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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH 
ZÁŘÍ 2017

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 3. 9.
Hlavolamy v uličkách Starého
města – interaktivní výstava

4. 9. od 18 hod. 
vernisáž výstavy Aleny Schulz 
Šité obrazy, hraje V. Merta a O. Nejezchleba

9. 9. od 14 hod. 
slavnostní zahájení výstavy Šťastný 
Krtek - Krtek slaví 60. narozeniny, 
hosté Kateřina a Emilie Milerovy

od 9. 9. do 3. 12. 
Šťastný Krtek aneb Krtek slaví
60. narozeniny

od 5. 9. do 25. 9.
Alena Schulz: Šité obrazy

16. 9 od 18 do 21 hod.
Tajemná noc na zámku – pohádková stezka 
večerním zámkem s královskou družinou

17. 9. od 10 do 18 hod.
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
s bohatým doprovodným programem

17. 9. od 19 do 20.30 hod.
Koncert Petr Kalandra Memory Band 
na nádvoří zámku

DIVADLO
10. 9. od 15 hod.
Zahájení 12. divadelní sezóny

 14. 9. od 19.30 hod.
Masaryk (KINO)

16. 9 od15 hod.
Popelka

19. 9. od 19.30 hod.
Naprostí cizinci (KINO)

20. 9. od 9 a 10.30 hod.
O Honzovi a princezně
- dopolední pořad pro školy

20. 9 od 18 hod.
Karel Frontz – fotografie (VERNISÁŽ)

22. 9. od 19.30 hod.
Cry Baby Cry

24. 9. od 15 hod.
Paní Láry Fáry

25. 9. od 19.30 hod.
Caveman

27. 9. od 19.30 hod.
Špunti na vodě (KINO)

30. 9. od 19.30 hod.
Dvě gorily proti mafii (ČDP)

KULTURNĚ
KOMUNITNÍ CENTRUM
7. 9. od 17 do 19 hod.
Jak správně na rodinné finance – přednášejí-
cí Bc. Štefan Ďurdík

14. 9. od 17 do 19 hod.
Jak hladce zvládnout nástup dítěte do ško-
ly nebo školky – přednášející Mgr. Michaela 
Šorfová

21. 9. od 17 do 19 hod.
Zážitky z  cest po Blízkém východě - cesto-
pisné vyprávění s fotografiemi – přednášející 
MgA. Zdeněk Zvonek
 

MUM
od 4. 9. do 8. 9.
po -pá 9 až 12 hod.
+ po, út, čt 15 až 18 hod. + st 17 až 19 hod.
Týden otevřených dveří

23. 9. od 14 do 17 hod.
Dožínky aneb Jak chutná sklizeň

25.9 od 18 do 21.30 hod.
kurz Respektovat a být respektován
- sdělování odůvodněných požadavků I.

HUDEBNÍ FESTIVAL
8. 9. od 20. hod.
IV. hudební festival - Ensemble
Inégal - kostel sv. Ludmily

15. 9. od 20 hod.
IV. hudební festival – Jan Fišer
– housle, Jakub Fišer - housle,
viola, Chvalský zámek

22. 9. od 20 hod.
IV. hudební festival – Eva Bublová
- varhany, kostel sv. Ludmily

CHVALSKÁ TVRZ
12. 9. od 15 do 18 hod.
Veletrh - volnočasových aktivit

13. 9. od 10 do 17 hod.
4. ročník veletrhu - sociálních služeb

13. 9. od 10 do 13 hod.
Umíme si pomáhat - první pomoc
u dopravních nehod s nácvikem
vyprošťování

14. 9. od 9 do 17 hod.
Veletrh - středních škol

 

E-zpravodaj naleznete na: 
www.ezpravodaj.pocernice.cz

Naleznete v něm aktuální zprávy, rozhovory, 
informace o akcích… 

Budeme rádi, když nám na e-mail:   
redakce@pocernice.cz  budete posílat příspěvky 
do e-zpravodaje nebo tipy na jeho zlepšení. 

