÁŘ NA ROK 2017 „TO NEJLEPŠÍ 
Z HORNÍCH POČERNIC“ V PRODEJI!

To nejlepší  
z Horních  Počernic

2017

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský zámek (infocentrum), Divadlo Horní Počernice, KC Horní Počernice - Domeček, Pekařství 
Moravec, trafi ky M. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici, trafi ka M. Pupalové v Běluňské ulici („U tří věžáků“), trafi ka M. Vrzala na Náchodské 
ulici č. 141, papírnictví na Náchodské ulici (u pošty), papírnictví v Chodovické ulici (u školky), tiskárna Printea na Náchodské ulici č. 868 
(budova bývalého sklenářství), Salon Marton ve Chvalkovické ulici, prodejna Citi-tabák v supermarketu Albert

Foto na titulní straně:  Vladimír Kočička, účastník fotogra� cké soutěže Chvalského zámku

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 6. 10.
Výstava žákovských prací SŠ oděvního 
a gra� ckého designu Lysá nad Labem

do 20. 11.
Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa 
a výběr z další tvorby Stanislava Holého

8. 10. – 10.00 do 17.00 hod. 
Pohádková sobota s rytířem Janem a Studiem 
Kamarád + Historické slavnosti na zámku

8. 10. od 13 hod. 
Historické slavnosti na nádvoří zámku

9. 10. – 10.00 do 17.00 hod. 
Pohádková neděle s princeznou Koloběžkou I. 
a Studiem Kamarád

11. 10. od 16 hod. 
vernisáž výstavy L. Hojného Nebe musí začít 
na zemi

11. 10. - 6. 11. 
výstava L. Hojného Nebe musí začít na zemi

11. 10. - 6. 11. 
výstava Madame Humanité

13. 10. od 17 hod. 
vernisáž výstavy Madame Humanité

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
2. 10. - 15.00 hod.
Nápady Blešáka Fešáka 

4. 10. v 19.30      
Učitelka 

6. 10. - 19.30 hod.
Světáci 

8. 10. - 19.30 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 (Nebuď konzerva) 

20. 10. - 19.30 hod.
Jiří Schmitzer (koncert) 

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 

VÝSTAVY 
1. - 27. 10. 
Alois Jirásek – 165. výročí narození 

31. 10. 
vernisáž výstavy Sönke Dwenger – výstava 
k výročí pádu Berlínské zdi 

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ  
3. 10. - 9.00 a 10.30 hod.
Jak pejsek potkal sluníčko 

7. 10. -  9. hod.
Výchovný koncert Two voices 

10. 10. - 9.00 a 10.30 hod.
Legenda Karel IV. 

11. 10. - 9.00 a 10.30 hod.
Příhody včelích medvídků 

12. 10. - 9.00 a 10.30 hod.
Příhody včelích medvídků 

13. 10. - 9.00 a 10.30 hod.
Příhody včelích medvídků 

19. 10. - 9.00 a 10.30 hod.
Legenda Karel IV. 

21. 10. - 9.00 hod.
Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej! 

24. 10. - 9.00 hod.
Bačkůrka a stará botičkárna

DDM
5. 10. – 17.30 až 19.55 hod.
Výtvarné středy s Hankou – ti� any

14. 10. – 16.30 až 18.00 hod.
Drakiáda- na kopci u FZŠ Chodovické

13. 10. – 18.00 až 19.55 hod.
Keramika pro mládež a dospělé s Danem Vančurou 

19. 10.  - 17.30 až 19.00 hod.
Dýňování

MUM
7. 10. – 9.00 až 12.00 hod. a 15.00 až 18.00 hod.
8. 10. – 9.00 až 12.00 hod.
Burza dětského a těhotenského oblečení 

14. 10. – 9.00 až 12.00 hod.
Jak efektivně pracovat, žít, organizovat? 

15. 10. – 15.00 až 18.00 hod.
Moštování aneb Ze sadu až na stůl  

21. 10. – 9.00 až 12.00 hod.
Jak hospodařit s časem a vymazat slovo „nestíhám“? 

22. 10.  - 9.00 až 11.00 hod.
Montessori sobota

ZUŠ
17. 10. – 18.00 hod.
I. hudební večer  - ZUŠ Ratibořická

OSTATNÍ
13. 10. – 12.30 až 17.30 hod.
5. hornopočernický dobročinný bazar – zahrada 
MŠ Chodovická

14. 10. – 16.00 hod.
Podzimní počernický bazárek knih v Divadelní 
kavárně

15. 10. – 7.00 hod.
Rybářské závody – na koupališti

18. 10. – 18.00 hod.
Čti s námi – v Azylovém domě

20. 10. – 16.00 hod.
Ples seniorů – v kulturním centru Domeček

21. 10. – 17.30 hod.
Výroba pohankových polštářků s bylinkami – 
areál PTH Chvaly

24. – 26. 10.
Dny bulharské kultury:

24. 10. – 19.00 hod.
Varhanní koncert v kostele sv. Ludmily na Chva-
lech hraje: Sylvia Georgieva - kostel sv. Ludmily 
na Chvalech 

25. 10. - 19.15 hod. 
Večer o Bulharsku ve farním sále kostela 
sv. Ludmily. Promítání � lmu Hodina růží - farní sál 
u kostela sv. Ludmily na Chvalech 

26. 10. – 18.00 hod. 
Slavnostní podvečer v Divadle Horní Počernice  
Kamarád
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SLOVO STAROSTKY
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
DOTACE NA OPRAVU KOMUNIKACÍ
Z  magistrátu jsme obdrželi � nanční pro-
středky na opravu povrchu komunikací. 
Budeme ještě v  letošním roce opravovat 
ulici Mezilesí a chodníky na Náchodské uli-
ci od ulice Bystrá směrem na centrum.

ČESKÁ POŠTA
S  vedením České pošty jsme probírali re-
konstrukci pobočky na Náchodské, která 
se bude provádět v přepážkové části až po 
Vánocích. Pobočka bude fungovat po ce-
lou dobu rekonstrukce.

PODJEZD POD ŽELEZNICÍ V BYSTRÉ
Proběhlo setkání s  vlastníky nemovitostí 
a pozemků u plánovaného podjezdu. Byla 
řešena technická stránka podjezdu a koor-
dinace provozu s  budoucí stavbou, která 
by měla probíhat v roce 2020.

MÚK BERANKA
Po delší odmlce kolem stavby MÚK Beran-
ka byla konečně podepsána smlouva o � -
nancování a  koordinaci připojovacích ko-
munikací od ulice Ve Žlíbku a dále směrem 
na Klánovice.

V letošním roce proběhne výběr projektan-
ta na tyto komunikace.

BILLA V HORNÍCH POČERNICÍCH
V  bývalém areálu TRW volant by měla 
vzniknout prodejna Billa. Pro tuto lokalitu 
je tento záměr velice prospěšný, jako pro-
blém vnímáme zvýšení dopravy a  přede-
vším dopravní napojení tohoto areálu.

Hana Moravcová,
starostka

Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové 
řízení na pracovní pozici 

– ÚČETNÍ V ODBORU EKONOMICKÉM  
ÚMČ Praha 20. 

Bližší informace naleznete na webových 
stránkách úřadu.

Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové 
řízení na pracovní pozici 

– TAJEMNÍK/TAJEMNICE ÚMČ Praha 20.  
Bližší informace naleznete 

na webových stránkách úřadu.

Milí Hornopočerničtí,

ldíky pozvání starosty Brunsbüttelu Ste-
fana Mohrdiecka jsem měla příležitost 
pobýt koncem září tři dny v  tomto part-
nerském městě Horních Počernic. S  nej-

severnější spolkovou zemí Německa Schleswig -Holstein nás spojuje 
nejen řeka Labe, ústící do Severního moře právě u města Brunsbüttel, 
ale hlavně letitá partnerská spolupráce.
Svěží mořský vzduch, přátelská atmosféra města i  vstřícnost našich 
hostitelů nás provázely po celou dobu našeho pobytu, účel naší ná-
vštěvy byl však především pracovní. Zajímalo nás, jak konkrétní věci 
dělají jinde, chtěli jsme si vyměnit zkušenosti v nejrůznějších oblas-
tech, které se dotýkají života města, ať už jde o jeho rozvoj, sociální 
oblast, školství, kulturu, životní prostředí, strategické plánování nebo 
fungování samosprávy. Setkání s řediteli škol, kulturního centra Elbe-
forum, domova pro seniory nebo vícegeneračního domu a prohlídky 
jednotlivých institucí včetně radnice, to vše nám přineslo mnoho zají-
mavých informací, jež se nám budou hodit například při plánovaném 
rozšíření hornopočernického Domu s pečovatelskou službou.
Návštěva jiné země nás vždycky nutí srovnávat. Přestože každá země 
má své osobité podmínky, rozdílný historický vývoj a  společenské 

konvence, v  základních principech je mnohé přenositelné. Důvody, 
proč si brát město Brunsbüttel a  jeho vedení za vzor, jsou pro mne 
jako komunálního politika Horních Počernic důležité. Nejen z  hle-
diska fungování ekonomiky a politiky, ale hlavně schopnosti hledat 
vzájemné porozumění a shodu. Obdivuji jejich citlivý přístup k urba-
nismu, zodpovědnost při výstavbě města, smysl pro jeho strukturu 
i detail a péči o veřejný prostor, jejichž rozvoj a tradice nenarušily de-
sítky let komunistického režimu. Líbí se mi, jak se město stará o děti 
a mladé lidi, starší nebo sociálně slabší občany, jak pomáhá rodinám 
imigrantů, a kolik lidí se dobrovolně účastní této nelehké práce.
Nejsme ani Německo, ani Francie, početně velké, sebevědomé ná-
rody, které vždy určovaly chod dějin. Naše dějinná zkušenost je jiná 
a nedá se vymazat jen tím, že jsme vstoupili do Evropské Unie. Problé-
my, před nimiž stojíme, zdaleka nejsou vyřešeny. Město Brunsbüttel 
je velmi přívětivé město, vstřícné k občanům a nám může být vzorem 
i v tom, že spolupráci s námi nepodceňuje a považuje ji za velmi dů-
ležitou.

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

Studie Nolčův park
Rada vzala na vědomí novou studii a aktualizaci 
dendrologického průzkumu Nolčova parku

Svěření pravomoci RMČ prodlužovat nájemní 
vztahy, týkající se bytových jednotek, na Úřad 
městské části
Rada schválila delegaci pravomoci prodlužovat 
nájemní vztahy, týkající se bytových jednotek dle 
§ 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Pra-
ze, ve spojení s § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, na Úřad městské části 
Praha 20 za podmínky, že nájemce užívá byt řád-
ně v souladu s nájemní smlouvou a nemá žádný 
dluh na nájemném ani službách spojených s uží-
váním bytu.

Delegace pravomoci uzavírat, měnit a  rušit 
nájemní vztahy týkající se hrobových míst, 
pověření k  připojování podpisů na smlouvy 
o nájmu hrobových míst a „vzorový formulář“ 
smlouvy o nájmu hrobového místa
Rada schválila delegaci pravomoci uzavírat, měnit 
a rušit nájemní vztahy týkající se hrobových míst 
dle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. měs-
tě Praze, ve spojení s § 25 zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví, na Úřad městské části Praha 20 za 
podmínky, že žadatel o hrobové místo je přihlá-
šen k trvalému pobytu v Praze – Horních Počer-
nicích. Pokud by nebyla splněna tato podmínka, 
musí výše uvedený žadatel nejdříve podat žádost 
o pronájem hrobového místa na RMČ, která o ní 
rozhodne. Pouze žadatel o hrobové místo, který 
sice není přihlášen k trvalému pobytu v Praze – 
Horních Počernicích, ale je již nájemcem hrobové-
ho místa na hřbitově Horní Počernice nebo Chva-
ly v Praze – Horních Počernicích, nemusí podávat 
žádost na RMČ (pokud již je kapacita hrobového 
zařízení vyčerpána či nelze hrob z  důvodu tlecí 
doby otevřít).

Umístění sportovní haly v  lokalitě pod obyt-
ným souborem Canaba u dálnice D11
Rada vzala na vědomí informaci o možnosti umís-
tění sportovní haly v lokalitě pod obytným sou-
borem Canaba u dálnice D11.

Oznámení o projednání návrhu zadání úprav 
vlny 01 ÚPN HMP
Rada schválila připomínku k návrhu zadání úprav 
vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy, a to že v návrhu zadání změny U 1301 bude 
zohledněna veřejně prospěšná stavba 62/DK/25 
(Horní Počernice – komunikace jihovýchod. roz-
voj. území Horních Počernic, souběžná s dálnicí 
D11), včetně opravy trasy této veřejně prospěšné 
stavby tak, aby nezasahovala do pozemků žada-
tele (parc. č. 4184/1 a 4841/2 v k.ú. Horní Počerni-
ce) a nebyla tak se záměrem žadatele v kolizi.

Stanovisko k  dokumentaci EIA ve věci „D11, 
stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace 
dálnice na šestipruhové uspořádání“
Rada vzala na vědomí dokumentaci EIA ve věci 
„D11, stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, moderni-
zace dálnice na šestipruhové uspořádání“ a po-
žaduje:
1. tzv. tichý asfalt po celém úseku dálnice v katas-
tru obce Horní Počernice od km 0 po MÚK Beran-
ka. Z důvodu zachování jeho funkčnosti požaduje 

uvést do podmínek provozního řádu jeho pravi-
delnou údržbu, kontrolu a obnovu.
2. vytvoření protihlukových stěn v úseku obytné 
zástavby ul. Šanovská č. p. 1603/28 (ve vzdálenos-
ti cca  30 m od rodinného domu) a  Božanovská 
2450/96 (ve vzdálenosti cca 25 m od rodinného 
domu) od záměru a  totéž na protilehlé straně 
komunikace. Tento požadavek je v souladu s plat-
ným územním plánem a plánovaným rozvojem 
dané lokality.
3. v  jihozápadní části dálnice nahradit původně 
MČ Praha 20 navrhovaný protihlukový val lome-
nými protihlukovými stěnami. Tento požadavek 
vychází z  posouzení prostorových možností vý-
stavby valu.
4. z důvodu místních znalostí výměnu všech stá-
vajících protihlukových stěn za nové 4 m výška 
lomené.
5. upravit rychlost v úseku podél Horních Počernic 
tak, aby nepřesáhla 100 km/hod.
6. zajistit maximální možnou výsadbu zeleně 
v úsecích, které jsou k tomu vhodné.
Rada souhlasila s  navrženým umístěním no-
vých protihlukových stěn v PD označených jako 
PHS1 – nová – u křížení s ul. Do Svépravic, výška 
3 m, délka 160 m; PHS2 – nová a navýšení stávají-
cí – u křížení s ul. K Hrázi, výška 4 m, délka 230 m; 
PHS3 – nová – u křížení s ul. Na Svěcence, výška 
3-5 m, délka 95 m; PHS4 – nová a navýšení stáva-
jící – u křížení s ul. Božanovská, výška 5-7 m, délka 
160 m a PHS5 – nová – u křížení s ul. Božanovská, 
výška 6-5 m, délka 175 m

Oznámení o  registraci spolku TJ Sokol Horní 
Počernice a změnách po valné hromadě TJ
Rada vzala na vědomí informaci o oznámení o re-
gistraci spolku TJ Sokol Horní Počernice a  změ-
nách po valné hromadě TJ.

Bezúplatné nabytí pozemku KN parc. 
č. 2498/51 v k.ú. Horní Počernice, obec Praha 
z vlastnictví České republiky, příslušnosti hos-
podařit s majetkem státu - Ministerstvo vnitra
Zastupitelstvo schválilo:
- bezúplatné nabytí pozemku KN parc. č. 2498/51, 
druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití 
- ostatní komunikace o výměře 314 m2 v ul. Bě-
chorská v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlast-
nictví České republiky, příslušnosti hospodařit 
s majetkem státu - Ministerstva vnitra do vlastnic-
tví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20
- uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k nemovité věci s Českou republi-
kou – Ministerstvem vnitra.

Směna obecních pozemků KN parc. 
č. 4129/173 a KN parc.č. 4129/177 za pozem-
ky KN parc.č. 4129/158 a KN parc. č. 4129/405 
vzniklý oddělením z  pozemku KN parc. 
č. 4129/143 vše v k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha
Zastupitelstvo schválilo:
- směnu obecních pozemků KN parc. č. 4129/173, 
druh pozemku - orná půda o výměře 35 m2 a KN 
parc. č.  4129/177, druh pozemku - orná půda 
o výměře 102 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Pra-
ha za pozemky ve vlastnictví manželů Vendulky 
a Romana Jonášových KN parc. č. 4129/158, druh 
pozemku - orná půda o výměře 187 m2 a KN parc. 

č. 4129/405, druh pozemku - orná půda o výměře 
223 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. 
č. 4129/143, druh pozemku - orná půda o výmě-
ře 330 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha na 
základě geometrického plánu č.  5097-63/2016, 
s  doplatkem ve výši 1.746 Kč/m2 ve prospěch 
manželů Jonášových,
- uzavření směnné smlouvy s manžely 
Jonášovými.

Záměr úplatného nabytí spoluvlastnických 
podílů k pozemkům KN parc. č.  1853/1, KN 
parc. č. 1857/1 a KN parc. 1857/2 včetně stav-
by na něm postavené v k. ú. Horní Počernice, 
obec Praha
Zastupitelstvo souhlasilo:
a) se záměrem úplatného nabytí spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 5/48 k pozemkům KN parc. 
č.  1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způ-
sob využití - jiná plocha o  výměře 3779 m2, KN 
parc. č.  1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - manipulační plocha o  výměře 
9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - za-
stavěná plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 
včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Hor-
ní Počernice, obec Praha za kupní cenu ve výši 
500.597,50 Kč od pana Jana Doležala
b) se záměrem úplatného nabytí spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 36/48 k pozemkům KN parc. 
č.  1853/1, druh pozemku - ostatní plocha, způ-
sob využití - jiná plocha o  výměře 3779 m2, KN 
parc. č.  1857/1, druh pozemku - ostatní plocha, 
způsob využití - manipulační plocha o  výměře 
9850 m2 a KN parc. č. 1857/2, druh pozemku - za-
stavěná plocha plocha a nádvoří o výměře 54 m2 
včetně stavby na něm postavené vše v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha za kupní cenu vve výši 
3.604.302 Kč od paní Heleny Plachtové.

Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 
o  výměře cca  394 m2 vzniklého oddělením 
z pozemku KN parc. č. 582/1 za pozemky KN 
parc. č.  579/2 o  výměře 366 m2 a  KN parc. 
č. 579/3 o výměře 861 m2 vzniklé oddělením 
z pozemku KN parc. č. 579 vše v k. ú. Horní Po-
černice, obec Praha
Zastupitelstvo schválilo:
- směnu obecního pozemku KN parc. č.  582/3, 
druh pozemku - orná půda o  výměře 394 m2 
vzniklého oddělením z  pozemku KN parc. 
č.  582/1, druh pozemku - orná půda o  výměře 
1634 m2 v  k. ú. Horní Počernice, obec Praha za 
pozemek ve vlastnictví pana Michaela Janovské-
ho KN parc. č. 579/2, druh pozemku - orná půda 
o výměře 1227 m2 vzniklý oddělením z pozemku 
KN parc. č. 579, druh pozemku - orná půda o vý-
měře 2987 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 
na základě geometrického plánu č. 5079-41/2016 
vypracovaného Ing. Martinem Appeltem bez dal-
šího vzájemného vypořádání
- uzavření směnné smlouvy s panem Michaelem 
Janovským.

Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/sa-
mosprava

Úřad MČ Praha 20
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OTÁZKY PRO MÍSTOSTAROSTKU PRAHY 20 EVU BŘEZINOVOU

Horní Počernice se právem můžou pyš-
nit svým školstvím. Dobré základy tady 
zavedli učitelé a  ředitelé v  minulých le-
tech, ti dnešní v  nich zdárně pokračují. 
Okolní školy a zejména školky stále bojují 
s  nedostatečnou kapacitou a  umístit ve 
školce čtyřleté děti považují za úspěch. 
V Horních Počernicích vzaly školky všech-
ny tříleté, prostor mají i pro dvouleté děti. 
Nejen o  školství jsem si povídala s  paní 
místostarostkou Evou Březinovou.

Mnoho obcí a  městských částí má pro-
blém s  umístěním dětí do předškolních 
i školních zařízení. Jak jsou na tom v tom-
to ohledu Horní Počernice?
Horní Počernice mají v  současné době ve 
všech školských zařízeních dostatek míst pro 
počernické děti. Do mateřských škol jsou 
přijímány i  děti mladší tří let a  naše školy 
přijímají i  dětí z  okolních obcí a  městských 
částí, například z  Černého Mostu, Svémys-
lic, Horoušánek aj. Na rozdíl od jiných měst-
ských části se kapacita předškolních zařízení 
navýšila včas, a  proto nyní nemáme obavu 
i  z  budoucí povinnosti umisťovat dvouleté 
děti v  MŠ. Obavu mám, zda bude zohled-
něna náročnost práce s větším počtem dětí 
mladších tří let v jedné třídě.