Náš e-zpravodaj je nově i na facebooku!

Lajkněte si naši 
stránku 
www.facebook.com/
ezpravodajhp

E-ZPRAVODAJFACEBOOK
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 SE KONÁ V PONDĚLÍ 18. ZÁŘÍ 2017 
OD 17.00 HOD. NA CHVALSKÉM ZÁMKU.  

 SETKÁNÍ S RADNÍMI SE KONÁ 26. 9. 2017 OD 17.00 HOD. V ZŠ BÁRTLOVA.

Úřad MČ Praha 20 přijme na Odbor místního hospodářství ŘIDIČE skupiny C. 
Bližší informace: Odbor místního hospodářství, Lipí 2642/4 nebo na tel.: 271 071 690. 

Sháníme studenty na brigádu - digitalizaci archivu 
a brigádníky na projekt Podaná ruka 

kontakt: paní Keilová 271 071 620, Jana_Keilova@pocernice.cz

NÁDRAŽÍ HP
V rámci optimalizace železniční trati se nám 
daří koordinovat tuto státní  investici s těmi 
městskými. Proběhlo další jednání ohledně 
zadání železničního podjezdu v ulici Bystrá a 
také jednání na Ministerstvu dopravy ohled-
ně napojení ulice Bystrá na D10.
Souběžně s tím vybíráme zhotovitele na cyk-
lostezku podél železniční trati, která povede 
přes Horní Počernice na Zeleneč a druhým 
směrem na Černý Most.

ROZPOČET NA 2018
Radou MČ byl schválen harmonogram plá-
nu sestavování rozpočtu na rok 2018.

VÝSTAVBA VÍCEGENERAČNÍHO DOMU
Byla podepsána kupní smlouva s dědici od 
pana Kupra, známého počernického občana 
a dobrovolného  hasiče. Tento majetkopráv-
ní krok byl schválen na jednání zastupitel-
stva. Na tomto místě vznikne vícegenerační 
dům a zahrada bude propojena na Chval-

skou tvrz. Vznikne tak další veřejný prostor, 
který bude využíván občany Horních Počer-
nic.

Hana Moravcová, 
starostka

Hornopočerničtí zahrádkáři Vás zvou na tradiční výstavu ovoce, zeleniny, květin a tržních 
odrůd brambor. Výstavu si můžete prohlédnout 7.- 8.října vždy od 9.00 – 17.00 hodin, 
v přízemí nově rekonstruované budovy Knihovny, Náchodská 754.

Milí Hornopočerničtí,
po oddychovém létu přichází září. Pro mno-
ho rodin je začátek září náročný, hlavně na 
emoce, protože poprvé vypravují svého 
potomka do školky či školy. Snad žádný jiný 

den v září pro ně nemůže být významnější!  Pro žáky a studenty, již zku-
šenější, začíná období jejich dalšího vzdělávání, které je tolik důležité pro 
jejich budoucnost. 
V září je pro nás významným dnem Den české státnosti. Tohoto dne 28. 9. 
roku 935 byl zavražděn český král a pozdější patron naší země svatý Vác-
lav, a to na příkaz svého mladšího bratra Boleslava. Boleslav se tak díky 
bratrovraždě dostal k moci.
I v současné společnosti vidíme spoustu negativismu, zášti a někdy i ne-
návisti. Nenechte se prosím pohltit touto vlnou a prožívejte svůj čas s po-

zitivním myšlením a pokorou k životu. Nikdy nevíte, kdy vás co zastihne, 
a potom už není možnost ten čas vrátit.
Setkala jsem se s příběhem, kdy maminka potřebovala finanční prostřed-
ky pro svého umírajícího syna, aby mohl poslední dny strávit doma, v její 
společnosti. Její přátelé požádali o finanční pomoc pro tuto rodinu přes 
sociální sítě a našla se lidská hyena, která tuto rodinu pokárala, že nemá 
příslušná povolení orgánů státní správy ke sbírce peněz. Až tam se naše 
společnost dostala, na kraj propasti lidské slušnosti.