Proč právě z  Černého Mostu? Tam musí 
být dostatek míst ve školách.
To ano, ale řada rodičů vnímá sídlištní školy 
negativně a  raději volí pro své děti menší 
školu rodinného typu.

Jaká je celková kapacita škol a školek?
Máme tři mateřské školky, které navštěvuje 
626 dětí, 4 školy základní, které navštěvuje 
1755 žáků.

Během léta ve školách probíhalo několik 
rekonstrukcí. Co vše prošlo opravou?
V ZŠ Ratibořická došlo ke kompletní rekon-
strukci toalet, u ZŠ Stoliňská byla provedena 
výměna střech a  vznikla nová učebna pro 
výuku jazyků. V  ZŠ Chodovické se během 

prázdnin rekonstruovaly venkovní toalety, 
v  MŠ Ratibořické došlo také k  rekonstrukci 
toalet. V  DDM se vybudovaly nové podhle-
dy a  toalety. Bohužel v  MŠ Ratibořické se 
stavební práce zpozdily a já bych ráda podě-
kovala všem, že v přípravném týdnu zvládli 
školku pro děti připravit.

Dnes jsme se potkaly na veletrhu sociál-
ních služeb. Kdo přišel s  myšlenkou ho 
uspořádat a  kolikátý ročník dnes probě-
hl?
S  myšlenkou přišel sociální odbor městské 
části, letos se koná třetí ročník. Cílem vele-
trhu je představit poskytovatele sociálních 
služeb, přiblížit jejich činnost a  nabídnout 
jejich služby pro občany Horních Počernic.

Jsou zde zastoupeny jen organizace 
z Horních Počernic?
Nejsou, účastní se i  organizace působící 
mimo Horní Počernice, s kterými naše měst-
ská část spolupracuje.

Jaký je o tento veletrh zájem?
Zájem určitě 
je a  to nejen 
ze stran ob-
čanů, ale také 
poskytovatelů. 
Navštěvují ho 
i  žáci a  stu-
denti Horních 
Počernic, pro 
které preven-
tivní program 
p ř i p r a v i l a 
městská poli-
cie a hasiči.

Další věcí, 
která se teď 
podařila je di-

gitalizace kronik. Kdo na ní pracoval a jak 
náročné to bylo?
S  digitalizací výrazně pomohl Archiv hl. m. 
Prahy, který ve spolupráci s  naší městskou 
částí veškeré obecní kroniky i  kroniky škol-
ní postupně digitalizuje. V  současné době 
máme v  digitální podobě všechny obecní 
kroniky, školní kroniky a po dohodě s archi-
vem postupně budeme digitalizovat kroniky 
našich spolků. Tato služba byla pro městskou 
část zdarma. Kroniky jsou na webu MČ a po-
stupně budou vloženy i kroniky škol.

Jak dlouho digitalizace trvala?
Trvala více než dva roky a  ráda bych podě-
kovala paní Charouzkové, archivářce, za po-
moc s realizací digitalizace. Poděkování patří 
i  Archivu hl. m. Prahy, se kterým se velmi 
dobře spolupracuje a  panu Antesovi, který 
již mnoho let zaznamenává dění v  obci do 
obecní kroniky.

Došlo k  nějakému jednání ohledně po-
bočky Úřadu práce v Horních Počernicích?
V minulém čísle psal pan Čáp úkol pro radu 
ohledně jednání s  Úřadem práce v  rámci 
jeho pobočky v  naší městské části. Zastu-
pitelstvo úkol pro Radu neschválilo, přesto 
jsme Úřad práce oslovili, ten však bohužel 
neuvažuje, především z � nančních důvodů, 
o vrácení pobočky do Horních Počernic.

Co vám za poslední dobu udělalo radost?
Jsem ráda, že díky tomu, že školy jsou vyře-
šené a  svojí kapacitou výhledově dostačují 
pro naše žáky, tak se můžeme více soustředit 
na rozšíření kapacity sociálních zařízení, pře-
devším bychom rádi zřídili denní stacionář 
pro seniory.

Lenka Bartáková,
redaktorka
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ŠANCE PRO POČERNICE A TOP 09 POKRAČUJÍ V NEKONCEPČNÍCH POZEMKOVÝCH SMĚNÁCH
V  pondělí 12.  září jsem navrhl doplnit na 
program zastupitelstva návrh, aby se ke 
změnám územního plánu, souvisejícím 
s  Horními Počernicemi, vyjadřovalo zastu-
pitelstvo na veřejném jednání. Předložil 
jsem také návrh, aby Rada městské části za-
čala jednat o  opětovném zřízení pobočky 
úřadu práce v Horních Počernicích. Oba ná-
vrhy se mi přes odpor Šance pro Počernice 
a TOP 09 nepodařilo prosadit. Paní Morav-
cová se opět neřídila jednacím řádem, což 
i sama přiznala, a svými příspěvky v diskusi 
opět naznačovala neúplnou znalost platné 
legislativy. Mrzí mě, že o  způsobu, jakým 
paní Moravcová přistupuje k výkonu funk-
ce starostky, musím opět psát. Občané ale 
mají právo vědět, jakým způsobem a  na 
jaké úrovni je naše městská část spravová-
na.

Pozemkové směny na základě nekom-
pletních podkladů
Mezi další body programu patřily pozem-
kové směny a  schválení záměru nákupu 
spoluvlastnických podílů u  pozemků v  lo-
kalitě Chvalský lom. Součástí materiálů 
k  pozemkovým směnám opět nebyly zna-
lecké posudky, prý proto, že zpracování po-
sudků je vyhazováním peněz. Zákon o  hl. 
m. Praze stanovuje mj., že majetek hlavní-
ho města Prahy musí být využíván účelně 
a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úko-
ly vyplývajícími ze zákonem vymezené pů-
sobnosti. Zákon také říká, že hlavní město 
Praha je povinno pečovat o  svůj majetek, 
kontrolovat hospodaření s tímto majetkem 
a vést účetnictví podle zákona o účetnictví. 
První materiál navrhoval, abychom vymě-
nili pozemek pod částí komunikace Tikov-
ská za dva menší pozemky ve svěřené sprá-
vě městské části a  k  tomu doplatili druhé 
straně kompenzaci 476 658 Kč. V materiálu 
chyběl znalecký posudek i  částka, kterou 
dosavadní majitelé pozemku pod komuni-
kací zaplatili za její opravy a údržbu. Jinými 
slovy  – dostaneme silnici, kterou budeme 
muset opravit a  provádět na ní údržbu 
z  vlastních prostředků; za to se vzdáme 
137 m2 pozemků a  ještě doplatíme téměř 
půl milionu korun. Daný úsek Tikovské si 
zaslouží rekonstrukci a údržbu – lidé si za-
slouží jezdit po opravených a čistých komu-
nikacích, k tomu ale musí vést ekonomicky 
rozumné řešení, vycházející z koncepce, jak 
v  daných případech obecně postupovat. 
Horní Počernice takovou koncepci nemají. 
I  proto jsem navrhoval stažení materiálu 
a  jeho doplnění o  chybějící dokumenty, 

marně, upozorňoval jsem na možnou trest-
ně právní odpovědnost zastupitelů, marně 
- materiál byl schválen všemi hlasy Šance 
pro Počernice a TOP 09, 14. hlas dodal Ivan 
Liška. Druhá pozemková směna byla také 
schválena všemi hlasy Šance pro Počerni-
ce a TOP 09, tedy nejtěsnějším potřebným 
počtem zastupitelů. Týkala se pozemků 
umístěných jižně pod točnou autobusu Ve 
Žlíbku  – soukromá osoba získala možnost 
výstavby většího celku s jednoduchým pří-
stupem z komunikace Komárovská a Jizbic-
ká, městská část „získala“ pozemek, na nějž 
není přímý přístup ze silnice, a zelenou plo-
chu, o kterou se bude muset starat „za své“. 
V materiálu opět chyběl znalecký posudek. 
Stažení materiálu do doby jeho doplnění 
o  chybějící dokumenty se mi opět nepo-
dařilo prosadit. Neuchytil se ani můj nápad 
prodat soukromé osobě pozemek, o  který 
jevila zájem a  koupit od ní zelené plochy 
s tím, že částka získaná z prodeje pozemku 
mohla financovat údržbu zelených ploch. 
Vedoucí oboru hospodářské správy a  in-
vestic Zděněk Vavruška argumentoval tím, 
že navržená směna pozemků umožní vy-
budování bezpečné pěší komunikace k za-
stávkám MHD. Bohužel, spíše opak může 
být pravdou, pokud si druhá strana směny 
svůj scelený pozemek oplotí.

Chvalský lom
Z mého pohledu nejproblematičtějším bo-
dem programu zastupitelstva byl návrh, 
abychom schválili záměr nákupu pozemků 
u trati v lokalitě Chvalského lomu. Součástí 
materiálu byl posudek, který nejrozsáhlejší 
z  předmětných pozemků oceňoval podle 
údajů uvedených v  katastru nemovitos-
tí a  nikoliv podle skutečného dnešního 
stavu  – rozdíl v  cenách může činit částku 
přes 4,1 milionu korun. Znovu jsem upo-
zorňoval na možnou trestně právní odpo-
vědnost zastupitelů, znovu jsem se snažil, 
aby byl materiál stažen a  byla prověřena 
kvalita podkladových dokumentů, bez 
šance. I proto si moc vážím postoje kolegů 
Miloslava Blahovce, Moniky Hruškové a Ja-
roslava Kočího, ti záměr společně se mnou 
nepodpořili. Dobré záměry, jež jsou ve ve-
řejném zájmu, budu podporovat vždy, musí 
být ale v  jasném a  nepochybném souladu 
s legislativou a pro městskou část musí být 
výhodné. Sbírání politických bodů a bití se 
v  prsa, jak se podařilo napravit majetkové 
křivdy, nebo že to „děláme pro lidi“, jsou 
prázdná a  populistická slova bez skuteč-
ného obsahu a  rozhodně nestojí nad čes-

kými zákony. Pracovat pro 
občany je správné, způsob 
provedení se ale musí jasně 
držet litery zákona.

Nová politická kultura?
Nemohu se ubránit dojmu, 
že Hana Moravcová, Eva 
Březinová, Jiří Beneda, Petr Herian, Alena 
Šefčíková, Karla Polydorová, Pavel Wágner, 
Hana Čížková, Dana Mojžíšová, Alexandra 
Kohoutová, Božena Beňová, Eva Tůmová 
a  Tamara Spilková zavedli, nebo tiše tole-
rují politickou kulturu, ve které zastupite-
lům nejsou předkládány všechny potřebné 
podklady pro rozhodování. Snahy přetvořit 
zastupitele na neinformované a  nesvé-
právné osoby bez vlastního názoru budu 
i nadále odmítat. Pokud jsou někteří kole-
gové v  zastupitelstvu líní a  při hlasování 
se spokojí s  doporučením paní starostky 
a řídí se jím, je to jejich věc. Na snahy paní 
Moravcové, abych jí nestranný posudek 
k výše uvedeným majetkoprávním krokům, 
který jsme si v opozici objednali a zaplatili 
z  vlastních finančních prostředků, posky-
tl, nebudu reflektovat do té doby, dokud 
koalice nezačne zastupitelům poskytovat 
kompletní podklady pro rozhodování, a to 
u  všech projednávaných bodů, a  také do-
kud radnice neuhradí veškeré náklady spo-
jené se zpracováním daného odborného 
stanoviska. Udělá to koalice? Dám jí šanci…

Bezdomovci, LRS Chvaly, Nolčův park…
V  závěru jednání jsem interpeloval sta-
rostku Moravcovou v  problematice bez-
domovců u prodejny Albert, požádal jsem 
o poskytnutí dopisu LRS Chvaly, o. p.  s. ve 
věci investičního záměru nové budovy LRS 
Chvaly a rovněž o dendrologický průzkum 
a ocenění dřevin v Nolčově parku (zpraco-
vaný v Počernicích již známou společností 
terra florida,  v.  o.  s., v  jejímž statutárním 
orgánu zasedá pan Antonín Wágner, jenž 
materiál také vypracoval). Ptal jsem se také 
paní Čížkové, které tři věci se jí v její agendě 
podařilo prosadit od té doby, kdy působí 
v Radě – paní Čížková v odpovědi na mou 
otázku žádné tři konkrétní věci neuvedla.
Na mysli ale neklesám, zodpovědně praco-
vat, předkládat vlastní návrhy, pojmeno-
vávat věci pravými jmény a  být zvyklý na 
časté prohry, to je úděl opozice.

Klidný podzim a pevné zdraví přeje všem

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
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OPRAVDU MUSÍ BÝT OPOZICE ZA KAŽDOU CENU PROTI?
Nějakou chybu je třeba vždycky najít. Pokud 
možno odcitovat, jak kdo hlasoval, vytvořit 
dojem, že „něco není v  pořádku“, že se něco 
v  zákulisí tají. A  pokud se ukáže, že vedení 
obce jedná racionálně a na základě pádných 
argumentů, nezbývá než nasadit zkormouce-
ný výraz nedoceněné opozice, „zvyklé na časté 
prohry“ a sepisovat další perly do zpravodaje.
Jak jinak reagovat na kritiku vedení zastupi-
telstva od člověka, který chce projednávat 
záležitosti, které zastupitelstvu projednávat 
nepřísluší? Který sám předkládá materiály se 
zásadními procesními nedostatky? Který ani 
neví, kdo dle zákona svolává zastupitelstvo?
Jednou je podle pana Čápa špatně, že chybí 
znalecký posudek, jindy by bylo lepší vyžádat 
si ještě další posudek či analýzu. Zkrátka vždy 
se najde důvod, proč materiál není dostatečný 
a proč by měl být stažen. Vždy jde totiž zjistit 
ještě víc, nebo celou věc zpochybnit a odložit 
napříště. Pan Čáp se ohání nutností dodržovat 
zákony. To je chvályhodné, ale politik, který 
opravdu míní něco udělat pro obec, musí také 

užívat zdravý rozum. Chtít po někom, komu 
byl kdysi, bez � nančního narovnání, zabrán 
či zahrazen pozemek v zájmu veřejné komu-
nikace, aby dnes hradil náklady spojené s její 
údržbou je absurdní. Jestliže za tolik let ma-
gistrát ani městská část nevyřešily majetko-
právní vztahy pod komunikacemi, nemůže se 
teď obec ohánět povinností vlastníka pečovat 
o  svůj pozemek (pod veřejnou komunikací). 
Zajímavá je také představa pana zastupitele, 
že kdokoliv, kdo nesouhlasí s nějakým odbor-
ným názorem, si donese svůj vlastní posudek, 
a teprve po té, co mu ho městská část uhradí 
(?!), jej předloží ostatním zastupitelům. To by 
se nám za chvíli řetězily posudky na posudky 
a pravdy bychom se nedobrali ani do příštích 
voleb. A o to možná právě jde.
Záměr odkupu Chvalského lomu je správ-
ná věc. Dlouhodobě ho využívají generace 
dětí i  dospělých k  nejrůznějším výukovým, 
sportovním a  rekreačním aktivitám. Jedná 
se o  přírodní památku, kterou dnes využívá 
místní Junák, ale i školy a mimoškolní kroužky. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo 
záměr odkupu rekultivova-
ného lomu od soukromých 
vlastníků poté, co rada vstou-
pila do jednání s  jeho vlast-
níky i s magistrátem. Lom by 
totiž nekupovala naše měst-
ská část, ale hlavní město. 
A  k  tomu, aby projednávání 
záměru mohlo pokračovat, 
byl třeba souhlas zastupitel-
stva. Pokud se nakonec ma-
gistrát rozhodne lom koupit, 
nepochybně si opatří své 
znalecké posudky a  učiní ta-
kové kroky, aby nebyl porušen zákon. Lze jen 
ocenit, že v případě Chvalského lomu opozi-
ce nehlasovala jednotně pod taktovkou pana 
Čápa, ale že zastupitelé HOP a ODS podpořili 
perspektivní oddechovou zónu pro počernic-
ké občany.

Hana Moravcová, starostka
Pavel Wágner, zastupitel

kové kroky, aby nebyl porušen zákon. Lze jen 

MÁ JEŠTĚ ROBOTNICE ŠANCI?
V minulém čísle nám bohužel vypadly  z textu fotogra� e a tak se omlouváme paní Polydorové a panu Benedovi a článek uveřejňujeme znovu celý.

V  HPZ 05/2014 psal Mgr.  Jiří Beneda článek 
o  výstavbě v  lokalitě Horních Počernic Ro-
botnice. V daném článku pan Beneda zmínil, 
že je jeho snem, aby místo výstavby v počtu 
cca  700 bytů vznikl lesopark. Připomeneme 
vám na obrázku návrh bývalého vedení naší 
MČ z roku 2013 na plánovanou zástavbu.
Pro každého je jistě pohled na rozvoj Hor-
ních Počernic jiný, jiný bude pro developera, 
jiný pro vlastníka stavebních pozemků, pro 
projektanta a  jiný pro běžného občana či 
účastníka řízení dané výstavby. Chápe  -li se 
rozvoj obce pouze jako populační (zvýšení 
počtu obyvatel) nebo územní růst (výstavba) 
je to špatně. Podstatou je totiž kvalitativní 
změna života obyvatel, a to pokud možno ve 
zlepšení současného stavu k  lepšímu. Rozvoj 
obce obsahuje komplexní zhodnocení situ-
ace, charakteristiku stavu a  vývoje jednotli-
vých oblastí života obce, zachycení hlavních 
rozvojových problémů obce a  jejich příčin 
(infrastruktura, občanská vybavenost, životní 
prostředí, ekonomická situace a  fungování 
obce). Rozvoj Horních Počernic dle našeho 
názoru neznamená tedy konstantní podporu 
pouze developerských projektů, rozhodová-
ní o  těchto skutečnostech bez znalosti věci 
a zákonů, logiky a schvalování projektů, které 
obci situaci nezlepší. Rozvoj Horních Počernic 
nespatřujeme jen v podpoře výstavby staveb 
k  bydlení, skladových hal, � remních objektů, 
ale i  v  kontrole udržitelného rozvoje obce, 
technické a občanské vybavenosti a technické 
infrastruktury. Z  jednání Veřejného fóra dne 
20. 9. 2015 vyplynuly i požadavky občanů na 
vybudování lesoparku, mimo jiné i  v  lokalitě 
Robotnice, tento požadavek se umístil na dru-
hém místě. http://zdravehornipocernice.cz/
wpcontent/uploads/opatreni_k_overenym_
problemum_z_VF_2015.pdf. Domníváme se, 
že v Horních Počernicích skutečně chybí pro-

story pro rekreaci a odpočinek. Ing. arch. Kris-
tin Grygorian Karhanová (urbanistka MČ Praha 
20) vypracovala možnou variantu návrhu leso-
parku v  lokalitě Robotnice. Rádi bychom vás 
seznámili s tímto návrhem. Návrh lesoparku je 
umístěn na pozemku MČ Praha 20, kde je plně 

v  naší kompetenci rozhod-
nout o jeho budoucím využi-
tí. Jak by se vám líbil lesopark 
na Robotnici?

Jiří Beneda, Karla 
Polydorová,

radní Šance pro 
Počernice
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SPLATNOST POPLATKŮ ZE PSŮ

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

CYKLISTICKÉ AKTUALITY

Vážení držitelé psích kamarádů, rádi bychom 
Vám připomněli, že dne 31.  8.  2016 uply-
nula splatnost místního poplatku ze psů. 
Pokud jste za rok 2016 ještě nesplnili svou 
poplatkovou povinnost, prosíme Vás o  co 
nejrychlejší nápravu. Místní poplatek ze psů 
lze uhradit složenkou, bankovním převodem 

nebo v hotovosti na pokladně ÚMČ Praha 20. 
Pokud nemáte poplatek zaplacen a neznáte 
platební údaje k provedení úhrady místního 
poplatku, obraťte se na |Odbor ekonomický, 
paní Ivanu Vlasákovou, tel.: 271 071 623 nebo 
mail: Ivana_vlasakova@pocernice.cz

Všem držitelům psích kamarádů, kteří již 
svou poplatkovou povinnost za rok 2016 spl-
nili, velmi děkujeme.

Helena Martynková,
vedoucí Odboru ekonomického

Dne 4. 10. 2016 (úterý) proběhne mobilní tří-
děný sběr nebezpečných složek komunální-
ho odpadu. Provozovatelem mobilního sbě-
ru je spol. EKOM CZ, a. s. na základě smlouvy 
s hl. m. Prahou. Občané v příslušný čas na za-
stávkových místech mohou odevzdat zdar-
ma nebezpečný odpad do sběrného vozidla.
Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů 
bude na uvedených stanovištích přijímat 
pouze níže uvedené odpady. Stavební od-
pady a  elektrozařízení není možné v  rámci 
svozu odevzdat.
Seznam odebíraných nebezpečných odpa-
dů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem 
rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), 

barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, de-
tergenty obsahující nebezpečné látky (čistící 
prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti 
restauraci) 15.00 - 15.30

2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 
15.40 - 16.10

3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice 
- u kamenictví) 16.20 - 16.50

4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská 17.00 - 17.30

5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 
17.40 - 18.10

6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ) 
18.20 - 18.50

Vzhledem k  opakovaným problémům při 
odevzdávání nebezpečných odpadů při mo-
bilním sběru, je nutno upozornit, že mobil-
ní sběr nebezpečných odpadů na území hl. 
m. Prahy je služba určená pro občany Prahy 
(osoby s trvalým pobytem na území města). 
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozové-
ho vozidla předložení občanského průkazu 
při odevzdání odpadů.

Marie Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

Nejvyšší místo v Horních Počernicích
Terén s  nejvyšší nadmořskou výškou 
296 m n. m. naleznete v poměrně izolované 
severozápadní části našeho katastrálního 
území - U Dubu. Na kole se tam nejbezpeč-
něji dostanete dopoledne o víkendu, protože 
ulice Bystrá a následná odbočka na Satalice 
jsou v týdnu dopravně nebezpečné.
Na místě najdete volný travnatý terén se zají-
mavými výhledy. Zdejší návětrné plochy ně-
kteří z nás využívají na podzim např. na pouš-
tění draků. Pokud se sem vypravíte, chovejte 
se, prosím, jako dosavadní návštěvníci - ohle-

duplně ke zdejšímu prostředí, bez odpadků.
Více informací je na hornopočernickém 
webu HP v kapitole: Turista – Cyklo – Aktua-
lity – „Nejvyšší místo v Horních Počernicích“.

Elektrokola
I když je okruh přátel klasických kol značný, 
elektrokola se začínají prosazovat a doplňují 
je. Rozšiřují využitelnost kol, zvětšují šance 
na zklidňování dopravy - během následují-
cích let pravděpodobně mnohé ovlivní.
Elektrokolo vám zvýší jistotu dojezdu. Elek-
trickou podporou volitelně rozložíte nára-
zovou zátěž např.  v  prudkých stoupáních, 
v  protivětru, v  husté dopravě. Zdravotně to 
umožní vyváženější zatížení organizmu, ze-
jména kloubů dolních končetin, např. stabil-
nější kardio trénink atd.
Před případným zakoupením si však elek-
trokola řádně vyzkoušejte u  potenciálních 
prodejců, neboť každý máme individuální 
úroveň zvládnutí koordinace vlastního šlapá-
ní a zejména vyšších stupňů elektrické pod-
pory. Při výběru preferujte kvalitní baterie, 
solidní funkčnost kola, i když cena je potom 
vyšší. U  vás doma také potřebujete odpoví-
dající manipulační a technické podmínky pro 
kolo, které je těžší a jeho baterie vyžaduje ur-
čité prostředí.
Elektrokola představují další výzvu pro za-
městnavatele, podnikatele, ke zlepšení pod-
mínek pro bezpečnější parkování kol, případ-
ně k  další podpoře zaměstnanců při jejich 
využívání.
V  diskusích s  postaršími spoluobčany často 
vnímám, jak citlivě reagují, když slyší, že by 
mohli uvažovat o  elektrokole. To opravdu 
není pasivní přiznání stáří. Obdobnými roz-

paky se prosím nezatěžujte a  v  případě zá-
jmu se zcela soustřeďte na řádné vyzkoušení 
a správné uchopení této možnosti. V bližším 
kontaktu potom určitě zjistíte, že elektrokola 
mohou oslovit téměř každého z  nás a  v  ja-
kémkoliv dospělém věku - tomu ostatně od-
povídá i struktura jejich prodeje.
Více informací je na hornopočernickém 
webu v  kapitole: Turista  – Cyklo  – Aktuali-
ty – „Elektrokola“.

Příjemný říjen!
Petr Uzel, cyklokoordinátor

ODBOR EKONOMICKÝ
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Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně 
Mezinárodní den seniorů. Zastavte se na chvilku, 
vzpomeňte na svoje blízké a v tento den udělejte 

radost rodičům, babičkám a dědečkům.

Redakce HPZ přeje všem hornopočernickým 
seniorům všechno nejlepší !

Svátek Seniorů
O

db
or

y

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ZMĚNA V DOPRAVĚ

TERMÍNY HONŮ MYSLIVECKÉHO SPOLKU

Od 15. 10. 2016 dochází na celém území hl. 
m. Prahy ke změnám vedení autobusových 
linek, a  z  tohoto důvodu bychom vás chtěli 
podrobněji seznámit se změnami, které se 
týkají autobusových linek projíždějících přes 

území Horních Počernic. Informace o  změ-
nách v autobusové síti pro celé území hl. m. 
Prahy je možné zjistit na webových strán-
kách Regionálního organizátora Pražské in-
tegrované dopravy (ROPID) https://ropid.cz/

autobusy2016/. Věříme, že nové linkové ve-
dení bude sloužit k vaší spokojenosti.
Více info na www.pocernice.cz

Eva Vrbová,
referentka dopravy

Myslivecký spolek Horní Počernice v honitbě, 
která zasahuje do katastrů městské části Kyje, 
Hostavice, Dolní Počernice, Běchovice a čás-
tečně Horní Počernice, provádí v  nočních 
a ranních hodinách lov černé zvěře na čeka-
né. Myslivci žádají návštěvníky honitby, aby 
používali na vycházkách pouze značené ces-
ty a  v  zájmu své bezpečnosti nevcházeli do 
hustých a nepřehledných porostů. Aby nedo-
cházelo k ohrožení domácích zvířat je nutné 
nenechat je volně pobíhat v  honitbě mimo 
vliv svého majitele. V období od 1. 1. 2016 – 

31. 8. 2016 bylo střeleno 39 kusů černé zvěře.
Myslivecký spolek oznamuje všem občanům, 
že v měsíci listopadu a prosinci budou probí-
hat společné hony na drobnou zvěř.

Termíny honů:
• 5. 11. 2016 a 3. 12. 2016 Čihadla, k. ú. Ho-
stavice, Pískovna, k. ú. Dolní Počernice, Mar-
tiňák, nad Vinicí.

• 19. 11. 2016 a 17. 12. 2016 – pod Vinicí, pod 
VÚ Běchovice, Běchovický vrch, Placiny.

Náhradní termín je 26. 12. 2016. Tyto termíny 
jsou nahlášeny na Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy i Policii ČR, která pro-
vádí kontrolu a dohled.

Myslivecký spolek doufá, že tímto oznáme-
ním se předejde nedorozuměním a  děkuje 
občanům za pochopení.

Marie Novotná,
OŽPD

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

Šafaříková-Pštroszová 
Margita
Pecharová Marcela
Mareček Zdeněk
Svítek Antonín
Polášková Božena
Jirout Jiří
Slavíková Marie

Moravcová Libuše
Václavík Jiří
Kot Karel
Denková Zlata
Kheková Blanka
Králíček Josef
Krejčíková Zdenka
Kurucová Libuše

Strašil Vladimír
Matoušková Eva
Zborníková Hana
Adamová Božena
Herboltová Jarmila
Djakov Jiří
Lettl Jaroslav
Stoklasová Jaroslava

Tomek Stanislav
Václavů Marta
Zimová Marie
Divíšek Zbyšek
Chromáček Jiří
Králíček Ladislav
Pištěk František
Schmidtová Evelina

Smetana Jan
Jindrová Vlasta
Kosař Václav
Mydlářová Božena
Pouchlý František
Šimonová Blanka
Turoňová Anna

PROGRAM ZO SENIOŘI ŘÍJEN 2016

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají nám 
všem, při vzpomínce na moudrého, statečného, 
vynikajícího učitele, pana Františka Hruboně. 
Říjen 2016 je měsícem výročí narození a úmrtí 
tohoto vzácného ČLOVĚKA.

Dne 21. října uplyne 9 smutných let, 
kdy zemřel pan Karel Dolnák.
Stále smutní a za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

pondělí 3. října VÝSTAVA - Retro - tematická výstava, Tančící dům, vstupné 
70 Kč, sraz ve stanici metra Č. Most v 9.30 hod., vede L. Frouzová

středa 5. října  VÝLET - zámek Karlova Koruna - vstupné 60 Kč a Hrádek 
u Nechanic - vstupné 55 Kč, oběd, sraz v 8.00 hod. před ZŠ Ratibořická, vede 
L. Frouzová

sobota 8. října EXKURZE - Dobrovická muzea - exkurze do cukrovaru Cukrové 
slavnosti, oběd, vstupné 60 Kč jen pro předem přihlášené, sraz nádraží Horní 
Počernice v 10.00 hod., vede L. Frouzová

pondělí 17. října VYCHÁZKA - Vinořský park, sraz ve stanici metra Č. Most 
v 9.30 hod., vede K. Janušová a L. Frouzová 

úterý 18. října ZÁMECKÉ SETKÁNÍ - hostem bude Václav Sůra,  začátek ve 14.00 hod.

středa 26. října KLUBOVNA - přednáška – včely a včelařství, začátek ve 14.00 hod

středa 2. listopadu KLUBOVNA  - přednáška Městské policie hl. m. Prahy 
na téma: Mimořádné události, začátek ve 14.00 hod.

Výbor ZO Senioři H. Počernice, Ilona Juklová, tel. 721 002 992, Libuše Frouzová, 
tel. 607 172 008
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá městská část Horní Počernice

Zd
ra

vá
 M

Č

SPOLEČNĚ BOJUJEME PROTI PSÍMU NEPOŘÁDKU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20!

JEN AKTIVITA PŘINÁŠÍ ZMĚNU, ZAPOJTE SE DO HLASOVÁNÍ

CO TO JE,  KDYŽ SE 
ŘEKNE …

Dne 19.  10.  2016 proběhne druhá akce 
SeberTO!  – společné hlídky městských stráž-
níků a žáků ZŠ Ratibořická pod vedením paní 
učitelky Aleny Šefčíkové budou procházet hor-
nopočernickými ulicemi a sledovat, jak majite-
lé psů uklízejí exkrementy po svých zvířecích 

miláčcích. Mají připravené psí pamlsky a vlast-
noručně navržené informační letáky.
Stále přijímáme náměty na umístění nových 
„psích“ košů – v  této věci kontaktujte: Odbor 
místního hospodářství, Petra Báčka, email: 
Petr_Bacek@pocernice.cz

Uklízet je normální a  čisté ulice jsou v  zájmu 
nás všech!

Karolína Klímová,
předsedkyně komise PZMČ a MA21

Na III. Veřejném fóru Zdravé městské části 
Horní Počernice,  které se konalo 19. 9. 2016 
na Chvalském zámku, zúčastnění občané MČ 
Praha 20, navrhli a odhlasovali 11 problémů, 
které považují za důležité v následujícím roce 
řešit. Nyní je na vás, abyste z  těchto návrhů 
vybrali ty, které považujete, jako nejdůležitější 
pro řešení právě vy. Použít můžete až 3 plu-
sové hlasy a 1 minusový hlas.
Hlasovat bude možné pouze prostřednictvím 
internetové ankety, na kterou bude dostupný 
odkaz v  úředních aktualitách na interneto-
vých stránkách  pocernice.cz, v  aktualitách 

na internetových stránkách zdravehornipo-
cernice.cz a na facebook  Zdravá městská 
část Horní Počernice nebo přímo použijte 
následující adresu: https://vote.d21.me/vo-
te/4kgip4NonZ. Ti z vás, kteří nemáte dostup-
ný internet, můžete využít možnost hlasovat 
v Místní veřejné knihovně Út 10:00-18:00; St, 
Čt 14:00-18:00; Pá 10:00-15:00 hod. Pracovni-
ce vám při hlasování, pokud byste si nevěděli 
rady, pomohou. Potřebujete k tomu s sebou 
svůj mobilní telefon, na který vám bude za-
slán kód umožňující hlasování. Hlasovat mů-
žete do 23. 10. 2016 do 24:00 hod.

K problémům, které tímto hla-
sováním tzv. ověříte, Rada MČ 
Praha 20 určí opatření, termíny 
a odpovědné osoby, které se 
budou věnovat jejich řešení.
Neváhejte proto a zapojte se 
do hlasování. Záleží jenom na 
vás, jakými úkoly se bude ve-
dení obce zabývat.
Na Veřejném fóru stanove-
né problémy postupující do 
ověřovací ankety:
• Revitalizace zeleně v Divadle 
  v přírodě + zázemí  
• Revitalizace Nolčova parku  
• Realizace protihlukového 
  valu u D11 (od ul. Ve Žlíbku 
  - Novopacká)  

• Výstavba sportovní haly 
• Vyšší četnost policejních hlídek 
  a důkladnější kontroly  
• Zvýšit bezpečnost cyklistické prostupnosti    
  Horních Počernic 
• Rozšířit zóny k rekreaci a oddychu 
• Zajistit funkci tiskového mluvčího MČ 
  (komunikace s občany, propagace MČ) 
• Odpoplatnění D11 
• Svépravice - lepší dopravní dostupnost  
  MHD + obchod  (stůl mládeže)  
• Více psychologů a speciálních  pedagogů 
  do škol

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu 

ZMČ a MA21

OBČANSKÁ PARTICIPACE je účast občanů 
na správě věcí veřejných, uplatňovaná přímo, 
nikoliv jen prostřednictvím demokraticky vole-
ných zástupců. Předpokladem je fungující ko-
munikace mezi vedením obce, úřadem a ob-
čany, přístup k  informacím, vzájemná důvěra 
a atmosféra tvořivé spolupráce.
Spolupodílet se (účastnit se) ovšem také zna-
mená odvést kus práce navíc a převzít část od-
povědnosti za výsledek – tak, jak se počátkem 
tohoto roku odhodlali žáci tří hornopočernic-
kých základních škol se svými učiteli ve věci 
vybudování volnočasového prvku. Těšíme se, 
že už brzy uvidíme výsledky společné práce!

 

 

 

 

 

 

 

Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. 
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v sobotu 15. 10. 15.00–18.00
v prostorách RC MUM, Mezilesí 2058, Horní Počernice

Oblíbená akce, kde si vyzkoušíte moštování jablek na ručním lisu, 
ochutnáte domácí marmelády a další dobroty!

Vyzkoušejte si tradiční postupy výroby potravin přímo z čerstvých 
základních surovin bez přidání chemie! 

Pokud si donesete vlastní jablka k moštování, nezapomeňte také 
nádobu na odnesení chutného moku.

Příspěvek 50 Kč / rodina.

ekomum
chráním, co mám rádwww.rcmum.cz/ekomum

MČ Praha 20 v rámci projektu Zdravá městská část 
a Místní agenda 21 podporují:

MOŠTOVÁNÍ
aneb Ze sadu až na stůl

    tradiční odpoledne pro celou rodinu

Rada MČ na svém jednání dne 23. 8. 2016 
schválila aktualizaci pravidel a ceníku pro 

využití místního rozhlasu.  Pravidla jsou zve-
řejněna na webových stránkách úřadu  www.

pocernice.cz/obcan/hlaseni-mistniho-roz-
hlasu/

Chtěli bychom Vás informovat, že pravdě-
podobností od konce října nebo začátkem 
listopadu proběhne souvislá údržba povrchu 

části ulice Bártlova (v úseku od ulice V Žu-
panských po ulici U Úlů) a ulice U Úlů až po 
konec katastru hl. m. Prahy. Souvislá údržba 

povrchu komunikací bude probíhat přibližně 
30 dní.

Dne 1.  října nabyde účinnosti zákon 
č.  134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zaká-
zek, který byl publikován ve Sbírce zákonů 
dne 29. 4. 2016. Zákon především transponu-
je do českého právního řádu evropské zadá-
vací směrnice, hlavně směrnici číslo 2014/24/
EU a směrnici číslo 2014/25/EU, které vstou-
pily v  platnost v  roce 2014. Zároveň bere 
v potaz dosavadní vývoj v oblasti veřejných 
zakázek v České republice. Nový zákon dává 
zadavatelům veřejných zakázek širší možnos-
ti, ale také více odpovědnosti. Hlavní přínos 
nového zákona očekáváme ve snížení admi-
nistrativní zátěže jak pro zadavatele, tak pro 
dodavatele. V současné době, kdy se postu-

puje podle zákona č. 137/2006 Sb., musí za-
davatel například v průběhu zadávacího říze-
ní vytvořit spoustu různých zpráv, ve kterých 
se opakují tytéž údaje. Dále musí posoudit 
kvali� kaci uchazečů a nabídky u všech nabí-
dek, které byly na veřejnou zakázku doruče-
ny, potom teprve může provést hodnocení. 
To je při velkém počtu obdržených nabídek 
časově velmi náročné. Podle nového zákona 
může zadavatel provést nejprve hodnocení 
nabídek pouze u  vybraného uchazeče, po-
soudí splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení. K  prokázání kvali� kace dodavatelé 
nebudou muset předkládat takové množství 
dokladů. Velký přínos nového zákona zada-

vatelé očekávají v možnosti vyloučit dodava-
tele, se kterým měli v minulosti špatné zkuše-
nosti. Dále usnadnění má přinést jednodušší 
způsob změny uzavřených smluv a zadávání 
víceprací. Podle současného zákona musí 
zadavatel dodržet zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a  zákazu diskriminace. 
V  novém zákoně k  těmto zásadám přibyla 
ještě zásada přiměřenosti. Očekáváme, že 
s  účinností nového zákona se zadavatelé 
i  dodavatelé zbaví zbytečného formalismu, 
zadávací proces bude pro obě strany jedno-
dušší a ve skutečnosti povede k výběru kva-
litnějšího dodavatele.

AKTUALIZACE PRAVIDEL A CENÍKU MÍSTNÍHO ROZHLASU

ÚDRŽBA POVRCHU ČÁSTI UL. BÁRTLOVA A UL. U ÚLŮ

INFORMAČNÍ OKÉNKO

Pozvánka

Těšíme se na vás!
Alena Štrobová, 
Eva Cudlínová, Bety 
Cibochová, Daria 
Češpivová, Jiří Stibor 
a kavárník Pavel Kohout

V pátek 14. října 2016 
od 16 hodin v Divadelní 
kavárně ve Votuzské 
ulici 379/11, Horní 
Počernice. Knihomolové, 
přijďte určitě!

Podzimní počernický 
bazárek knih

Placená inzerce
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FZŠ Chodovická 
- Rekonstrukce sprch a WC u tělocvičny

MŠ U Rybníčku 
- realizace nových chodníčků v zahradě 
školky a odvodnění zpevněných ploch

MŠ Spojenců 
- atrium a odvodnění zpevněných ploch 

Gymnázium Chodovická 
- rekonstrukce podhledů 

MŠ Ratibořická 
- rekonstrukce sociálního zázemí

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ 2016  - 1.ČÁST

• rekonstrukce a  navýšení kapacity wc u tělocvičny 
• rekonstrukce sprch 
• cena za provedení díla 454 001,68 Kč včetně DPH
• práce provedeny ve větším rozsahu než bylo původně 
  plánováno

• odvodnění zpevněných ploch do vsakovacích boxů
• nové chodníčky 
• předpokládaná hodnota 300 000,00 Kč včetně DPH 
• cena za provedení díla 278 856,18 Kč včetně DPH

• realizace odvodnění a nového povrchu atria a části 
  zpevněných ploch u MŠ Spojenců 
• vyzdění nové vpusti a její napojení na dešťovou 
  kanalizaci
• předpokládaná hodnota 296 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 295 907,90 Kč včetně DPH

• rekonstrukce podhledů včetně osvětlení ve 4.NP 
• protipožární a akustický podhled pro 4 třídy a protipožární 
  podhled pro 4 kabinety
• předpokládaná hodnota 1 000 000,00 Kč včetně DPH  
• cena za provedení díla 895 400,00 Kč včetně DPH 

• kompletní rekonstrukce sociálního zázemí školky 
  v pavilonu B, nové rozvody vodovodu a odpadní potrubí
• rekonstrukce kuchyněk 
• předpokládaná hodnota 2 200 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 2 335 300,00 Kč včetně DPH
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ZŠ Ratibořická 
- obložení tělocvičny

ZŠ Stoliňská 
- rekonstrukce střechy na hlavní budově 
a na budově bývalé radnice

ZŠ Stoliňská 
- úprava učebny

ZŠ Ratibořická 
- rekonstrukce WC

ZŠ Stoliňská 
- nová podlaha v tělocvičně

• realizace nového obložení stěn a sloupů v tělocvičně 
• předpokládaná hodnota 130 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 129 600,00 Kč včetně DPH

• nová krytina včetně laťování na dvou budovách 
  ZŠ Stoliňská 
• předpokládaná hodnota 1 500 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 1 167 105,97 Kč včetně DPH

• zvětšení a úprava třídy, realizace nové podlahy 
  a osvětlení
• předpokládaná hodnota 400 000,00 Kč včetně DPH 
• cena za provedení díla 396 054,26 Kč včetně DPH

• rekonstrukce chlapeckých a dívčích WC v prvním, druhém 
  a  třetím podlaží školy
• rekonstrukce učitelských WC
• předpokládaná hodnota 1 300 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 1 187 258,66 Kč včetně DPH  

• realizace nové podlahy v tělocvičně z masivu
• předpokládaná hodnota 650 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 523 441,77 Kč včetně DPH
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Paní Zdeňka Horváthová pracuje v Domu 
dětí a mládeže již dvanáct let a pozici ře-
ditelky zastává osmým rokem. Jak sama 
říká, práce jí přináší potěšení a  radost, 
stejně jako někdy i  stres a  starosti. Má 
však kolem sebe skvělý tým, se kterým se 
vzájemně podporují a doplňují.