Já přesto stále věřím v lidskou morálku a solidaritu.

Přeji vám krásné babí léto,
Hana Moravcová,

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

Zvýšení ceny obědů pro uživatele Pečo-
vatelské služby městské části Praha 20 od 
1. 8. 2017
Rada vzala na vědomí oznámení GZD, s. r. o., 
Oderská 333/5, 196 00 Praha 9, o  zvýšení 
ceny dodávaných obědů pro uživatele Pe-
čovatelské služby městské části Praha 20, 
s účinností od 1. 8. 2017 z nynější ceny 58 Kč 
(cena včetně 15% DPH) na cenu 61 Kč (včet-
ně 15% DPH).

Uzavření Smlouvy o financování projektu 
v rámci Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR na projekt „Využití kulturně ko-
munitního centra Horní Počernice“
Rada schválila uzavření smlouvy o  financo-
vání projektu v rámci Operačního programu 
Praha - pól růstu ČR na projekt „Využití kul-
turně komunitního centra Horní Počernice“ 
(registrační číslo projektu CZ.07. 3. 63/0.0/0.
0/16_031/0000182).

Souhlas vlastníka dotčených nemovitostí 
stavbou - „Revitalizace Svépravického po-
toka Horní Počernice“ a souhlas vlastníka 
s trvalým odnětím části pozemků KN parc. 
č. 4453/1, 4453/2 a 4454/17ze ZPF
Rada souhlasila
- se stavbou „Revitalizace Svépravického po-
toka mezi Xaverovskými rybníky, k. ú. Horní
Počernice, Praha 9“ v  rozsahu projektové 
dokumentace vypracované společností En-
vicons
s. r. o., Pardubice, z července 2016 za podmín-
ky, že součástí projektu bude funkční odvod-
nění navržených mlatových cest
- s  trvalým odnětím části pozemků KN parc. 

č. 4453/1, 4453/2 a 4454/17, vše v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha ze zemědělského půd-
ního fondu.

Záměr majetkoprávního vypořádání k po-
zemkům pod navrhovanou trasou cyklo-
stezky Horní Počernice – Zeleneč
Rada souhlasí se záměrem majetkoprávního 
vypořádání k  pozemkům pod navrhovanou 
trasou cyklostezky Horní Počernice  – Zele-
neč, jako součásti cyklookruhu Horní Počer-
nice – Zeleneč.

Investiční záměr - výstavba obytného sou-
boru Rozhledy Počernice
Rada nesouhlasila se záměrem do doby doře-
šení a zajištění návaznosti (souladu) navrho-
vané technické a  dopravní infrastruktury na 
stávající infrastrukturu a i v územně plánova-
cích podkladech a  dokumentaci předpoklá-
danou infrastrukturu:
- MUK Beranka
- komunikační propojení MUK Beranka - Ná-
chodská
- pěší propojení navrhovaného obytného 
souboru se stávající intravilánovou struktu-
rou v ul.
Náchodská.

Návrh aktualizace seznamu požadavků 
MČ Praha 20 k pracovnímu návrhu Metro-
politního plánu
Zastupitelstvo schválilo návrh aktualizace 
seznamu požadavků MČ Praha 20 k pracov-
nímu návrhu Metropolitního plánu podle pří-
lohy č. 1 tohoto usnesení schválené RMČ dne 
23. 5. 2017 pod č. RMC/88/42/0932/17 s do-

plněním bodu 5) o oblast severně od rybníka 
Koupaliště a s doplněním bodu 10) o text „Do 
metropolitního plánu zakreslit trasu kanali-
začního sběrače k ČOV Sychrov tak, aby bylo 
možné napojit západní část Horních Počernic 
a  přepojit sběrač k  ČOV Čertousy v  místech 
před přečerpáním trasy do ČOV Čertousy. 
V  metropolitním plánu zachovat přírodní 
retenční nádrže – rybníky a doplnit jejich síť 
tak, aby bylo možno zbudovat oddílnou ka-
nalizaci.“