Lákala vás vždy práce s dětmi?
Vlastně ano. Už jako dítě jsem chtěla být paní 
učitelka. Moje cestička k pedagogické práci 
nebyla úplně přímočará, k práci v DDM jsem 
se dostala až po mateřské dovolené, ale když 
jsem pak rodině a kamarádům oznámila, že 
budu pracovat v DDM, tak to všichni komen-
tovali tak, že tam někde si mě vždy předsta-
vovali.

Vy sama jste jako malá chodila do DDM?
Já jsem vyrůstala ve Vejprnicích (vesnice 
čtyři kilometry od Plzně) a  tam jsem ani 
nevěděla, že nějaké DDM existuje. Kroužky 
organizovala škola, nebo Sokol. Ráda jsem 
chodila na přírodovědný kroužek, stolní te-
nis a  sportovky, ale jako většina dětí jsem 
toho vyzkoušela daleko víc např. plavání, ly-
žování, volejbal i fotbal.

Jak na tu dobu vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na přírodovědný krou-
žek. Vedly to dvě mladé slečny, které doká-
zaly vymýšlet neskutečné hry, při kterých 
jsme zažili obrovské množství zábavy a dob-
rodružství a ani jsme nevnímali, že se u toho 
i  učíme. Několikadenní výpravy do přírody 
se stanem, spacákem a vařením nad ohniš-
těm jsou nezapomenutelné. Dokázaly nás 
dát dohromady jako partu, která spolu vždy 
za všech okolností držela a navzájem si po-
máhala, přestože jsme mezi sebou i  zdravě 
soutěžili. Až jako dospělá jsem si uvědomila, 
kolik je to muselo stát práce, a také jak vel-
kou zodpovědnost si na sebe braly.

Jak dlouho pracujete v DDM a proč jste se 
pro tuto práci rozhodla?
Do DDM jsem nastoupila na podzim 2004. 
Bylo to v  době, kdy mi končila mateřská 
dovolená, a  já jsem si začala hledat novou 
práci, protože do té, kterou jsem měla před 
narozením dětí, jsem se z důvodu její časo-

vé náročnosti vrátit nemohla. Manžel je po-
licista a  pracuje na směny, babičky v  Praze 
nemáme, takže jsem musela hledat něco, 
co by bylo možné skloubit s péčí o pěti a tří-
letou dceru. Obě dcery chodily do DDM na 
taneční kroužek pro malé děti a při jednom 
z rozhovorů s bývalou paní ředitelkou jsem 
dostala nabídku na práci jako propagační 
referent na dohodu o provedení práce. Tím 
to vše začalo.

Co vám tato práce přináší?
Tak asi jako každá práce, někdy potěšení 
a radost a jindy stres a starosti.

Jak jste spokojena s týmem z DDM? Kolik 
lidí zde vede kroužky a  můžete je krátce 
představit?
Kroužky v  DDM vedou pedagogové volné-
ho času a  pedagogové volného času vyko-
návající dílčí přímou pedagogickou činnost. 
Pedagogové volného času jsou zaměstnanci 
s  pracovní smlouvou tzv.  interní pedago-
gové, pokud nebudu počítat sebe, tak ti 
jsou v DDM čtyři. Jsou to zároveň i vedoucí 
jednotlivých oddělení, kteří mají na starosti 
pedagogy volného času vykonávající dílčí 
přímou pedagogickou činnost  – pracovní-

ci pracující na 
dohodu o  pro-
vedení práce 
či pracovní 
činnost, tzv. ex-
terní pedago-
gové. Externích 
pedagogů na 
p r a v i d e l n o u 
zájmovou čin-
nost (kroužky) 
je cca  35, další 
jsou pak na tá-
bory a  různé 
akce, které po-
řádáme.

V DDM jsou i nepedagogičtí pracovníci inter-
ní - ekonomka, asistentka a externí - recepč-
ní, uklízečka a údržbář.
 
Interní zaměstnanci nepedagogové:
Ekonomka a  zástupkyně ředitelky  –
 Ing. Beatricie Bártová
Finance v  DDM má pevně v  rukách, pečli-
vě sestavuje rozpočet a  dohlíží na čerpání 
prostředků na jednotlivé kroužky, tábory, 
akce, atd. Spousta dětí ji také zná jako oběta-
vou a milou vedoucí lyžařských a snowboar-
dových výcviků a hlavní vedoucí sportovní-
ho tábora.
 
Hana Farkašová – asistentka
Hanka je kdykoliv připravená pomoci. Je to 
obětavá, starostlivá, ochotná, a  spolehlivá 
paní, se kterou se s  největší pravděpodob-
ností setkáte, když přijdete nebo zavoláte 
do DDM. Její prací je zapisování do kroužků, 
na dílničky, tábory, různé akce a poskytování 
informací klientům. Děti i  dospělí ji mohou 
také potkat na nejrůznějších dílničkách a vý-
tvarném táboře.
 
Interní zaměstnanci pedagogové:
Hana Volfová – vedoucí výtvarného a ruko-
dělného oddělení
Hanka je neskutečně pracovitá, zručná 
a  ochotná kolegyně s  obrovskou zkušenos-
tí, která by se pro děti rozdala. Děti ji mohou 
znát jak z kroužků, tak z příměstských tábo-
rů a  letos i  z  výtvarného tábora. Pravidelně 
připravuje Vánoční a  Velikonoční dílničky 
a  další dílničky během školního roku, stará 
se o výzdobu DDM a s kolegy z výtvarného 
oddělení připravuje dětmi velmi oblíbenou 
pohádkovou stezku na Dni dětí.
 
Renata Fejtková – vedoucí tanečního oddě-
lení a činnosti pro předškolní děti
Renata je služebně nejmladší kolegyní, je 
plná energie a chuti do všeho se pustit, je jí 

PŘÁLA BYCH SI, ABY DO DDM CHODILY DĚTI RÁDY
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všude plno, ráda vymýšlí nové věci a dokáže 
je i dotáhnout a úspěšně uskutečnit. Její nej-
větší zálibou jsou předškoláci a  mladší děti, 
ke kterým směřuje většinu svých aktivit. Děti 
si zamilovaly nocování v  DDM, které u  nás 
rozjela a  kromě kroužků jógy, Klubíčka pro 
nejmenší a � étničky, ji děti znají z lyžařských 
a snowboardových výcviků a letních táborů.
 
Bc. Jaroslav Kočí – vedoucí sportovního od-
dělení
Jarda je v DDM skoro stejně dlouho jako já. 
Vím, že jeho slovo platí, a když se na něčem 
domluvíme, mohu se na něj spolehnout. Do-
káže nacházet řešení ze složitých situací. Je 
to sportovec tělem i duší a zároveň automo-
bilový nadšenec. Pro děti na kroužku � orbal 
(Horse Power) i autodráha připravuje pestré 
a zábavné hodiny.
 
Mgr.  Karel Šimeček  – vedoucí oddělení hu-
debního, vzdělávacího a informačních tech-
nologií
Ani si nepamatuji, kdy mu někdo naposledy 
řekl: „Karle“ pro všechny je to Dimi. Dimi je 
většinou dobře naložený pohodář, který rád 
vtipkuje, je kamarádský, ochotný, připravený 
pomoci. V  DDM má na starosti zejména IT 
a podařilo se mu společně s kolegy z oddě-
lení ze skomírajících nezajímavých kroužků 
udělat atraktivní moderní kroužky, které děti 
opravdu baví a  mají jim co nabídnout. Děti 
ho také určitě znají z kroužků kytary, hudeb-
ního i příměstského tábora.
 
Všichni vedoucí oddělení mají na starosti 8 – 

10 externích pedagogů, kterým pomáhají 
s  pedagogickou dokumentací a  veškerou 
administrativou spojenou s činností kroužků, 
akcí, táborů, atd.
 
Externí zaměstnanci - pedagogové jsou od-
borníci na danou činnost, mají svou hlavní 
práci nebo studují a  vedení kroužků vyko-
návají ve svém volném čase. Všichni mají 
pedagogické vzdělání – kurz. Jejich počet se 
mění podle počtu otevřených kroužků větši-
nou jich je kolem 35. Někteří u nás pracují již 
opravdu dlouho, někteří se mění  – zejména 
pokud se jedná o studenty VŠ, kteří dokončí 
studia a jejich nová práce jim už nedovoluje 
věnovat se výuce v DDM.

O jaké kroužky je největší zájem a kterým 
naopak hrozí záhuba?
Největší zájem je dlouhodobě o kroužky ke-
ramiky, ta bývá obsazena během prvních tří 
dní zápisů a  stejně tak i  veškeré sportovní 
kroužky bývají obsazené velice rychle. Každý 
rok se snažíme udělat nabídku co nejpest-
řejší, aby si děti i dospělí mohli vybrat. Ještě 
během zápisů se snažíme reagovat na po-
ptávku, přidáváme kroužky, o které je zájem 
a rušíme ty, které jsou prázdné. Každý rok nás 
alespoň jeden kroužek překvapí buď ohrom-
ným zájmem, nebo naopak nezájmem, který 
jsme neočekávali. Nedá se ale říct, že by byly 
takové kroužky, kterým už dopředu hrozí zá-
huba.

Přicházejí samy děti, potažmo rodiče, s ná-
vrhem na nějaký kroužek? Vytvořili jste již 

nějaký takový kroužek „na 
přání“?
Ano, máme i  podněty od 
dětí. Někdy můžeme vyjít 
vstříct, někdy bohužel ne. 
Velká poptávka je např.  po 
sportovních kroužcích. Ro-
diče se nás ptali na házenou, 
basketbal, ale třeba i  luko-
střelbu nebo badminton. 
Moc rádi bychom vyhověli, 
ale v  Horních Počernicích 
nejsou volné tělocvičny. Po-
dobný problém se týká i ta-
nečních kroužků, taneční sál 
nám také citelně chybí.

Kolik dětí dnes kroužky 
navštěvuje?
V  loňském roce jsme evido-
vali cca 1200 přihlášek v pra-
videlné zájmové činnosti 
(kroužky).

Vzpomenete na nějaké 
dítko, které prošlo vaším 
DDM a dnes se úspěšně vě-
nuje ať výtvarné, či hudeb-
ní scéně?
Jsem ředitelkou teprve osm 
let a  většina nadaných dětí, 
které k  nám během této 
doby docházely na kroužek, 

jsou dosud na středních nebo vysokých ško-
lách, jestli budou úspěšné v tom, co u nás za-
čaly, teprve uvidíme.

Během léta jste tradičně odjeli na dětské 
tábory. Jak se vám letos povedly a  kolik 
dětí na ně odjelo?
Na pobytové tábory odjelo přibližně 260 dětí 
a příměstských se zúčastnilo 97 dětí. Pobyto-
vé i  příměstské tábory jsou velice oblíbené 
a velice brzy po vyhlášení plně obsazené. Ze 
všech táborů se děti vracely spokojené, se 
spoustou nových zážitků i kamarádů.
Stresovou situaci jsme letos zažili se spor-
tovním táborem, kdy nám necelý týden před 
odjezdem vypověděli majitelé střediska uby-
tování. Najít v  plné sezóně volné místo pro 
skoro 50 osob a  přepracovat celý program, 
který byl vázaný na místo ubytování, nebylo 
vůbec snadné. Velké poděkování za zvládnu-
tí celé situace patří nejen všem vedoucím tá-
bora, ale také dětem a jejich rodičům, kteří se 
museli přizpůsobit novým podmínkám.

DDM právě podstupuje rekonstrukcí, co 
vše se změní a co byste ještě potřebovali?
Již vloni jsme dostali novou střechu, okna 
a zateplení budovy. Letos to jsou nové stro-
py a osvětlení v půlce budovy a nová sociální 
zařízení. V příštím roce by měly přijít na řadu 
stropy v druhé polovině budovy. Myslím, že 
tím bude hotovo vše, co se velkých rekon-
strukcí týká, tedy alespoň doufám.

Co byste si pro DDM do budoucna přála?
Přála bych si nové větší prostory. Budova 
DDM je poměrně malá, chybí nám tělocvič-
na, taneční sálek, zázemí pro učitele i  skla-
dovací prostory. Kdybychom měli větší pro-
story, chtěli bychom mít učebnu pro činnosti 
s  malými dětmi a  další učebnu, ve které by 
mohl být každý den klub, kam by děti mohly 
docházet bez přihlášky - kdykoliv, když zrov-
na budou mít chuť se sejít s kamarády, když 
budou čekat na nějaký kroužek, zkrátka kdy-
koliv, kdy nebudou chtít být samy. Přála bych 
si, aby DDM mělo zahradu, na které bychom 
mohli pořádat venkovní aktivity a akce. Vím, 
že toto vše s největší pravděpodobností zů-
stane jen snem. Přála bych si, aby do DDM 
chodily děti rády.
 
Z  čeho máte za poslední rok největší ra-
dost?
Napadá mě spousta věcí, které se letos po-
vedly, ale myslím, že důležité je, že v  DDM 
mám tým nejbližších pracovníků, kteří jsou 
každý jiný, ale skvěle se doplňujeme a úžas-
né je, že i přes občasné neshody, které se sa-
mozřejmě ani našemu kolektivu nevyhýbají, 
jsme spolu a navzájem si pomáháme a pod-
porujeme se. Pokud by tohle vydrželo, budu 
mít opravdu radost i do budoucna.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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ZMĚNY V NOVÉ DIVADELNÍ SEZÓNĚ
Změnili jsme způsob předprodeje vstupenek. Nově prodáváme vstupenky na dva měsíce dopředu. 

To znamená, že v září začneme prodávat listopadová představení, v říjnu prosincová a tak dále.

Foyer divadla pro vás budeme otvírat již třičtvrtě hodiny před začátkem představení. Kavárna rozšíří 
nabídku občerstvení i do foyer.

Ve dnech, kdy hraje divadlo, bude Divadelní kavárna od 17.00 hodin nekuřácká! I nadále se v kavárně 
nekouří, když hraje divadlo pořad pro děti.

Pro malé děti máme nově k dispozici podsedáky, aby lépe viděly. Od 1. září tedy platí nové pravidlo 
pro prodej vstupenek na dětská představení. Každý divák bez rozdílu věku musí mít svou vlastní 

vstupenku. Podsedáky budeme půjčovat v šatně oproti vratné záloze 100 Kč.

Na vybraná představení poskytujeme studentům 20% slevu. Informace o slevě je uvedena
v programu přímo u titulu, kterého se to týká.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY – BALÍČKY
Zakoupením „balíčku“ získáváte vstupenku na všechna představení dané dramaturgické řady. Máte 

své stálé místo v sále a nemusíte kupovat vstupenky v měsíčních předprodejích. Cena balíčku je 
přibližně o 20% nižší než při nákupu jednotlivých vstupenek. Při nákupu balíčku již není možno 

uplatňovat další slevy.

NEBUĎ KONZERVA 4. řada 1 300 Kč, 7. řada 1 150 Kč, 10. řada 1 000 Kč
KONCERTY 3. řada, 7. řada, 10. řada jednotná cena 1 200 Kč

DOPLŇUJÍCÍ ZÁPIS DO KURZŮ
I v říjnu je možné se dodatečně zapsat do jazykových kurzů, které probíhají v KS Domeček. 

Nabízíme všechny úrovně anglického jazyka včetně konverzace, němčinu, španělštinu a češtinu 
pro cizince.

Pro zájemce ve věku 10 – 15 let jsme otevřeli pondělní kurz street dance.
V novém školním roce pokračuje oblíbená Virtuální univerzita 3. věku. Podzimní semestr je věnován 

umění  rané renesance v Itálii. Podmínkou účasti je dosažení minimálního věku 50 let.

Více informací najdete na http://www.divadlopocernice.cz/domecek/kurzy 
nebo na tel.: 281 920 339.

ŘÍJEN
2. 10. v 15.00      Nápady Blešáka Fešáka
4. 10. v 19.30      Učitelka 
6. 10. v 19.30      Světáci
8. 10. v 19.30      Bylo nás pět
9. 10. v 15.00      Sněhurka
11. 10. v 19.30   Chvilková slabost
14. 10. v 19.30   Pan Halpern a pan Johnson
15. 10. v 15.00   Na Kouzelném paloučku
18. 10. v 19.30   Lordi (Nebuď konzerva)
20. 10. v 19.30   Jiří Schmitzer (koncert)
22. 10. v 15.00   Šípková Růženka
23. 10 v 18.00    Šakalí léta 
25. 10. v 19.30   S Pydlou v zádech
30. 10. v 15.00   Honza a zakletá víla

VÝSTAVY
1. - 27. 10.  Alois Jirásek – 165. výročí narození
31. 10.  vernisáž výstavy Sönke Dwenger 
– výstava k výročí pádu Berlínské zdi

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
3. 10. v 9.00 a 10.30 
Jak pejsek potkal sluníčko

7. 10. v 9.00   
Výchovný koncert Two voices

10. 10. v 9.00 a 10.30   
Legenda Karel IV.

11. 10. v 9.00 a 10.30   
Příhody včelích medvídků

12. 10. v 9.00 a 10.30   
Příhody včelích medvídků

13. 10. v 9.00 a 10.30   
Příhody včelích medvídků

19. 10. v 9.00 a 10.30
Legenda Karel IV.

2 1.10. v 9.00
Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej!

24. 10. v 9.00
Bačkůrka a stará botičkárna

Milí diváci,
V  říjnu jsme pro 
vás připravili pestrý 
program a  je těžké 
vybrat jen některé 
tituly, přesto mi do-
volte pár osobních 
tipů.
18.  10. uvedeme 
první představení 

dramaturgické řady Nebuď konzerva. Jedná 
se o představení Lordi, konverzační komedii 
o  třech anglických lordech, kteří se předhá-
nějí ve svých milostných úspěších a trošku se 

jim to vymkne z ruky. Text hry vychází z kore-
spondence Oscara Wildea s Robbiem Rossem 
a  i  přes dobu svého vzniku nabízí naprosto 
současný autentický zážitek. Recenze i ohla-
sy diváků slibují ve společnosti těchto pánů 
velice zábavný večer.
V říjnu se také můžete těšit na dvě předsta-
vení Čechova divadelního podzimu. 8. 10. ce-
nami ověnčené Bylo nás pět, které rozhodně 
pobaví i  dospělého diváka, a  23.  10. legen-
dární Šakalí léta. Ta jsme uváděli již na festiva-
le v přírodním divadle a měla takový úspěch, 
že je s radostí přivítáme i na kamenné scéně.
Nesmím také zapomenout na koncerty. 

20. 10. zahraje herec Jiří Schmitzer, ke které-
mu myslím není třeba cokoli dodávat. Jeho 
koncerty a recitály jsou nesmírně příjemným 
zážitkem a my jsme moc rádi, že si ve svém 
nabitém programu našel čas i na naše diva-
dlo.
Kromě těchto představení samozřejmě nabí-
zíme i další pěkné tituly. Je jen na vás, co si 
vyberete, vítáni budete vždy.
Přeji vám krásný a kulturní začátek podzimu.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla
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PROGRAM DIVADLA 
HORNÍ POČERNICE
POKLADNA
Pokladna divadla je otevřená od pondělí do 
pátku od 16.00 do 19.00 a vždy hodinu před 
začátkem každého představení. Vstupenky do 
Divadla Horní Počernice koupíte také on  -line 
na www.divadlopocernice.cz

REZERVACE
Internetové rezervace provádějte na adrese 
www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté za-
rezervované vstupenky vracíme do prodeje po 
uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.