Souhlas s  využitím místní komunikace 
pro pojíždění autobusové linky z důvodu 
zlepšení obslužnosti Svépravic
Zastupitelstvo souhlasilo s  využitím místní 
komunikace ul. Domkovská (v  úseku Jeřic-
ká - Božanovská), Jeřická (v  úseku Chvalko-
vická - Domkovská), Na Svěcence (v  úseku 
Božanovská - Šanovská) pro pojíždění auto-
busové linky z  důvodu zlepšení obslužnosti 
Svépravic.

Prodejna BILLA - dopravní řešení
Zastupitelstvo schválilo variantu č. 6 komuni-
kačního řešení prodejny BILLA s podmínkou 
zkušebního provozu na dobu jeden rok, kte-
rý bude uveden ve Smlouvě o právu provést 
stavbu.

Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

Vážení spoluobčané, 
oznamujeme Vám, že s účinností od 10. 7. 
2017 je pobočka pošty 193 00 Praha 913, Ná-
chodská 701/95, 193 00 Praha 9 dočasně, po 
dobu rekonstrukce, přestěhována na adresu 
Jívanská 635/6, 193 00 Praha 9 (vedle pekař-
ství Moravec).

Telefonní kontakt: 954 219 300

Hodiny pro veřejnost zůstávají nezměně-
né: 
Pondělí: 8.00 – 18.00 
Úterý: 8.00 – 18.00  
Středa: 8.00 – 18.00  
Čtvrtek: 8.00 – 18.00
Pátek: 8.00 – 18.00  
Sobota:  9.00 – 13.00
Neděle:  zavřeno    
     
Na poště Praha 913 v náhradních prostorách 
na adrese Jívanská 635/6,193 00 Praha 9 
Česká pošta, s. p. poskytuje tyto služby:  
• Výdej listovních a balíkových zásilek
• Výdej důchodů • Výplata a příjem poukázek
SIPO  • Příjem listovních a balíkových zásilek.

Poštovní služby pro Vás zajistí i níže uvedené 
pobočky v blízkém okolí:
• pošta Praha 900, Chlumecká 765/6, Praha 9, 
hodiny pro veřejnost po-pá 9.00 -21.00, so-ne 
9.00 – 17.00 hodin, vzdálenost 2,6 km

• pošta Praha 98, Bratří Venclíků 1139/3, 198 
00 Praha 9, hodiny pro veřejnost po-pá 8.00 
-19.00, so 9.00 – 13.00 hodin, vzdálenost 4,8 
km

• pošta Praha 915, K Radonicům 81/3, 190 
15 Praha 9, hodiny pro veřejnost po-pá 8.00 
-18.00 hodin, vzdálenost 5,9 km

• pošta Praha 911, Českobrodská 516, 190 11 
Běchovice, hodiny pro veřejnost po-pá 8.00 – 
18.00 hodin, vzdálenost 5,5 km 

• pošta Praha 912, Stará obec 5, 190 12 Dolní 
Počernice, hodiny pro veřejnost po-pá 8.00 – 
18.00 hodin, vzdálenost 4,7 km

Doručování zásilek zajišťuje pošta Praha 98, 
Bratří Venclíků 1139/3, 198 00 Praha 9 beze 
změny.

Kontakty:
• Manažer obvodu Praha V – Marie Rathouská 
E-mail: Rathouska.Marie@cpost.cz
Mobil: 604 221 537

• Vedoucí pošty Praha 913 – Helena Průžková
Telefon: 954 219 300

Balík Na poštu lze uložit na depech 
a vyzvednout v níže uvedených HPV:
• Depo Praha 701, Sazečská 598/7, 
100 03 Praha 10
HPV: PO - PÁ  00.00 – 24.00 hod.