PŘEDPRODEJ - od září nová pravidla před-
prodeje
V pondělí 10. října v 19.00 uvolňujeme do on -
-line prodeje 34 vstupenek z každého prosin-
cového představení. Přednostní on  -line prodej 
končí v úterý 11. října ve 14. 00.
Předprodej v pokladně divadla na měsíc pro-
sinec zahajujeme v úterý 11. října v 16. 00. Od 
19.00 jsou všechny vstupenky k dispozici také 
na www.divadlopocernice.cz

VSTUPENKY NA ŘÍJNOVÁ 
A LISTOPADOVÁ
PŘEDSTAVENÍ JSOU JIŽ
V PRODEJI
Neděle 2. října v 15.00

NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Hrají: O. Zabilka, M. Kozáková, P. Krejcar, T. 
Matějka, K. Fotrová, L. Pištěk, K. Žáková, E. 
Lésková, D. Jiroušková, S. Spilková, L. Kocu-
rová, A. Moravcová, K. Závodský, L. Fotrová, 
M. Hlavatá
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, 60, 50 Kč

Úterý 4. října
UČITELKA 
Režie: Jan Hřebejk
Vstupné: 80Kč

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

SVĚTÁCI
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: V. Limr, M. Zounar, M. Bočanová O. Že-
lenská, I. Andrlová, M. Kantorková/ V. Peter-
ková, J. Přeučil
Známá � lmová hudební komedie v  divadelní 
úpravě. Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 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 ved-
li své malé války. Vraťte 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
Hrají: M. Růžička, T. Čada, P. Brenkusová, B. 
Šípková, J. Koucký, N. Vorlíčková, S. Mosleh, 
M. Růžičková, V. Douša, Š. Moravcová, T. 
Vančurová, V. Ryšavá, K. Jarolím, F. Vondrá-
ček, N. Spilková, M. Vlčková, B. Brenkuso-
vá, A. Nechutová, T. Maršíková, E. Železná, 
J. Doušová, N. Večeřová, K. Nezbedová, K. 
Brenkusová, M Jarolím
Klasická pohádka o  hodné Sněhurce, zlé 
královně, trpaslících a lesních zvířátkách pro 
naše nejmenší diváky. Roztomilé pohádkové 
představení zahrají děti z herecké přípravky.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Úterý 11. října v 19.30
Donald Churchill

CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo v Rytířské
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, 280, 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
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Sobota 15. října v 15.00

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Divadlo Loudadlo
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  neo-
dolatelný „šoumen“ myšák Kiko. Na palouček 
zavítají kamarádi Jů a Hele.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 18. října v 19.30
Oscar Wilde, Robbie Ross

LORDI
DS Počerníčci
Režie:Peter Serge Butko
Hrají:Filip Rajmont, Martin Hofman, Peter 
Serge Butko, Martin Kotecký/ Mário Boa
Nedokončená, zapomenutá a nedávno objeve-
ná hra. Salónní komedie s  lehkými erotickými 
prvky o třech lordech, kteří systematicky svádí 
londýnské ženy taak dlouho, až se chytnou do 
vlastní pasti…
Představení není vhodné pro diváky do 15 let
Délka představení: 100 minut bez přestávky
Vstupné: 270, 250, 230 Kč

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

Sobota 22. října v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DS Julie Jurištové
Výpravné muzikálové představení na námět 
klasické pohádky bratří Grimmů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

D
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Neděle 23. října v 18.00

ŠAKALÍ LÉTA
DS Tyl, Rakovník
Režie: Alena Mutinská
Pohled do minulosti s  nadhledem, humorem 
a nostalgií. Muzikál podle � lmové předlohy.
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, Markéta Hrubešová 
a další
„Nová“ verze legendární semaforské komediál-
ní inscenace.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 320, 300, 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
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

V LISTOPADU HRAJEME
Středa 2. listopadu v 19.30
Sam Bobrick, Julie Steinová

SHELDON A JEHO MATKA PANÍ 
LEVINOVÁ
Divadlo v Řeznické 
Režie: Viktor Polesný
Hrají: Naďa Konvalinková a Jan Zadražil
Komedie o mladém básníkovi a jeho panovač-
né matce. Žádná vzdálenost mezi těmi dvěma 
nemůže být dost veliká.
Délka představení: 100 minut
Vstupné: 300, 270, 240 Kč

Pátek 4. listopadu v 19.30
Roman Vencl a Michaela Doleželová

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová a Bar-
bora Jelínková
Tragikomedie o  třech ženách v  mezní životní 
situaci.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 5. listopadu v 15.00

OSLÍ KŮŽE ANEB 
NEBOJÍŠ SE, PRINCEZNIČKO?
1. neratovická divadelní společnost
Režie: Miroslav Král
Výpravná činoherní pohádka ve které mladičká 

princezna vymyslí záludné úkoly, aby se ne-
musela provdat za starého krále, který se jí ne-
líbí. V oslím převleku unikne ze zámku a snad 
časem pochopí, že pravá krása je očím skryta 
a najde cestu k srdci dobrého a moudrého krá-
le. Inscenace vznikla za výrazné � nanční pod-
pory města Neratovice.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 60 Kč

Neděle 6. listopadu v 19.30

ZABIJÁK JOE
Divadlo Kalich
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek 
Taclík, Ivan Lupták, Anna Fialová
Tarantinovská komedie, která vás bude překva-
povat od začátku do konce.
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.
Délka představení: 135 minut

Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Úterý 8. listopadu v 19.30

TEORIE TYGRA
Jiří Bartoška ve � lmovém hitu letošního roku. 
I ochočení muži mohou zdivočet.
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 10. listopadu v 19.30

SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ
Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Ondřej Bauer, Kristýna Boková/Rena-
ta Prokopová, Tomina Jeřábek a další
Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyža-
ře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava Vrba-
ty.I osudové okamžiky mohou být neskutečně 
vtipné.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 160, 140, 120 Kč
20% studentská sleva

Sobota 12. listopadu v 15.00

BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Divadlo Anfas
Divadelní zpracování oblíbených příběhů krá-
líků z klobouku.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 14. listopadu v 19.30

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková, 
Filip Tomsa a další.
Fraška plná humorných záměn i dramatických 
zvratů s nečekanou pointou.

Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 16. listopadu v 19.30

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, 
Petr Beneš a další
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 19. listopadu v 18.00
Radek Šlangal

ŠEHEREZÁDA
Nové divadlo Mělník
Režie: Milada Hluštíková, Radek Šlangal
Autorský muzikál o klíčící lásce pouštního dé-
mona ke sličné dívce ze sultánova harému.
Délka představení: 170 minut
Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 20. listopadu v 15.00

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Metropolitní divadlo
Režie: Milada Hluštíková, Radek Šlangal
Pohádkový muzikál o  strašidelném zámku, 
krásné Hermínce a hamižném starostovi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 21. listopadu v 19.30

JAN JIRÁŇ
a BOTAFOGO
Herec divadla Ypsilon se svou kapelou hravě 
mísí městský folk, bigbeat, etno a jeho milova-
nou bossa novu.
Vstupné: 200 Kč

Čtvrtek 24. listopadu v 19.30
Pierre Palmade a Christophe Duthuron

NA ÚTĚKU

KONCERT

KINO
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Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská
Nezdolnou energií a  nadějí nabitá komedie 
o náhodném setkání dvou obyčejných žen vy-
dávajících se na cestu za svobodou, dobrodruž-
stvím a životem prožitým naplno.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Sobota 26. listopadu v 15.00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5
Režie: Lumír Olšovský
Čtveřice nerozlučných kamarádů zažívá nové 
příhody, tentokrát na divadelních prknech.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 27. listopadu v 15.00

SNOW FILM FEST
Extrémní sporty na � lmovém plátně.
Délka představení: Předpokládaný konec okolo 
22. hodiny
Vstupné: 80 Kč

V PROSINCI HRAJEME
Čtvrtek 1. prosince v 19.30
Michael McKeever

VZTAHY NA ÚROVNI
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová V. Žehrová,
M. Zounar a další.
Povedená rychlá a bláznivá fraška v hvězdném 
obsazení.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Sobota 3. prosince v 18.00
Martin McDonagh

PORUČÍK Z INISHMORU

Ty -já -tr / Hrobeso
Režie: Luděk Horký
Ďábelská groteska, černá jako kočka, co vám 
v noci přejde přes cestu.
Vstupné: 100 Kč, studenti a  senioři nad 60  let 
50 Kč

Neděle 4. prosince v 15.00

COPPÉLIA
Baletní škola BcA Jána Němce
Vystoupení žáků baletní školy.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 6. prosince v 19.30

PLOVÁRNA
Bratři v tricku
Představení volně inspirované Vančurovým 
Rozmarným létem.
Hrají: A. Jarchovský, V. Jelínek, K. Vlčková
Vstupné: 200, 180, 160 Kč, studentská sleva 
20%

Pátek 9. prosince v 19.30
Susan Bigelow a Janice Goldberg

RŮŽOVÉ BRÝLE
Divadlo Ungelt
Režie: Lucie Bělohradská
Hrají: Z. Bydžovská, H. Maciuchová
a S. Rojková

Dramatický příběh, odehrávající se v roce 1938 
v  Chicagu, nepostrádá irský ani židovský hu-
mor.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Sobota 10. prosince v 15.00
N.R. Erdman, Jana Galin a Jurij Galin

MRAZÍK
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Pohádka na motivy slavného fi lmu.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 11. prosince v 19.30
Patrick Barlow

MESIÁŠ
Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař, Igor Chmela, Mariana
Prachařová
Absolutní vánoční klasika plná montypytho-
novského humoru. Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Úterý 13. prosince v 19.30

PAVEL DOBEŠ
Vstupné: 200 Kč, studentská sleva 20%

Středa 14. prosince v 16.00 a v 18.00

VÁNOČNÍ SHOW
Oblíbené vánoční představení, kde si děti 
zazpívají i zasoutěží.
Vstupné: 100 Kč

Pondělí 19. prosince v 19.30

ROŠÁDA
DS Frída
Režie: Jakub Nvota
Hrají: B. Munzarová, M. Trnavský, M. Pro-
cházková, R. Novák
Laura se rozhodne zachránit rodinné štěstí, ale 
způsob je trochu šílený. Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 21. prosince v 18.00

HARFA JANY BOUŠKOVÉ 
A JEJÍ HOSTÉ
Vstupné: 260, 230, 200 Kč

KONCERT

Extrémní sporty na � lmovém plátně.

KINO

Baletní škola BcA Jána Němce

BALET
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Novinář a fotograf Sönke Dwenger je v našem 
partnerském městě Brunsbüttel a ve svém kraji 
dobře znám výstavami dokumentárních fotogra� í 
každodenního života v NDR kolem přelomového 
roku 1989.
V uplynulých 27 letech cestoval Sönke Dwenger 
po působivých místech a pořizoval fotogra� e, 
které jsou hodné zařazení do muzejních sbírek 
pro jejich historický význam. Citlivé práce Sönke 
Dwengera ukazují polaritu německo – německé 
reality. Jsou přiostřené, skličující a v jejich reálné 
satiře stále znovu humorné, otevřené, nelítostné a 
působí jako varování proti zapomínání.

Vernisáž výstavy 
31. října v 18.00

SÖNKE DWENGER 
– VÝSTAVA K VÝROČÍ PÁDU 

BERLÍNSKÉ ZDI
D
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Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e -mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly

VÝSTAVY PRO VŠECHNYVÝSTAVY PRO VŠECHNYVÝSTAVY PRO VŠECHNY

Naši milí návštěvníci,

přehoupli jsme se do barevného romantického října a u nás na zámku je stejně barevně, navíc útulno 
a veselo. Zámecké sklepení i první patro totiž září barvami interaktivní výstavy Ze Studia Kamarád 
do krajiny pana Pipa a další výběr z tvorby Stanislava Holého, která baví děti i dospělé. Děti si mohou 
hrát, malovat a bavit se, dospělí zavzpomínají na své dětství s Jů, Hele a Mufem a poznají i méně zná-
mou tvorbu významného výtvarníka Stanislava Holého.
Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 17 hod. Kdo by ocenil bonus navíc, může vás zámkem v sobotu 
8. října provést ztepilý rytíř Jan ze Chval či v neděli 9. října vtipná a půvabná princezna Koloběžka. Na-
víc se v sobotu odpoledne konají na nádvoří oblíbené Historické slavnosti – minipřehlídka historických 

tanečních souborů.
Zajímavým místem je i zámecká galerie a kočárovna – do 6. října vás ještě okouzlí tvorba studentů SŠ oděvního a gra� ckého 
designu z Lysé nad Labem, poté vás čeká v kočárovně výstava Ladislava Hojného „Nebe musí začít na zemi“ a v galerii již 
pátý ročník výstavy dětských prací Madame Humanité.
Ráda bych také upozornila na nový kalendář MČ Praha 20 na rok 2017 nazvaný „To nejlepší z Horních Počernic“, který je 
dílem týmu Chvalského zámku a fotografů -občanů naší městské části, jejichž nádherné fotogra� e vás mohou provázet po 
celý příští rok. Jeho zakoupením získáte i přehled o akcích pořádaných na našem území a navíc podpoříte Chvalský zámek.

Veselý a romantický podzim přeje za všechny na zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Stanislava Holého, zejména jeho litogra� e 
a sítotisky. Na své si přijde každý, těšíme se na 
vás.

Využijte skvělé doprovodné akce (rezer-
vace komentovaných prohlídek na tel. 
281 860 130): 8. 10. od 10 do 17 hod. Pohád-
ková sobota s  rytířem Janem a  Studiem 

Kamarád + Historické slavnosti na zámku; 
9.  10. od 10 do 17 hod. Pohádková neděle 
s princeznou Koloběžkou I. a Studiem Ka-
marád; 5. 11. od 10 do 17 hod. Pohádková 
sobota se Šípkovou Růženkou a  Studiem 
Kamarád a  6.  11. od 10 do 17 hod. Pohád-
ková neděle s bludným rytířem a Studiem 
Kamarád.

do Ne 20. 11. , denně od 9 do 17 hod.

ZE STUDIA KAMARÁD DO 
KRAJINY PANA PIPA A DALŠÍ 
VÝBĚR Z TVORBY STANISLAVA 
HOLÉHO
Pamatujete si na Studio Kamarád, na Jů, Hele 
a Mufa, na svět fantazijních krajin plných ba-
rev, na nezaměnitelný humor kreseb S. Ho-
lého? Vzpomínáte na krajiny pana Pipa? Rádi 
byste umožnili svým dětem hrát si v pohád-
kovém světě her, poznat i  část dětství svých 
rodičů a  pochopit, jak i  v  době internetu je 
báječné hrát si? Pak neváhejte navštívit in-
teraktivní výstavu, která je doplněna mnoha 
doprovodnými akcemi. Děti se pobaví, rodiče 
budou mít unikátní možnost zavzpomínat na 
své dětství a  poznat i  méně známou tvorbu 
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PRODEJNÍ GALERIEPRODEJNÍ GALERIEPRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNAA KOČÁROVNAA KOČÁROVNA

AKCE PRO VŠECHNYAKCE PRO VŠECHNYAKCE PRO VŠECHNY

So 8. 10. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA
ZÁMKU S RYTÍŘEM JANEM
A STUDIEM KAMARÁD
Udatný rytíř Jan ze Chval ve zbroji vás v  so-
botu 8.  října mezi 10. a  17. hodinou provede 
Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Ze 
Studia Kamarád do krajiny pana Pipa, budete 
se bavit a soutěžit a proběhne i školení rekru-
tů na rytíře. 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. Od 13 do 
17 hodin se navíc na nádvoří konají Historické 
slavnosti, jichž se rovněž můžete zúčastnit.

So 8. 10. od 13 do 17 hod.,
vstup na nádvoří zdarma

HISTORICKÉ SLAVNOSTI NA 
NÁDVOŘÍ
Můžete se těšit na historické slavnosti na ná-
dvoří Chvalského zámku. Čeká vás minipřehlíd-
ka historických tanečních souborů na zámec-
kém nádvoří v dobovém duchu. Pořádá DDM 
Praha 7. Vstup na zámecké nádvoří zdarma.

Ne 9. 10. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU S PRINCEZNOU
KOLOBĚŽKOU A STUDIEM
KAMARÁD

Hezká a  vtipná princezna Koloběžka  I. vás 
v neděli 9. 10. mezi 10. a 17. hodinou provede 
Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Ze 
Studia Kamarád do krajiny pana Pipa, budete 
se bavit a soutěžit a můžete se i projet na ko-
loběžce! 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.

do čt 6. 10.

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ 
SŠ ODĚVNÍHO A GRAFICKÉHO 
DESIGNU LYSÁ NAD LABEM
Výstava žákovských prací vám přinese nevšed-
ní zážitky a překvapení z kreativity žáků.

Út 11. 10. – Ne 6. 11. , kočárovna, vernisáž 
11. 10. v 16 hod.

LADISLAV HOJNÝ:
NEBE MUSÍ ZAČÍT NA ZEMI
FIKTIVNÍ ROZMLUVA S PHILEM 
BOSMANSEM
(VO VŠEM A VO VŠECH)
Ladislav Hojný vystudoval v letech 1963–1969 
užitou a  propagační gra� ku na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v  Praze pod vedením 
profesorů Josefa Nováka a Antonína Strnadela. 
V  letech 1969–1989 působil jako gra� k v  re-
dakci časopisu Ahoj na sobotu, poté pracoval 
v různých periodikách a od roku 1993 do roku 
2004 byl gra� kem v  redakci časopisu Minis-
terstva vnitra ČR Veřejná správa a  současně 
kreslil drobné satirické kresby pro českou mu-
taci pánského časopisu Playboy. Od roku 2003 
kreslí a  píše Výlety do malých a  nejmenších 
obcí Středočeského kraje, jimiž dokumentuje 
mizející venkov.

Út 11. 10. – Ne 6. 11. , prodejní galerie
vernisáž 13. 10. od 17 hod.

MADAME HUMANITE 5. ROČNÍK
Zveme na zajímavou výstavu dětí a  mládeže 
v  zámecké galerii. Nenechte si ujít slavnostní 
zahájení výstavy 13. 10. od 17 hod.

Zá
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Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za srpen 2016
Milé děti,
srpen byl posledním měsícem, kdy jste mohly navštívit oblíbenou interaktivní výstavu Merkur není jen planeta. Součástí výstavy byly velké 
funkční modely této stavebnice, dílna i herna. A právě modelů za stavebnice Merkur se týkala otázka naší ohnivé víly: úkolem bylo zjistit, 
jaký model se nachází v tajné chodbě. Ano, máte pravdu – byl to překrásný model těžebního rypadla! Správných odpovědí bylo celkem 
255 z 261 odevzdaných. Výhercem se stal pětiletý Matouš Březina z Horních Počernic, který si vybral komentovanou prohlídku s vílou 
Ohnivkou pro celou rodinu. Aktuálně vás u nás čeká výstava nejen o Studiu Kamarád a další zvědavá otázka víly Ohnivky. Tak kdopak vyhraje 
příště?                    - ak-

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: MOJE STRAŠIDLO
Chvalský zámek vyhlašuje další výtvar-
nou soutěž, tentokrát na téma strašidel 
a  přízraků  – téma zní „Moje strašidlo“. 
Máte i  vy své vlastní „osobní“ strašidlo? 
Pak tedy víte, jak přesně vypadá nebo by 
vypadat mohlo. Namalujte nám ho a zkus-
te vyhrát! Všechna díla budou vystavena 
společně s připravovanou strašidelnou vý-
stavou Dracula a ti druzí, kterou zahájíme
14. ledna 2017.

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je 
určena žákům mateřských, základních i střed-
ních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace budou 
vybrány odbornou porotou a odměněny zají-
mavými cenami.

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto 
věkových kategoriích:
I. kategorie – předškolní děti
II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
II. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií

Technika: kresba, malba, koláž

Formát: A4, A3 nebo A2

Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpoz-
ději do 30.  prosince  2016 do 17.00  hodin 
na recepci Chvalského zámku. Z druhé strany 
obrázku uveďte: jméno autora, adresu bydli-
ště nebo školy, věk – u školních dětí i třídu, 
zařazení do kategorie, kontaktní telefon 
i e -mailovou adresu.

• Na začátku měsíce ledna  2017 zasedne 
hodnotící komise. Z každé kategorie vybere 
tři výherce, kteří budou oceněni.
• Všechny výtvarné práce budou vystaveny na 
Chvalském zámku v termínu od 14. ledna do 
počátku dubna  2017 v  rámci strašidelné 
výstavy Dracula a ti druzí.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací pro-
běhne ve druhé polovině ledna  2017 na 
Chvalském zámku. Autoři vítězných prací bu-
dou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.

Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále 
v  majetku Chvalského zámku a  budou užity 
pro jeho potřeby.
Těšíme se na vaše výtvarná díla a přejeme pří-
jemnou a tvůrčí práci!

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2018

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY ZE STUDIA KAMARÁD DO KRAJINY PANA PIPA 
A DALŠÍ TVORBA STANISLAVA HOLÉHO ANEB PŘIJELO I JŮ (JIŘÍ LÁBUS)!

Vážení amatérští fotografové a fotografky,
dovolte, abychom s  předstihem vyhlásili již 
šestý ročník fotogra� cké soutěže pro kalendář 
MČ Praha 20 na rok 2018.