• Depo Praha 703, Do Čertous 2717/5, 
190 07 Praha 9 - Horní Počernice
HPV: PO - PÁ 8.00 – 20.00 hod., 
SO 7.00 – 12.00 hod., NE zavřeno

Česká pošta, s. p. děkuje za pochopení a pře-
dem se omlouvá za způsobení případných 
komplikací. 

TZ Česká pošta

ČESKÁ POŠTA
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

Prázdniny utekly jako voda a my jsme zpět 
s  rozhovorem s  paní starostkou Hanou 
Moravcovou. Tentokrát nás zajímalo, jaké 
rekonstrukce se během prázdnin podařilo 
dokončit.

Jako každý rok se i  letošní léto v Horních 
Počernicích zasvětilo rekonstrukcím. Jaké 
se během léta podařilo dokončit?
Dokončila se rekonstrukce chodníků na Ná-
chodské ulici a od září se pokračuje v další eta-
pě a to oboustranně ulicí Stoliňskou až po ulici 
Hantenberskou. Dále stále probíhá rekonstruk-
ce komunikací ve Svépravicích a v říjnu by měl 
začít další úsek, a to ulice V dílcích, Hřídelecká, 
Všelipská a Podúlší.

 Začátkem letních prázdnin probíhala rekon-
strukce povrchu části ulice Náchodská a na 
podzim se začne opravovat komunikace Ve 
žlíbku, kde se v rámci této akce budou dělat 
dva přechody. Je den u ulice V Slavětíně a re-
konstrukce se dočká i přechod pod otočkou 
konečné autobusu 141.

Také ve všech předškolních a školních zaříze-
ní stále probíhají rekonstrukce, více informací 
přine seme v dalším vydání Zpravodaje a na 
našem ezpravodaji.

Nejnáročnější byla určitě rekonstrukce 
Náchodské ulice, která si vyžádala uzavír-
ku. Probíhalo to vše bez problémů?
Musím říci, že jsem byla velmi rozhořčena nad 
chováním některých řidičů, kteří nejen že ne-
respektovali zákaz vjezdu na rekonstruovaný 
úsek, ale ještě agresivně najížděli na lidi, kteří 

pracovali na této stavbě. Museli jsme povolávat 
na pomoc i městskou policii z okolních měst-
ských částí, ale řidiči nerespektovali ani pří-
tomnost strážníků a  zákazy stejně porušovali. 
Chápu, že objízdná trasa necelé dva kilometry 
může být obtěžující, ale kvůli jednomu měsíci 
nebylo potřeba tolik agrese a hysterie. Stavba 
dodržela termín i  přes problémy s  podložím, 
které vyvstaly v rámci stavby, za což jsem moc 
ráda.

Proč došlo k uzavření ulic na Chvalech?
K uzavření místních komunikací došlo z důvo-
du zamezit využití těchto komunikací jako ob-
jízdné trasy ulic Náchodské (cca 20.000 vozidel/
den) a Hartenberské. Tyto komunikace nejsou 

svou konstrukcí připraveny na tak velké zatížení 
a došlo by k jejich poškození.
Nebylo možno umožnit ani průjezd obyvate-
lům Horních Počernic, jelikož by musela být 
jasná identifikace dle průkazu totožnosti. Tuto 
identifikaci mohou provádět pouze strážníci 
MP nebo PČR. A na to nám nebylo poskytnuto 
dostatečné množství policistů. 

Rekonstrukce probíhala i  na fotbalovém 
hřišti.
Ano, na Xaverově se rekonstruovalo hřiště 
s umělou trávou, kde nyní vznikl moderní po-
vrch třetí generace. Na tuto rekonstrukci dostal 
spolek SC Xaverov z. s. 7,5 mil. dotaci z Magist-
rátu a naše městská část přispěla 2,5 mil. V mlá-
dežnických družstvech zde máme 221 členů 
a tak jsem ráda, že takovou dotaci získal právě 
náš klub.