Kalendář MČ Praha 20 zajišťuje v  celém roz-
sahu Chvalský zámek  – od organizace foto-
gra� cké soutěže přes produkci, gra� cké zpra-
cování, propagaci i  distribuci. Naším úkolem 
je také získat � nanční prostředky na vydání 
tohoto prestižního kalendáře od (nejen) hor-
nopočernických společností a  � rem, kterým 
tímto velmi děkujeme. Děkujeme také MČ 
Praha 20 za to, že věnuje � nanční ceny do této 
soutěže. Poděkování patří všem, kteří si kalen-
dář zakoupí, neboť tím podpoříte dobrou věc.
V říjnu můžete zakoupit na obvyklých místech 
letos velmi vydařený kalendář na rok 2017 s té-
matem „To nejlepší z Horních Počernic“.

Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 
vyhlašuje novou fotografi ckou soutěž pro 
kalendář na rok 2018. Téma fotogra� cké 
soutěže je Jak se žije v Horních Počernicích. 
Téma jsme zvolili velmi obecné, aby se v něm 
našel téměř každý. Můžete se zaměřit na život 
v naší městské části, na její přírodu, akce, oko-
lí – zkrátka vy nejlépe víte, jak se vám zde žije.

Nejlepší fotogra� e budou publikovány v  ka-
lendáři MČ na rok 2018, na stránkách i  titul-
ních stranách Hornopočernického zpravodaje 
a na webu městské části i Chvalského zámku.

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

Fotogra� e všech účastníků mohou být použi-
ty na propagační účely Chvalského zámku či 
MČ Praha 20.

Fotogra� e, prosím, zasílejte ve formě odka-
zu ke stažení snímku přes úložný informač-
ní systém (např.  uschovna.cz, leteckaposta.
cz  apod.) nebo přineste na CD/DVD na 
recepci Chvalského zámku. Snímky muse-
jí být ke stažení v  obvyklých souborových 
formátech (např.  jpeg, jpg, tif, raw, v  balíčku 
ZIP), a  to ve velikosti min. 1 MB, max 5 MB, 
v  minimálním rozlišení 300 Dpi. E -mailová 
adresa, na niž budou fotogra� e zasílány, je: 
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: - odkaz ke stažení fotogra� e – 
název fotogra� e – jméno a příjmení autora – 
adresu – kontaktní telefon a e -mail. Jeden au-
tor může zaslat maximálně 15 fotogra� í.

Uzávěrka soutěže: 14. května 2017

Těšíme se na vaše fotogra� e i  na přípravu 
a práci na kalendáři na rok 2018.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Zasláním odkazu ke stažení fotogra� e 
poskytuje účastník soutěže bezúplatné, 

nevýhradní, územně a časově neomezené 
oprávnění (licenci) k použití fotogra� e v rámci 

veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 
a Chvalského zámku.

V sobotu 3. září svítilo sluníčko jako v nej-
parnějším létě a my jsme byli moc rádi, že 
i v tomto teplém dni si na slavnostní zahá-
jení hravé výstavy Ze Studia Kamarád do 
krajiny pana Pipa udělali čas vzácní hosté: 
paní Marie Holá, manželka výtvarníka, syn 
Matěj Holý a všemi známý oblíbený herec 
Jiří Lábus, který propůjčuje hlas sympatic-
ké plyšové postavičce Jů. Našimi hosty byla 
také starostka Hana Moravcová a místosta-
rostka pro kulturu, školství a sociální oblast 
Eva Březinová.

Všichni se výborně bavili historkami Jiřího Lá-
buse i zajímavým povídáním paní Holé. Ráda 
bych na tomto místě poděkovala také Ond-
řeji Sedláčkovi, kurátorovi výstavy. Děkujeme 
i vám, že jste přišli. Pokud vám zahájení uniklo, 
nenechte si ujít nádherně barevnou výstavu - 
ve sklepení je velká herna pro děti, první patro 
je věnováno obrazům S. Holého, i jeho litogra-
� ím a sítotiskům. Výstava se bude líbit dětem 
i dospělým. Školy, školky a dětské kolektivy si 
mohou objednat i  komentované prohlídky. 
Připravili jsme i spoustu doprovodných akcí – 

v říjnu vás výstavou provede udatný rytíř Jan 
ze Chval (v sobotu 8. 10. ) či půvabná a vtipná 
princezna Koloběžka I. (v neděli 9. 10. ).

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Ondřej Sedláček

E. Březinová, M. Holá, Jů a Hele, J. Lábus, A. Kohoutová, H. Moravcová.
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TAJEMNÝ A POUŤOVÝ VÍKEND NA CHVALSKÉM ZÁMKU PŘINESL NEJEN STUDIO 
KAMARÁD!

MICHAL PROKOP A TRIO VYPRODALI NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU!

Víkend 17. a  18.  září byl na Chvalském 
zámku tradičně ve znamení pohádkové Ta-
jemné noci a veselé Svatoludmilské pouti. 
Pátý ročník Tajemné noci na zámku dostál 
svému jménu a princezny, víly, rytíři a další 
pohádkové postavy se svorně bavili a sou-
těžili s  dětmi za tajuplného svitu svíček. 
Svatoludmilská pouť byla hojně navštíve-
na a návštěvníci nezapomněli ani na výsta-
vu Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa 
na Chvalském zámku.

Tajemná noc na zámku se koná jen jednou 
v roce a ze všech stran se na ni sjede zámec-
ká družina. Návštěvníky vítal už před branou 
zámku bludný rytíř, aby hned nato získali v re-
cepci pohádkovou mapu, podle které prochá-
zeli celým zámkem od půdy až po sklepení. 
Hned na prvním stanovišti všechny čekala au-
dience u královny, která návštěvníky náležitě 
uvedla do noční výstavy Ze Studia Kamarád 
do krajiny pana Pipa. Na půdě skotačila Melu-
zínka, v zámeckých komnatách děti soutěžily 
s princeznami Šípkovou Růženkou, Popelkou 
i Zlatovláskou. Úkolem dětí bylo získávat jed-
notlivá písmenka do tajenky. Na zahradě čekal 
děti královský zahradník, na nádvoří šermo-
val rytíř, s dětmi si hrála i královská kuchařka 

a skřítek. Ve sklepení děti vyzkoušely svou od-
vahu u hodné čarodějnice a pobavily se s krá-
lovským sluhou. V  nejhlubším sklepení pak 
děti sestoupily až do sluje víly Ohnivky, kam 
mohly vstoupit pouze po zazvonění zvonečku 
oproti správnému heslu z  tajenky. Odměnou 
byl dětem malý poklad. Tajemná noc na zám-

ku byla úspěšná i co do návštěv-
nosti  – bylo vás jen během tří 
hodin 297!
Svatoludmilská pouť v  neděli 
18.  září nabídla návštěvníkům 
všechny oblíbené pouťové atrak-
ce, stánky s občerstvením i suve-
nýry a navíc bohatý doprovodný 
program. Na Chvalské tvrzi pro-
bíhalo vystoupení Školy psích 
sportů a  na nádvoří Chvalského 
zámku bylo připraveno divadél-

ko Vyprávění starého vlka aneb Pravda o Kar-
kulce, jež velmi přesvědčivě a zábavně ztvár-
nilo divadelní uskupení Koňmo. Děkujeme za 
spolupráci SHM Praha – Horní Počernice, díky 
níž byl vstup na divadélko zdarma.
Těšíme se na vás i v roce 2017 – Tajemná noc 
vás čeká 16.  9.  2017 a  Svatoludmilská pouť 
17.  9.  2017. Děkuji všem zaměstnancům 
Chvalského zámku (R.  Beránková, A. Špačko-
vá, Z. Dejmková, A. Prošková, K. Tatar a L. Bou-
da) i odboru Místního hospodářství MČ Praha 
20 za výbornou spolupráci. Všem účastníkům 
děkujeme za přízeň a těšíme se s vámi na další 
akce.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Theodor

Kdo nepřišel 18.  září na koncert akustic-
kého tria ve složení Michal Prokop, Luboš 
Andršt a Jan Hrubý na nádvoří Chvalského 
zámku, může jen litovat. Nebylo poznat, 
že legendární frontman skupiny Framus 
Five nedávno oslavil sedmdesátiny – všem 
pánům to hrálo a  ladilo, že by o  generace 
mladší hudebníci mohli závidět! Úžasné 
publikum neodradil ani krátký, již tradiční 
deštík na začátku koncertu. Návštěvníci vy-
prodali nádvoří zámku a  dokázali, že umí 
ocenit to nejlepší z  české hudební scény, 
tentokrát ve stylu rock -blues -soul.

Dávám prostor skvělé fotogra� i Miroslava An-
derleho, neboť obraz (a  hudba) jsou víc než 
slova. Za perfektní přípravu koncertu děkuji 
produkční Rozce Beránkové, za technickou 
realizaci Kamilu Tatarovi a  Ludvíku Boudovi. 
Děkujeme Vám!

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Miroslav Anderle
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Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství
Dětské oddělení: 702 149 72, Oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774
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Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Milí naši čtenáři,

Zámecké posezení 
nejen pro seniory
v měsíci říjnu – v úterý 
18.10. ve 14 hodin se 
sejdeme k „mrazivé-
mu“ pořadu. Hostem 
bude známý polárník 
Vašek Sůra.

Pól chladu 2013 – Jak se spí ve stanu při  
mínus 53 stupňů Celsia.

Poděkování
Děkujeme touto cestou manželům Matušů 
za bohatou nadílku CD s mluveným slovem.
Jak jsme vám již slíbili, chystáme se rozšířit 
služby v knihovně o půjčování CD.

Na setkání v knihovně a kulturních akcích 
se těšíme. 

Za kolektiv knihovny  Božena Beňová

Místní veřejná knihovna V Praze 9 – Horních Počernicích  
ve spolupráci s Divadlem Horní Počernice  

a Bulharským kulturním institutem v Praze vás zve na

 Je to již 10. jubilejní ročník cyklu Poznej země EU.

Varhanní koncert v kostele sv. Ludmily na Chvalech 
hraje: Sylvia Georgieva

Večer o Bulharsku ve farním sále kostela sv. Ludmily. 
Promítání filmu Hodina růží  
- o mystickém spojení českých salesiánů s bulharskými reáliemi,  
režie: Světlana Lazarová. 
Bulharsko očima JUDr. Ing. Zdenka Marka.

Slavnostní podvečer v Divadle Horní Počernice
• vystoupení dětského souboru z bulharského Burgasu 
• taneční soubor Balgari  
• výstava Bulharští Češi    
• stánek s drobným prodejem bulharské kosmetiky                                               
• degustace bulharských specialit a vín

                                   

DNY 
BULHARSKÉ 
KULTURY

Pondělí 24. 10. 
v 19 hod. 

kostel sv. Ludmily na Chvalech

Úterý 25. 10. 
v 19.15 hod. 

farní sál  
u kostela  

sv. Ludmily na Chvalech

Středa 26. 10. 
   v 18 hod. 

Divadlo HP

24. – 26. října 2016

Heryán, L.: Exotem na této zemi 
(Portál)

Kniha známého salesián-
ského kněze a  pedagoga, 
„pastýře undergroundu“, je 
putováním po stopách Bo-
žího milosrdenství na této 
zemi. V  krátkých příbězích 
se setkávají dva světy: svět 
Heryánovy kněžské každo-
dennosti vyplněný setkáními 

s  lidmi z  různých vrstev společnosti, vesměs 
ale z  jejích okrajů, a  svět biblických poselství 
a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti 
paprsky pochopení a smyslu, ale také nastavují 
zrcadlo naší pýše a sobectví. Heryán ukazuje, 
jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím, kte-
ré nás v každé chvíli vybízí k  tomu, abychom 
změnili naše uvažování a  nechali se jím pro-
stoupit. Jednotlivé kapitoly -příběhy knihy za-
ujmou bezprostředností a upřímností, s jakou 
nahlížejí v  Boží perspektivě aktuální dění ko-
lem nás, a prohlubují touhu po obrácení srdcí.
Ladislav Heryán je známý salesiánský kněz, 
biblista a pedagog.

Enger, C.: Matčiny dary (Moba)
Co o nás říkají dárky, které si vzájemně dává-

me? Norská autorka Cecilie 
Engerová v nezvyklé rodinné 
kronice ukazuje, že dárky vy-
povídají mnohé o nás, našich 
vztazích i o historii.
Román Cecilie Engerové s ná-
zvem Matčiny dary pojed-
nává o  neviditelné síle darů 
a  o  kouzlu chvíle, která na-
vždy zůstane ukryta v každé 

darované vázičce. Je jen na nás, zda ono kouzlo 
chceme a umíme znovu vyvolat. Matčiny dary 
jsou také příběh osobní, v němž se norská au-
torka vydává do minulosti své i svých předků.

Barreau, N.: Láska v Paříži (Moba)
Alain Bonnard, majitel ma-
lého kina v  Paříži, je nostal-
gikem z  přesvědčení. Rád 
promítá � lmy a  má rád lidi, 
kteří na ně chodí. Hlavně tu 
okouzlující, plachou ženu 
v červeném kabátu, která při-
chází každou středu a  vždy 
sedává v řadě číslo sedmnáct. 
Jaký je asi její životní příběh?

Jednoho večera najde Alain odvahu a  pozve 
neznámou krásku na večeři. Tak začíná jeden 

z  nejúžasnějších milostných příběhů, v  němž 
svou roli hraje i � lm Woodyho Allena…

Jakoubková, A.: Chytrá žena pro 
manžela přes plot skočí (Moba)

Statut svobodné matky 
s  dvojčaty sice Klára nebere 
nijak dramaticky, ale přece 
jen by se ráda vdala, měla 
manžela a  úplnou rodinu. 
Když potká Přemysla, přesko-
čí jiskra a  vzplane láska jako 
hrom. Klára nedbá na ná-
mitky rodičů ani kamarádek 
a hrne se poslepu do manžel-

ství. Rozčarování na sebe nedá dlouho čekat. 
Přemysl je sice hodný, ale extrémně šetrný - na 
což Klára od rodičů není zvyklá - a navíc je to 
nenapravitelný workoholik, který, když se za-
bere do práce, ztrácí pojem o čase. Klára to řeší 
jednoduše - lže o ceně potravin i bot a Přem-
kovy pokyny ohledně rodinného rozpočtu hází 
za hlavu. S touhle strategií ale dlouho nevydrží. 
Aby si udržela manželství, bude muset vymys-
let něco mnohem důmyslnějšího.
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 DDM PRAHA 20

DRAKIÁDA
Podzim už je tu, pojďme ho pozdravit a přivítat dráčkem na obloze.
Na kopci u FZŠ Chodovické jsme pro vás v pátek 14. 10. 2016 od 16.30 
do 18.00 hodin připravili soutěž v pouštění draků.
16.30 hodin přihlášení soutěžících
17.00 - 18.00 hodin soutěž v létání a vyhodnocení

Během drakiády si budete moci ozdobit perníkového dráčka cukrovou 
polevou.
Při nepřízni počasí je připraven náhradní program v domě dětí a mlá-
deže.

VÝTVARNÉ DÍLNY
Keramika pro mládež a dospělé s Danem Vančurou
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin (1x za 14 dní).
Začínáme 13. 10. 2016

Další termíny keramických dílen na 1. pololetí školního roku 2016/2017:
13. 10. 2016 8. 12. 2016
10. 11. 2016 12. 1. 2017
24. 11. 2016 26. 1. 2017
 
Místo si můžete rezervovat buď na všechny nebo jen na některé
termíny.

Výtvarné středy s Hankou
Dílny jsou určené pro děti od 
10 let, mládež a dospělé.
Středa 17.30 – 19.55 hodin (1x 
za 14 dní).
Začínáme 5. 10. 2016

Termíny na 1. pololetí školního 
roku 2016/2017
5. 10. 2016 ti� any
14.  12.  2016 korálkové ozdoby 
na stromeček
2. 11. 2016 pedig
16. 11. 2016 ti� any
30. 11. 2016 korálky
4. 1. 2017 � mo
18. 1. 2017 � mo
Další informace naleznete na na-
šich webových stránkách www.
ddm -hp.cz

Připravujeme také sobotní kurzy:
22. 10. 2016 ti� any
12. 11. 2016 malování - akvarel
10.  12.  2016 Quilling - je výtvarné umění, jehož hlavním materiálem 
jsou papírové proužky. Proužky se stáčí quillingovým perem do spirá-
lek a vzniklé spirálky se pomocí prstů formují do různých tvarů (lístek, 
kapka, kytička).

Všechny dílničky jsou vhodné i pro úplné začátečníky.

DÝŇOVÁNÍ
Ve středu dne 
19.  10.  2016 od 
17.30 do 19.00 
hod. jsme pro vás 
připravili již dru-
hé dýňování. Děti 
s  rodiči si mohou 
přijít k  nám do 
DDM vydlabat 
dýni, do které si 
můžete vložit svíč-
ku a ozdobit si váš 
dům či zahradu. 
Naši pedagogové 
pro vás připravili 
šablony na vy-
dlabávání, dýně 
a nože.
Pozor, máme 
omezený počet 
míst.
Děti do 10 let pou-
ze v  doprovodu 
rodičů.
Účast je možná 
pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle: 281 925 264 a 605 700 772, 
na e -mailu: farkasova@ddm -hp.cz nebo osobně v kanceláři DDM.
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Tak jako každý rok, i letos jsme využili ob-
dobí letních prázdnin a  vyrazili na tábor. 
Letos se všech našich pět oddílů vydalo 
na naše domácí tábořiště, nacházející se 
na krásné louce obklopené lesy, necelý ki-
lometr od hranic s naším západním souse-
dem poblíž obce Trojmezí u Aše.
Nejdříve dorazil na tábořiště oddíl skautů. 
V době jejich příjezdu bylo tábořiště jen pose-
kanou loukou s dřevěnou konstrukcí kuchyně 
a bylo jen na nich, aby dali tábořiště do obyt-
ného stavu. S tímto nelehkým úkolem jim po-
mohli staří pardálové, kteří jim předávali cenné 
rady a zkušenosti. Během stavebních prací byl 
i čas na různé hry a etapový program. Skauti 
měli tábor na téma  „Poslední Mohykán“, k če-
muž se i patřičně oblékli a během celého tá-
bora se vžili do role indiánů, kteří museli čelit 
kolonizátorům, jejich tajuplným plánům a jiné 
verbeži. Došlo i  na přímá setkání s  britskými 
kolonizátory, s  nimiž nebyla lehká domluva, 
neboť neuměli naši řeč. Naštěstí se v  našem 
kmeni nacházeli tací, kteří byli obdarováni Vel-
kým duchem a jejich řeč ovládali. Na tábořišti 
ale skauti nebyli sami. Po týdnu, kdy již byla 
všechna tee -pee, kuchyně a latríny postaveny, 
za nimi přijela vlčata, která měla tábor také na 
indiánské téma. Tihle kluci se rychle vžili do 
způsobu bytí starších skautů a  každý večer 

se scházeli v totemovém kruhu, kde společně 
rokovali. Po 14 dnech (u skautů po 21 dnech) 
na táborové louce hochy vystřídala děvčata. 
Nejdříve na tábořiště přijely nejmladší, světlu-
šky. Ty měly táborovou etapu na téma „Želvy 
Ninja“ a zachraňovaly náš svět před temnými 
úmysly pana Mozka. Zatímco se želvy učily 
umění plížení a běhu, kdesi v Českém lese za-
čínaly své putování skautky, jakožto členky ry-
tířů řádu Jedi. Výprava byla po čtyřech dnech 
objevena vojáky Impéria, kteří se rozhodli toto 
putování ukončit a seslali na ně prudké deště 
střídající se s krupobitím. Mladí jediové usou-
dili, že na tyto zbraně jsou 
krátcí a stáhli se na základnu, 
kterou obývaly přátelské žel-
vy Ninja. Po řádném vycviče-
ní želvy porazily pana Moz-
ka a  zabránily mu tak zničit 
Zemi. Naštěstí i rytíři řádu Jedi 
uštědřili tvrdou ránu Impériu, 
jenž mělo v plánu totéž - zni-
čiti Zemi. Vše nakonec dobře 
dopadlo a  tábořiště se stalo 
svědkem další etapové hry. To 
totiž přijeli roveři, jejichž tá-
borovým tématem byla post-
-apokalyptická společnost. Ti 
si během přebývání na tábo-

řišti vyzkoušeli stavbu plavidla z  dostupných 
materiálů, ukrývání se v lesním porostu a také 
pomáhali místní lesní správě s odklízením po-
těžebních zbytků a  obnovováním potočního 
koryta. Během pobytu na tábořišti jsme se 
utvrdili v tom, že skaut, skautka, světluška, vlče 
či rover, jsou tvory nepromokavými, kteří umí 
žít v přírodě, a i když jsou celí mokří, tak stále 
mají nějaký důvod se smát.