Významné události budou čekat i  MUM. 
Prozraďte nám o tom více.
Od Magistrátu jsme v červnu po pěti letech žá-
dostí a přesvědčování konečně dostali do naší 
správy budovu MUMu i s pozemkem, což po-
važuji za opravdu velký úspěch. O prázdninách 
jsme zasedli s  ředitelkou Bárou Zálohovou 
a  projektantem, zástupci PRE a  Pražské teplá-
renské, kteří slíbili, že stávající prostor pro tep-
lárnu zmenší o 2/3 a tyto nově vzniklé prostory 
bude moct využívat rodinné centrum MUM. 
Společně teď pracujeme na projektu a  bude-
me žádat o evropské fondy na investice v rámci 
podpory komunitních center.

Jak pokračuje revitalizace Biologických 
rybníků?
V pátek 18. srpna byla zahájena další etapa re-
alizace díla a to odbahnění Biologického rybní-
ka. Práce budou probíhat do konce září.

Lenka Bartáková, redaktorka
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K PRACOVNÍMU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
Červnové zastupitelstvo projednávalo návrh 
aktualizace požadavků MČ k pracovnímu ná-
vrhu nového územního plánu Prahy. Ve spo-
lupráci se spolkem Chvalská a Život ve městě 
jsme vypracovali celkem 8 pozměňovacích 
návrhů k materiálu předloženému p. Morav-
covou a Polydorovou. Cílem pozměňovacích 
návrhů bylo (přinejmenším) zachovat sou-
časnou kvalitu života obyvatel Horních Po-
černic. Nejprve jsem navrhl, aby mapa (kde 
byly požadavky městské části zakresleny) 
byla součástí přílohy usnesení  – bez mapo-
vého podkladu nebylo přesné umístění ně-
kterých požadavků jasné – návrh neprošel – 
nepodpořili ho p. Kočí, Blahovec, Češpivová, 
Měšťan, Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňo-
vá, Tůmová, Spilková, Šefčíková, Mojžíšová, 
Březinová a  Moravcová, kolegyně Čížková 
a Beneda byli proti – v jak velkém územním 
rozsahu požadavky Počernic zapracovat si 
může Praha sama určit prakticky libovolně. 
Druhý návrh – dopravu na SV oblasti Počer-
nic řešit SV obchvatem vedoucím částečně 
přes území Středočeského kraje a  další ma-
sivní výstavbu v této lokalitě podmínit právě 
vyřešením tohoto obchvatu - opět neprošel – 
pro jsem hlasoval pouze já a  p.  Cibochová. 
Třetí návrh – zrušit statut veřejně prospěšné 
stavby u  komunikace 610/-/44 a  zrušit ko-
munikační propojení Ve Žlíbku - U Úlů pod-
pořila společně se mnou pouze většina za-
stupitelů HOP. Čtvrtý návrh (V rámci lokality 
572 / Horní Počernice areály upravit hranice 