Tomáš Petřík (Fido),
vedoucí
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Možná takový pocit zažívaly děti z azylového 
domu, když jsme je s  kolegyní Ivanou táhli 
(chvílemi doslova) do kopce směrem k samo-
tě v malebné lokalitě Veselka u Vimperka. Toto 
místo jsme si v posledních letech velmi oblí-
bili a navzdory našim pravidelným návštěvám 
chata stále stojí, což je dobře. Ve druhém srp-
novém týdnu se totiž na šest dní stala domo-
vem a zázemím pro další prázdninový výjezd, 
letos na téma „Na konec světa a zase zpátky“.
Ačkoliv je náš azylový dům v současnosti dět-
mi takřka napěchován, drtivá většina z  nich 
zatím pouze leze nebo se vozí v kočárku. Tím 
pádem jsme ve � nále sehnali pouze pět vhod-
ných kandidátů, kteří ovšem nízký počet vyva-
žovali velkou chutí ke zlobení. Naštěstí jsme 
vládli mocnou protizbraní v podobě pestrého 
a  našlapaného programu, zahrnujícího pro-

cházky, výlety, sport, tvořivé aktivity i soutěže. 
Zároveň jsme se snažili, aby se v pomyslných 
divadlech uvnitř nezvedených dětských hlavi-
ček každý den odehrálo několik premiér. Děti 
tak například našly svůj první hřib, vyrobily 
si své první tričko, navštívily pět kontinentů 
(i když jenom jako) a také poprvé viděly živé-
ho daňka, poprvé střílely z luku a poprvé (a asi 
naposledy) jedly pohankové rizoto. A nejspíš 
ani nepostřehly, že za všemi těmi zážitky je 
něco ukryté.
Jedněmi z  příčin delikventního chování dětí 
a  mládeže jsou např.  nezájem dospělých, 
špatné vzory, nedostatek podnětů a nuda. Nic 
z toho nemá na našich výjezdech místo a také 
proto jsou tyto akce součástí programu pre-
vence kriminality. Doufejme tedy, že i ten ne-
celý týden na Šumavě ukázal dětem alespoň 

kousek správné cesty. Kdyby je chtěl někdy 
osud hnát na špatný konec světa, tak ať trefí 
zpátky.

Štěpán Vodenka,
pracovník v sociálních službách

Azylového domu

AŽ NA KONEC SVĚTA …

27. STŘEDISKO OHEŇ HORNÍ POČERNICE: SKAUTSKÉ LÉTO
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Poznáš kněžnu, která je na tom obraze? 
Dokážeš vylézt na nafukovací lezeckou 
stěnu nebo raději vyzkoušíš skákací hrad? 
Dokážeš s míčem prokličkovat mezi kužely, 
aniž bys některý z nich trefi l?
Takové a  podobné otázky čekaly v  neděli 
18. září na děti, které se zúčastnily tradičního 
zábavného odpoledne „Barevný den“. Sou-
těžní desetiboj pro děti od čtyř do deseti let 
probíhal odpoledne na farní zahradě proti 
Chvalskému zámku. Na ty, kdo deset převáž-
ně sportovních úloh zvládli, čekala zmrzlina, 
malování na obličej a nafukovací skákací hrad 
a  lezecká stěna. Rodiče si mezitím mohli po-

povídat u stolků s kávou a koláči pod 
plachtami, které chránily před očeká-
vaným deštěm.
Akci pořádalo jako každoročně sale-
siánské hnutí mládeže  – Klub Praha 
Počernice (SHM). „Vítáme možnost 
zapojit se do programu oblíbené sva-
toludmilské pouti na Chvalech a zpes-
třit rodinám, které přijdou, program,“ 
vysvětluje předseda sdružení Pavel 
Herian. Barevný den je zdarma a  je 
schválně zaměřen na sportovní vyžití 
dětí a  možnost vzájemného sezná-
mení. Organizují ho maminky ze SHM, 

které často mají samy 
děti v  mladším školním věku. 
„Počasí nám letos přálo,“ říká 
spokojeně hlavní organizátor-
ka Veronika Zusčíková, „bylo 
fajn, že mezi asi 90 dětmi byla 
řada nových tváří.“
Program svatoludmilské pou-
ti na Chvalech tradičně tvoří 
navazující aktivity, které pořá-
dá Chvalský zámek či farnost 
Chvaly. Ráno pouť začala bo-
hoslužbou ve zdejším kostele. 
Tuto neděli byla ozvláštněna 
hudebním vystoupením � ét-
nistky Katky Jansové. Z kostela 

samozřejmě alespoň dětští návštěvníci zamí-
řili na kolotoče a  ke stánkům s  kokosovými 
suky, kyselými hady či vybranou čokoládou. 
Mnozí návštěvníci také dlouhé minuty sledo-
vali agility. Po obědě se na zámeckém nádvoří 
mohly děti podívat na loutkové divadlo. Sou-
bor Koňmo představil svoji, zaručeně tu nej-
správnější, verzi pohádky o Červené karkulce. 
Díky SHM bylo vstupné zdarma, stejně jako 
navazující program v protější farní zahradě.
O tom, že se sváteční neděle vydařila, svědčily 
nejen pozitivní ohlasy na divadelní představe-
ní, ale obležené nafukovací kolosy a spokojení 
rodiče, jimž se těžko zvedalo od kávy s koláči.

Rozka Beránková, SHM Horní Počernice

BAREVNÝ DEN ANEB V POČERNICÍCH MÁME POUŤ
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Historie dávná i nedávná – 95
Události
Ze zaznamenaných událostí roku 1975 to bylo 
dále ještě například zřízení inspektorátu veřejné-
ho pořádku od 1. března. U nás tuto službu ko-
nají dva inspektoři, kteří procházejí jednotlivými 
místy a ulicemi, zjišťují závady a nedostatky jako 
například nepovolenou skládku materiálu, zaká-
zanou skládku odpadků, znečištění veřejného 
prostranství, volné pobíhání psů a  pod. Pokud 
zjistí majitele skládky nebo viníka znečištění, 
ukládají lhůtu k  odstranění závady a  provádějí 
následnou kontrolu. Při nesplnění uložené ná-
pravy jsou oprávněni k uložení blokové pokuty 
nebo předání případu k  projednání a  vyřízení 
v příslušné komisi MNV v režimu přestupkového 
řízení.
Ve vlakové dopravě byla k 1. dubnu dokončena 
elektri� kace celé trati mezi Prahou a Lysou nad 
Labem, takže parní lokomotiva se stala vzpo-
mínkou pamětníků cestování na této trati.
Podruhé od roku 1950, dne 14.  května  1975 
po 13. hodině projížděly Horními Počernicemi 
závodníci Mezinárodního cyklistického Závo-
du míru Berlín - Praha - Varšava. Hlavní dnešní 
Náchodská ulice byla slavnostně vyzdobena 
a oboustranně lemována po celé její délce, ze-
jména mladými diváky.
V  rámci schválené „akce Z“ započal Podnik ko-
munálních služeb s výstavbou „Domu služeb II.“ 
S výhledem dokončení za dva roky se v něm po-
čítalo s umístěním sklenářství, pohřební služby, 
žehlírny a mandlovny prádla, zakázkovým krej-
čovstvím a kancelářemi stavební správy komu-
nálního podniku. Na první etapu výstavby bylo 
v roce 1975 vynaloženo 371 tisíc korun.
Pro možné porovnání v budoucnu byly zazna-
menány způsoby platby za odběr elektrické 
energie v  domácnostech. Domácnosti členěny 
do čtyř kategorií.
1. bytová sazba - BS - s malou spotřebou elektři-
ny do 35 kWh/měs., pevný plat 1,2 Kč za odběr-
né místo a 0,70 Kč za 1 kWh.
2. bytová sazba - B - s větší spotřebou energie, 

pevný tarif 15 Kč a 0,30 Kč za odebranou 1 kWh.
3. bytová sazba - N - s noční spotřebou elektři-
ny (může být kombinováno se sazbou B), pevný 
plat 10 Kč a 0,14 Kč za odebranou 1 kWh, v době 
od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.
4. bytová sazba - BV- s elektrickým akumulačním 
vytápěním, pevný plat 35,00 až 55,00 Kč podle 
počtu obytných místností (dvě, čtyři, pět a více) 
a 0,27 Kč za 1 kWh v době od 6 hod. do 22 hodin 
a 0,09 Kč za 1 kWh odebranou v době od 22 hod. 
do 6. hod.
Zahájena byla výstavba první etapy sídliště Fe-
derálního ministerstva vnitra v  prostoru mezi 
dnešními ulicemi Náchodská za benzinovou 
pumpou a  ulicí Božanovská, s  rozsahem 420 
bytových jednotek, vybudováním infrastruk-
tury a  občanské vybavenosti. Celé stanoviště 
bylo izolováno od okolí ochranným oplocením, 
protože na stavbě bylo využíváno odsouzených 
občanů ve výkonu trestu.
Školní docházku na našich školách ukončilo 
v roce 1975 celkem 115 žáků. Z nich se 47 při-
hlásilo ke studiu na středních školách, osm do 
učebních oborů s maturitou, do tříletých učeb-
ních oborů 55 a pět odešlo přímo do pracovního 
poměru. Z osmých tříd se ke studiu na gymnáziu 
přihlásilo 23 žáků.
Od školního roku 1975/1976 se na školách sta-
la událostí změna ve výuce číselného počítání. 
Podle nových osnov se zavádí způsob počítání 
pomocí číselných množin, a  to už od prvních 
tříd. Učitelé byli na nový způsob připravování 
předchozí dva roky. Děti podle nich zvládají 
nový způsob počítání poměrně dobře. Velké 
problémy a starosti však nastaly rodičům, kteří 
sledujíce školní přípravu svých prvňáčků, nové-
mu způsobu počítání většinou dobře nerozumí 
a nemohou tak dětem dobře poradit.
K  příležitosti připomenutí 70  let od založení 
obecní knihovny v  původní obci Horní Počer-
nice se úsilím nejen pracovníků knihovny po-
dařilo připravit a  slavnostně dne 10.  listopadu 

otevřít v zakoupeném objektu novou knihovnu 
na dnešní Náchodské ulici. Mohly tak být zruše-
ny nevyhovující prostory pro službu knihovny 
v Horních Počernicích a Svépravicích. Pro oblast 
původní obce Chvaly zůstala malá knihovna 
jako pobočka účelově zřízené nové knihovny. 
Půjčovní dny byly uspořádány v pondělí a středu 
od 14 do 19 hodin a v pátek od 10 do 15 hodin. 
Největší zásluhu o  novou knihovnu měla kni-
hovnice paní Jiřina Kubelková a tajemnice MNV 
paní Věra Baudyšová.
Výročí 70 let od svého založení si tohoto roku při-
pomínala také tělovýchovná jednota Sokol Hor-
ní Počernice. Na slavnostním shromáždění členů 
byl mimo jiné oceněn také vynikající výsledek 
činnosti gymnastického oddílu, jehož družstvo 
dne 7.  července  1975 na přeborech republiky 
v Šumperku získalo prvenství a stanulo na stupni 
vítězů. Významných výsledků bylo tohoto roku 
dosaženo i v činnosti ostatních oddílů sokolské 
jednoty. Za velmi významné pak bylo hodnoce-
no zvyšování počtu mladých o sportovní dění.
K  problematice péče o  zdraví našich občanů 
v  místě bydliště bylo v  roce 1975 uvedeno, že 
péče byla na odborné úrovni zabezpečována 
třemi obvodními lékaři, dětským lékařem, dvě-
mi zubními odděleními, gynekologickou ordi-
nací a  pohotovostní službou, provozovanou 
ve všední dny od 16 do 17 hodin následujícího 
dne, o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 
24 hodin do sedmé hodiny ranní následujícího 
všedního dne.

Pro případná potřebná další odborná vyšetře-
ní byla k dispozici odborná pracoviště na poli-
klinikách v Praze 9.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes, 
kronikář

obvod-obor lékař počet vyšetření počet prevencí

I. obvod MUDr. Pochman 11 167 374

II. obvod MUDr. Rusev 11 440 329

III. obvod MUDr. Vrchotová 11 895 484

Dětské odd. MUDr. Jackl 10 856 1 003

Zubní odd. I. Dent. Hráský   5 554 272

Zubní odd. II. MUDr. Bukolská  6 861 1 109

Gynekologie MUDr. Režný 5 123 1 785

Pohotovost - 7 725 -

O rozsáhlosti výkonu byl uveden prostý statistický přehled za celý rok.
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BaZaR
5. HORNOPOČERNICKÝ DOBROČINNÝ

čtvrtek 13.10.2016, 12:30-17:30
PROVĚTREJTE SKŘÍNĚ a 
přispějte do bazárku 
předměty, které mohou 
jiným UDĚLAT RADOST!

Těšíme se na Vás na zahradě MŠ Chodovická!
Bližší informace: www.ms-chodovicka.cz,

srpms@ms-chodovicka.cz

Věcné dary určené k prodeji 
můžete zanechat ve vstupní 

hale staré budovy MŠ 
(Kostička) nebo v přístřešku 

na školkové zahradě ve středu 
12.10. nebo ve čtvrtek 13.10. 

dopoledne.

Jsou vítány hračky, knihy, čisté 
oblečení a obuv, kuchyňské i 

sportovní potřeby či umělecká 
díla... Zkrátka vše, co se dá odnést 

v ruce!

Zisk z prodeje bude určen 
na výrobu dřevěných soch 
pro školkovou zahradu.

Součástí akce bude 
MOŠTOVÁNÍ - výroba 
moštu z vlastních jablek 
do vlastních nádob.

Počernická loutka je tak trochu zahalena 
tajemstvím. Kde se vlastně vzala a kdo s ní 
hrál, to bohužel nevíme, zato víme, kdo jí 
zachránil a  díky komu dnes podstupuje 
rekonstrukci, aby mohla být vystavena na 
odiv v divadle.
Pan Jaromír Šerc se do Horních Počernic s ro-
diči přestěhoval v  roce 1938, když mu bylo 
15 let. Jeho profesní život byl spjat s Odborem 
výstavby na Praze 9, když pak odešel do dů-
chodu, vypomáhal i na úřadě v Horních Počer-
nicích. Celý svůj život však zasvětil tenisu. Třia-
třicet let působil jako předseda oddílu a v roce 
1968 založil tenisovou základnu pro mládež, 
kde vychoval mnoho skvělých sportovců.
„V  Horních Počernicích bylo velké loutkové 
divadlo Na Kovárně. Vedoucího si již nepama-
tuji, ale o loutky se starala paní Fičková a moje 
teta Hrudková. Za minulého režimu bylo pře-
vezeno do dnešního Domečku. Členové ČSM 
ho vyhodili před dům a  podpálili. Zachránil 
jsem jen jednu loutku, kterou mám dodnes,“ 
napsal před rokem pan Šerc paní starostce.
„Tatínek měl loutku schovanou doma v šuplí-
ku. Bylo mu jí líto vyhodit a tak tam celá léta 
ležela. Poté, co se přestěhoval do pečovatel-
ského domu, řekl mi, že by byl rád, kdybych 
loutku předala paní starostce Moravcové. 
Když pak 13.  února zemřel, odvezla jsem ji,“ 
vzpomíná jeho dcera Mirka Branišová.
Loutka je nyní v péči restaurátora pana Davi-
da Fialy. Jak probíhá její renovace, si přečteme 
v příštím vydání.

Lenka Bartáková, redaktorka

PODAŘILO SE ZACHRÁNIT JEN JEDNU LOUTKU

FRISB
EE

Pořádá mládež Církve Bratrské v Horních PočernicíchPořádá mládež Církve Bratrské v Horních Počernicích

Hrajeme za každého počasí.

Pro více informací sledujte

náš facebook nebo web 

mladezpocernice.cz

Hrajeme za každého počasí.

Pro více informací sledujte

náš facebook nebo web 

mladezpocernice.cz

Je ti 15-25 a baví tě sport? Přijď si zahrát!

Kam: Hřiště ZŠ Chodovická

POZOR ZMĚNA!

OD ŘÍJNA KAŽDÉ

ÚTERÝ V 17:00

Je ti 15-25 a baví tě sport? Přijď si zahrát!

Kam: Hřiště ZŠ Chodovická

POZOR ZMĚNA!

OD ŘÍJNA KAŽDÉ

ÚTERÝ V 17:00

DEJTE JMÉNO LOUTCE
Hledáme jméno pro tuto loutku, kterou paní starostce věnoval pan 
Šerc a která právě prochází opravou pod rukama restaurátora pana 
Fialy. 

Své návrhy posílejte na  hpzpravodaj@gmail.com. 
Porota následně z návrhů vybere jméno a výherce získá roční před-
platné do Divadla Horní Počernice.
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ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY

VÝSTAVA BEZPEČNĚ DO ŠKOLY S BESIPEM

Vzhledem ke změnám ve Školském zákoně se od 1. 9. 2016 změnil název školy - nyní jsme 
Mateřská škola a Základní škola, Praha 9, Bártlova 83.

Hned první školní pondělí jsme se skoro 
všichni vydali na Výstaviště Holešovice na 
akci Bezpečně do školy s BESIPem. Na výsta-
vě se nám líbilo vybavení policie  – zbraňový 
arzenál. O zážitcích z práce vyprávěli dálniční 

a  vojenští policisté. Viděli jsme policejního 
Passata, který zastavuje auta na dálnicích za 
překročení rychlosti, dokonce jsme si do něj 
mohli i  sednout! Ukázali nám taky policejní-
ho drona. Bavilo nás povídání o  práci hasičů 

a  ukázka hořícího stanu. Hodně se nám líbil 
hasičský těžkopádný tank, který slouží jako 
pomoc při povodních. U  stánku záchranářů 
jsme si vyzkoušeli masáž srdce. Nejen menší 
děti, ale i my jsme si zajezdili na koloběžkách 
na dopravním hřišti. Vyplňovali jsme testy na 
dopravní značky. Nejvíc nás zaujala výstava 
motorek Harley - Davidson. Cesta na výstavu 
byla zábavná a příjemná.

Žáci 9. ročníku

ŠKOLY A ŠKOLKY

Letní prázdniny utekly jako voda a opět nám 
začal nový školní rok. A jinak tomu nebylo ani 
na ZŠ Spojenců, kde školní družina uspořádala 
ku příležitosti začátku školy zábavné odpoled-
ne pro děti. 
Součástí byl nejen fotbalový turnaj, ale také bě-
žecké soutěže. Děti byly rozděleny do několika 

týmů, které se skládaly z žáků prvních až čtvr-
tých ročníků, a tak mohli naši noví prvňáčci lépe 
poznat své starší spolužáky. Počasí nám vyšlo 
takřka letní, a tak průběhu báječného odpole-
dne už nic nescházelo.
Po splnění všech úkolů čekala děti zaslouže-
ná odměna v podobě pečených buřtů na naší 

nově upravené 
školní zahradě.

Školní družina

ÚSPĚŠNÝ VÝKOP
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU NA ZŠ RATIBOŘICKÁ
V pátek 2. září 2016 se na naší škole uskuteč-
nila akce „Hra na pravidla“. Této hry se zúčast-
nili žáci 2. - 9. tříd. Žáci měli za úkol obejít šest 
stanovišť, splnit zadaný úkol a poté získat ma-
lou plástev, na které bylo napsano vždy jedno 
pravidlo.
Například na jednom stanovišti jsme hráli na 
tichou poštu. Ve dvou skupinách jsme soutě-
žili, kdo dokáže nejrychleji a nejpřesněji doru-

čit informaci. Z toho nám vyplynulo pravidlo 
- Nasloucháme si.
Nebo jsme na jednom stanovišti měli za úkol 
vždy vybrat jen jednu možnost z nabízených 
dvou. Z  toho nám vyplynulo pravidlo – Zod-
povídáme za svá rozhodnutí.
Ze všech šesti pláství se pak složila pravidla 
pro celou školu a každá třída je má ve své kme-
nové třídě vyvěšena.

Tímto bychom rádi 
poděkovali vedení 
školy za hezký nápad 
a  všem učitelům za 
skvělou přípravu to-
hoto dne, který jsme si užili.

Za ZŠ Ratibořická Marie Mrštinová z 8.A,
Natálie Vosmíková a Lucie Volfová z 8.B

Zářijovým desetibojem vyvrcholily soutěže 
OVOV - Odznaku Všestrannosti Olympijských 
Vítězů - roku 2016.
Brněnský souboj čtyřiceti nejlepších školních 
družstev z celé republiky byl
pro FZŠ Chodovickou nadmíru úspěšný. Os-
mička žáků naší školy se umístila těsně pod 
stupínkem vítězů na 4. místě. V silné konkuren-
ci skvělý výkon! Určité zklamání bylo v prvních 
okamžicích po vyhlášení na tvářích nás všech 
ale zcela zřejmé. Jen ta bramborová!

Vanessa R.  Keprtová, Lucie Poppelová, Alexia 
Antoci, Martina Matějková, Jakub Zámyslický, 
Patrik Gregor, Filip Vlček a Jan Kubánek repre-
zentovali nejen naši školu, městskou část, ale 
i kraj Prahu.
Z  rukou organizátorů a  olympioničky Šárky 
Kašpárkové jsme převzali putovní vlajku
Na skvěle uspořádanou vrcholnou akci, pořá-
danou v  rámci Sazka Olympijský víceboj, na 
krásný brněnský stadion, na výborné osobní 
rekordy, na nové kamarády a na krásnou spor-
tovní atmosféru budeme všichni dlouho vzpo-
mínat.
Bramborová je výborná, příště může být i ko-
vová!

Jiřina Lišková,
vyučující tělesné výchovy
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SKVĚLÁ BRAMBOROVÁ MEDAILE A PUTOVNÍ VLAJKA 
Z BRNĚNSKÉHO RF OVOV
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VÍTÁME VÁS, PRVÁCI!

POZVÁNKA NA 
KONCERT ZUŠ

PŘEDSEDOVÉ NA VÝJEZDU

OPĚT VOLÍME

Tradiční zahájení školního roku pro studenty 
prvních ročníků proběhlo i letos v Žihli neda-
leko Rakovníka. Během čtyř dnů adaptačního 
kurzu měli prváci možnost formou mnoha růz-

ných aktivit poznávat nejen sebe navzájem, 
ale také své třídní učitele a další pedagogické 
pracovníky školy. Vyzkoušeli si všemožné tý-
mové i individuální hry, sportovali, bavili se při 

karaoke večeru či na dis-
kotéce a zpívali a opékali 
špekáčky u táboráku.
Kurz se vydařil i díky krás-
nému počasí a my všichni 
věříme, že tak, jak byli naši nováčci spokojení 
v Žihli, budou spokojení i během studia.
Krásné přivítání zažili i noví obyvatelé domova 
mládeže. Stávající osazenstvo ve spolupráci 
s  paními vychovatelkami pro ně připravilo 
slavnostní uvítací rituál.
Každý prvák prošel ohnivou trasou a  pak si 
v doprovodu svého „study buddyho“ prohlédl 
všechna zákoutí internátu. Tím ale úloha prů-
vodců neskončila. Budou i nadále jako patroni 
pomáhat svým svěřencům, aby si s odlouče-
ním od rodiny poradili co nejlépe.

Učitelé a žáci školy srdečně zvou na

I. hudební večer
tradiční koncert žáků ZUŠ

Po 17. 10. 
Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Jana Bošková, 
Flétnové kvinteto, 

vyučující
Foto: Libor Zíka

V polovině září se uskutečnila dvoudenní vý-
jezdní porada předsedů předmětových komisí 
a vedení školy v Nové Vsi u Jablonce nad Ni-
sou.
Kromě zpráv o činnosti jednotlivých komisí 
za minulý školní rok a plánech pro ten letošní 
byly diskutovány také otázky vize školy a další 
důležitá témata týkající se každodenního živo-
ta školy.
Porada byla sice dlouhá, ale zároveň velmi 
podnětná a přínosná.

Stejně jako v  minulých letech i letos se naše 
škola zapojila do projektu Člověka v tísni „Stu-
dentské volby 2016“.
20. září si mohou všichni studenti starší pat-
nácti let, nezávisle na své národnosti či ob-

čanství, vyzkoušet, jak to vypadá u skutečných 
voleb. Organizace se ujali velmi zodpovědně 
studenti třetího ročníku, a tak věříme, že vol-
by proběhnou hladce a účast v nich přiměje 
alespoň některé z žáků k úvahám o jejich dů-

ležitosti. Třeba se pak zúčastní i těch opravdo-
vých, což je jedním z cílů celého projektu. 

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

Šk
ol

y



34– 35

Sp
or

t
Sp

or
t

SPORT

Poslední srpnový víkend se ve sportovním 
centru na Xaverově sešlo přes 200 malých 
fotbalistů, aby se utkali v turnaji SC Xaverov 
Cup, který se hrál jako Memoriál Pavla Krále.

Za účasti špičkových klubů z  celé republi-
ky (např.  SK Slavia Praha, Bohemians Praha 
1905, FK Jablonec, MFK Most, FK Viktoria Žiž-
kov, Hanácká Slavia Kroměříž) proběhl turnaj 

kategorie U9 a  U11. 
V  horkém letním dnu 
byla odehrána obrov-
ská porce 92 zápasů.
V  kategorii U11 pora-
zila ve � nále SK Slavia 
Praha domácí SC Xave-
rov. Vynikající úspěch 
podtrhl krásným 4. 
místem druhý tým SC 
Xaverov. Finále katego-
rie U9 mělo naprosto 
stejné obsazení. Výsle-
dek však byl pro do-
mácí více než uspoko-

jivý, na penalty zvítězil 
v  turnaji SC Xaverov 
nad SK Slavia Praha. 
Úspěch domácích 
týmů zdůraznil na 3. 
místě taktéž druhý do-
mácí tým. Místní hráči 
si odnesli i  individuální ocenění. Nejlepším 
střelcem U9 se stal David Svoboda, v U11 Jan 
Jinoch, kde získal navíc Jakub Jeník trofej pro 
nejlepšího brankáře.
I  přes celodenní vedro si všichni zúčastnění 
chválili skvělou organizaci turnaje, na které 
se podílel tým SC Xaverov a především rodiče 
xaverovských hráčů.

Jan Veber,
trenér

Jako první zahájili sezonu xaverovští muži, 
nováček I.B třídy, 27. srpna. V prvním utkání 
jsme zavítali na hřiště Ďáblic a  utkání skon-
čilo remízou 3:3 po dramatickém průběhu, 
kdy jsme o  poločase prohrávali 2:0, ve dru-
hém poločase výsledek otočili na vedení 
2:3 a v samotném závěru přišli o výhru, když 
domácí Ďáblice vyrovnaly v  poslední minu-
tě. V dalším utkání jsme se představili na do-
mácím stadionu proti Hájům a díky podpoře 
fanoušků, našemu bezchybnému výkonu 
v  obraně a  zúročením převahy přišlo vítěz-

ství 2:0. Že každý týden nebude posvícení, se 
ukázalo další týden, kdy jsme zajížděli k utká-
ní do Čakovic. Slabší chvilky vždycky přijdou 
a  tu jsme si vybrali právě zde. Prohra 4:2, 
poločas 2:0 mrzí, protože jsme určitě nebyli 
horším celkem, ale chyby v obranné činnosti 
a  neproměňování vyložených šancí, trochu 
i smůla (nastřelili jsme dvě břevna a tyč).

Naše další zápasy:
So 1. 10. v 11.00 hostíme Sokol Kolovraty
So 8. 10. v 16.00 zajíždíme do Kbel

So 15. 10. v 10.15 hostíme ČZU Praha
Ne 23. 10. v 15.30 zajíždíme na hřiště Jižní 
Město Chodov
So 29. 10. v 10.00 zajíždíme do Benic
So 5. 11. v 10.15 hostíme ABC Braník B

Sváťa Malina, 
sportovní manager

Xaverovský tým hráčů narozených v roce 
2006 prošel celostátním sítem kvali� kačních 
turnajů a stal se tak účastníkem jednoho 
z největších turnajů této věkové kategorie 
v ČR – E.ON Junior Cup Velké � nále. Jedná se 
o dnes již tradiční akci pro nejlepší týmy v ČR 
a účastní se ho pravidelně, kromě komplet-
ní domácí špičky, také věhlasná zahraniční 
mužstva jako např. Borussia Dortmund nebo 
AS Monako. Nejinak tomu bylo i v letošním 
roce, kdy se do krásného fotbalového areálu 
v Rudné sjelo 48 týmů. Xaverovští nastoupili 
pod vedením trenéra Karla Pitáka v sesta-
vě: Slavomír Trapera, Adam Ledvina, Danis 
Mačkič, Šimon Mikolášek, Marek Veselý, Eliáš 
Piták, Najden Chadžiev, Jakub Slunéčko, Jan 
Jinoch,  Roman Kopotiyenko, Martin Šemík, 
Tomáš Turek.
Naši borci byli vylosováni do velmi těžké sku-
piny, kde je čekaly favorizované týmy SK Sla-
via Praha, Borussia Dortmund, Baník Ostrava 
a další.
Po trochu pomalejším rozjezdu v prvním zá-
pase (MFK Karviná), který nakonec znamenal 
jedinou porážku prvního hracího dne, se hrá-
či SC Xaverov rozjeli k fantastické jízdě. Po-

stupně přehráli FC Baník Ostrava, FC Zlín, SK 
Kladno, FC Hlinsko a přesvědčivým výsled-
kem 2:0 také horkého favorita celého turnaje 
SK Slavii Praha. Poslední večerní zápas skon-
čil remízou se SFC Opava. Také díky atraktivní 
předváděné hře začal náš tým poutat pozor-
nost silných soupeřů z dalších skupin.
Roli favorita na postup do nadstavbové části 
kluci potvrzovali i druhý hrací den. Pokračo-
vali ve vítěz-
né sérii, když 
postupně po-
razili týmy FK 
Pardubice, TJ 
Slavkov a ČSK 
Uherský Brod. 
Před posled-
ním zápasem 
základní části 
proti skvěle 
p ř i p r a v e n é 
Borussii se 
tým SC Xa-
verova stá-
val černým 
koněm na 

postup do � nálové čtyřky. Zápas, který pro 
nás znamenal jeden z vrcholů turnaje, ode-
hráli všichni hráči fantasticky. Soupeře jsme 
nepustili do výrazné šance a sami si dokázali 
vytvořit několik nadějných situací. Největší 
příležitost našeho týmu pak skončila na tyči 
soupeřovy branky a ke skórování chyběl jen 
kousíček. Nakonec se mužstva rozešla se 
spravedlivou remízou 0:0. Od této chvíle bylo 

SC XAVEROV CUP

REMÍZU VYSTŘÍDALA PROHRA

MLADÍ FOTBALISTÉ SC XAVEROVA DOSÁHLI VÝJIMEČNÉHO VÝSLEDKU 
NA TURNAJI E.ON JUNIOR CUP
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Počernický Lukáš „Luky Fuki“ Dvořák má 
letošní zápasový rok trochu jako na hou-
pačce. V  březnu, po neuvěřitelné válce, 
zvítězil nad Danielem Forsbergem a  jak 
poznamenal Danielův trenér Riku Imo-
nnen: „Takovýto muaythai zápas Finsko 
nikdy nevidělo.“ Následoval souboj v  Ži-
lině se slovenským pavoukem Jakubem 
Benko, kde rozhodčí přisoudili výhru do-
mácímu zápasníkovi, i  když z  mého po-
hledu šlo v tomto případě o krádež… Na 
mistrovství světa IFMA Lukášovi přiřkl los 
ruského Arména Petrosyana, který svým 
dobrým pohybem dělal Lukymu starosti, 
avšak Lukáš nemohl uplatnit svoji silovou 
dominanci v  klinči, neboť rozhodčí klinč 
nepochopitelně roztrhával hned na začát-
ku, kdykoliv se spojili. Takže druhá prohra 
v řadě a houpačka je nyní dole. Vrátit se na 
vítěznou vlnu měl nyní Lukáš šanci v pyra-
midě na Prague Harley Days. Pro Lukáše to 
byla druhá zkušenost v pyramidě, tu prv-
ní v  německém Heidenheimu loni vyhrál 
a  svůj velký úspěch zopakoval i  před pár 
dny před našimi fanoušky v Praze.

V září se ti podařilo zvítězit v pyramidě na 
Prague Harley Days. Jak cenné vítězství to 
pro tebe bylo?
Každé vítězství je pro mě velmi cenné, ale 
tato akce byla v Praze, na luxusní akci, která 
je pro mě velmi osobní, před skvělým pub-
likem, kde skoro každého znám, s  dobrými 
soupeři a po poctivé přípravě, takže to bylo 
určitě jedno z nejcennějších!

V  prvním zápase jsi přejel Gabriela 
Letiziu. Jak bys zhodnotil tento zápas?
Nemyslím si, že jsem ho přejel, spíš mi ten-
to zápas sedl. Gabriele mi stylově a výškově 
vyhovoval, cítil jsem se výborně a  hlavně 
jsem mu už na začátku boje spustil proud 
krve z  nosu, což ho muselo dost obtěžovat. 
Nedal mi to ale zdarma, bojoval až do konce, 
naštěstí jsem se nijak nezranil a mohl pokra-
čovat do � nále pyramidy.

Čekal si, koho budeš mít ve fi nále. Koho 
sis přál?

Přál jsem si toho lepšího, abych bo-
joval s co nejlepším soupeřem, a tím 
se podle našeho předpokladu ukázal 
právě Łukasz.

Polský protivník Łukasz byl velmi 
tvrdý. Jak se ti s nim zápasilo?
Zápasilo se mi s ním těžce, protože mi 
asi v páté vteřině prvního kola direk-
tem způsobil frakturu podočnice, po 
které mi velmi nateklo oko a neviděl 
jsem na něj buď vůbec, nebo oběma 
očima trojitě. To samozřejmě ovlivnilo 
můj výkon a celý zápas, nicméně jsem 
to nevzdal a dělal vše, co bylo v mých 

silách. Na čisté údery a  kopy jsem byl lepší, 
což mi přineslo vítězství.

Komu bys závěrem rád poděkoval?
Rád bych poděkoval všem, kteří za mnou 
stojí, jsou to: Harley -Davidson -Praha, iBod, 
todokazeme.cz, stavební � rma Renastav, 
Dieta Nutricare, Hayashi.cz, doplňky stravy 
Survival, manažer a  promotér Petr Ottich, 
Hanuman Gym Praha, SPORT HES - Daniel 
Hejret a  mojí rodině, což je manželka Bar-
borka, dcera Rozárka, psi Minnie, Atie, Berry 
a kobylka Holly!

Lenka Bartáková,
redaktorka

LUKÁŠ DVOŘÁK ZVÍTĚZIL V PYRAMIDĚ NA PRAGUE HARLEY DAYS

zřejmé, že náš tým může pomýšlet na velmi 
dobré umístění. Nadstavbová část turnaje 
začala vítězstvím nad FK Mladá Boleslav. Po 
té však jakoby trošku docházely síly a kluci 
uhráli jen remízu s FK Hodonín a rumunským 
ACS Targu Mureš.
Třetí hrací den pak přinesl výhru nad 1. FC 
Slovácko. Xaverovské fotbalisty tak dělilo jed-
no vítězství od postupu do � nálové čtyřky. V 
prvním zápase se to nepodařilo proti Sigmě 
Olomouc, neboť jsme prohráli 0:1. V posled-
ním zápase nadstavbové části jsme po ner-
vózním výkonu prohráli s MFK Vyškov. Tento 
výsledek nás zastavil jen těsně před branami 
semi� nále.
Bylo třeba se rychle smířit s těsně uniklou 
příležitostí a soustředit se na poslední zápas 
o 5. místo proti silným Bohemians 1905. Byť 
jsme po drobném zaváhání v úvodu inkaso-
vali, kluci dokázali díky enormnímu nasazení 
zápas otočit. Dvěma vstřelenými brankami 
pak získali skvělé 5. místo. Ve � nálovém zá-
pase celého turnaje zvítězili po remízovém 
výsledku hráči SK Slavia Praha nad Borussií 
Dortmund až na pokutové kopy.

Tým fotbalistů SC Xaverov zanechal na tomto 
prestižním turnaji nezapomenutelnou sto-
pu, když skvěle reprezentoval svůj klub. Díky 
výborným výkonům se stal nepřehlédnutel-
ným účastníkem turnaje. To zvýraznil i Jan 
Jinoch, který byl vyhlášen nejlepším hráčem 
E.ON Junior Cup 2016. Jako odměnu za svo-
je umístění si pak kluci odvezli pozvánku na 
prestižní halový evropský turnaj, pořádaný 
na podzim v německém Gilchingu.
Celému týmu SC Xaverov ročník 2006 gratu-
lujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci.

Výsledky:
Základní skupina
SC Xaverov – MFK Karviná  1:0
SC Xaverov – FC Baník Ostrava 1:0
SC Xaverov – FC Fastav Zlín  1:0
SC Xaverov – SK Kladno  2:0
SC Xaverov – FC Hlinsko  2:1
SC Xaverov – SK Slavia Praha  2:0
SC Xaverov – SFC Opava  1:1
SC Xaverov – FK Pardubice  2:1
SC Xaverov – TJ Slavkov p. H.  1:0
SC Xaverov – ČSK Uherský Brod 3:0

SC Xaverov – Borussia Dortmund 0:0
Nadstavbová část:
SC Xaverov – FK Mladá Boleslav 2:0
SC Xaverov – FK Hodonín  0:0
SC Xaverov – ACS Targu Mureš 1:1
SC Xaverov – 1. FC Slovácko  1:0
SC Xaverov – Sigma Olomouc 0:1
SC Xaverov – MFK Vyškov  0:2

O 5. místo
SC Xaverov – Bohemians 1905 2:1

Konečné pořadí 1. - 10. místo:
1. SK Slavia Praha
2. Borussia Dortmund
3. FC Zbrojovka Brno
4. FC Viktoria Plzeň
5. SC Xaverov
6. Bohemians 1905
7. AC Sparta Praha
8. FC Baník Ostrava
9. FC Hlinsko
10. FK Dukla Praha

Štěpán Mikolášek, trenér
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NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY PŘI 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A 

PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ  
(včetně znaleckých posudků, předkupních a kupních 

smluv, vkladů do katastru nemovitostí, právní úschovy,  
daňového přiznání) 

                                                                 

                                                                               
              
 
      
     Lukáš Němec / realitní makléř pro Prahu 9 / makler@renem.cz    
      

 

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST 
ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU NA TRHU 

                                                                

                                                                              
             

     
Lukáš Ně / realitní makléř pro Prahu 9

773 02 08 09 
Lukáš Němec

773 02 08 09
mec

773 02 08 09
Lukáš Němec

773 02 08 09
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Mobil: 603 242 142
www.sute -pisky.cz

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)

 

 

MATEMATIKA 
           5. třída - 9. třída - maturanti 
Chystáte se v letošním školním roce k přijímacím 
zkouškám na SŠ nebo k maturitě?  
Zvyšte svoje šance a přihlaste se do přípravných 
kurzů z matematiky a OSP.  
       60 min/150,- Kč                   říjen - duben 
www.vysvetlim-matematiku.cz     
tel.: 606 415 336 
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

KUCHYŇSKÉ LINKY
ZDARMA 

grafický návrh s tímto inzerátem
www.studio-in.cz
Náchodská 956/40,

193 01 Praha 9 Horní Počernice
Tel: 281 861 227, 

Mobil: 739 054 320

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

HLEDÁM BYT K DLOUHODOBÉMU 
PRONÁJMU 1+KK AŽ 2+1 V H.P. 1 OSOBA 
A PES, OD 1.12. SATOCKA@GMAIL.COM

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ A.S. PRACOVIŠTĚ 
PACEŘICKÁ 2773/1 PRAHA 9-HORNÍ POČERNICE 
PŘIJME OPERÁTORKY SKLADU VZV VÝHODOU, 

JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ. INFORMACE 
DEUSOVÁ PERS.ODD TEL 272 706 448

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

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

NABÍZÍM MYTÍ OKEN A PRANÍ KOBERCŮ. 
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA. 

TEL: 605 567 053

HLEDÁM PRONÁJEM BYTU 2+KK,2+1, 
VIKTOR.KOPS@SEZNAM.CZ TEL: 606 949 867

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

HOSPODA U LÍPY V H.P. PŘIJME SERVÍRKU 
KR.-DL. TÝDEN TEL 728 607 652

 
PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ MALÝ BYT V H.P., 

NEJSEM RK. TEL: 608 922 802

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK.A,B, 
KONDIČNÍ JÍZDY. WWW.AUTOSKOLA-

TRIUMF.CZ, MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-
TRIUMF.CZ TEL: 603 418 333, 281 920 134

HLEDÁM PRONÁJEM POZEMKU NA MOBIL-
HOUSE S PŘIPOJENÍM NA VODU, ELEKTŘINU, 

KANALIZACI. VIKTOR.KOPS@SEZNAM.CZ, 
TEL: 606 949 867

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. PROVÁDÍM 
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, 

MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A PODLAHÁŘSKÉ 
PRÁCE. REKONSTRUKCE BYTU, DOMU, 

NEBYTOVÝCH PROSTOR. MOBIL: 777 670 326

MC DONALDS HORNÍ POČERNICE PŘIJME 
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY. 

VOLEJTE 776 825 947

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY POHANKOVÝCH POLŠTÁŘKŮ
S BYLINKAMI

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÝROBU

Srdečně zve výbor M. O. Horní Počernice

Dětské rybářské závody na Koupališti 
se konají  v sobotu 15. 10. 2016. 

Sraz v 7.00 h. v klubovně. 
Občerstvení zajištěno. 

Rádi přivítáme nové zájemce. 

21. 10. 2016 v 17:30 areál PTH Chvaly, 
Stoliňská 2502/41b

Přihlášky: tvorba.cbcm@gmail.cz
Pořádá Církev bratrská Černý Most