i využití o vydané ÚR/SP (není respektována 
výstavba P3 – při využití již postavených hal 
požaduje MČ do budoucna podpořit využití 
prostor k  běžnému skladování). Důvodem 
je předpokládaná výstavba na Bílém Vrchu, 
který se nachází 400 m od halového areálu.) 
vedle mé osoby podpořili pouze kolego-
vé z HOP a p. Kočí a Polydorová. Pátý návrh 
(Do metropolitního plánu zakreslit trasu ka-
nalizačního sběrače k  ČOV Sychrov tak, aby 
bylo možné napojit západní část Horních 
Počernic a  přepojit sběrač k  ČOV Čertousy 
v  místech před přečerpáním trasy do ČOV 
Čertousy. V  metropolitním plánu zachovat 
přírodní retenční nádrže – rybníky a doplnit 
jejich síť tak, aby bylo možno zbudovat od-
dílnou kanalizaci.) byl jediný, co mi 14 hlasy 
prošel. Návrh číslo 6 (Oddělit ČOV Čertousy 
od stávající obytné zóny pásmem zeleně.) 
neprošel – nehlasovali pro něj p. Cibochová, 
Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňová, Čížko-
vá, Tůmová, Polydorová, Spilková, radní pro 
životní prostředí Šefčíková, Mojžíšová, Bene-
da, Březinová a Moravcová. Pro návrh číslo 7 
jsem hlasoval sám (Nepropojovat Robotnici 
s  ul. Hartenberskou a  trvat na vybudování 
parku na obecních pozemcích v  lokalitě Ro-
botnice. Stavbu 910-610/16 zprůchodnit od 
kruhové křižovatky Ikea až k ul. Božanovská, 
včetně podjezdu pod D0. Jakoukoli mož-
nou výstavbu v  lokalitě Robotnice podmínit 
prvotním vybudováním komunikace 910-
610/16 v plném rozsahu. V případě realizace 

stavby 910-610/16 počítat 
s realizací cyklostezky viz cy-
klokoncepce MČ Praha 20.). 
Poslední návrh (Zachovat 
v  metropolitním plánu plo-
chy zeleně dle stávajícího 
územního plánu k. ú. Horní 
Počernice a v metropolitním 
plánu je definovat jako jiná 
plocha s  vegetací. Doplnit lesní plochy ob-
zvláště kolem kapacitních komunikací D10, 
D11.) neprošel o  1 hlas  – návrh nepodpořili 
p. Cibochová, Měšťan, Stára, Herian, Wágner, 
Beňová, radní pro životní prostředí Šefčíková, 
Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová.
Závěrem mi dovolte poděkovat za reakce na 
můj článek v prázdninovém HPZ. Snahu pana 
Stáry srovnávat moji osobu s  panem Mlád-
kem a Štěchem považuji za stejně relevantní 
jako ztotožňovat pana Stáru s  kuponovou 
privatizací.
Pohodový návrat z prázdnin a dovolených do 
školy a práce přeje všem čtenářům

Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

V KAUZE ÚDAJNÉ MNOŽÍRNY UŽ BYLO ROZHODNUTO

AD: K PRACOVNÍMU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Televize Prima odvysílala ve své zpravodajské 
relaci 5. srpna 2017 reportáž o tom, že v kau-
ze údajné množírny v  Horních Počernicích 
už je rozhodnuto. Pokud si vzpomínáte, jde 
o odebrání zanedbaných a podle všech zna-
ků i týraných zvířat v oblasti U Palečku.
Chovatelka psů se odvolala proti rozhodnu-
tí ÚMČ Praha 20, který jí uložil trest pokuty 
20 000 Kč a  zákaz chovu na dobu jedno-
ho roku. Jejímu odvolání ale Magistrát hl. 
m. Prahy jako nadřízený orgán nevyhověl 
a  platnost rozhodnutí potvrdil. Podle repor-
téra TV Prima Matěje Rychlého se ale magis-
trátní úředníci i odborníci z Ligy na ochranu 
zvířat pozastavují nad tím, proč je trest pro 
chovatelku tak mírný? Mohla by prý dostat 
až půlmilionovou pokutu a  zákaz chovu na 
mnohem delší dobu. Stanovené potrestání 
v  zásadě není žádnou překážkou toho, aby 
ve svých pochybných aktivitách nemohla po 

čase stejným způsobem pokračovat.
Nechci spekulovat o  tom, proč je vyměřený 
trest pro povedenou chovatelku ze strany 
radnice tak nízký. Spíše chci apelovat na ka-
ždého z vás, abyste nikdy nekupovali zvířata 
z těchto neprověřených chovů. Mnohem lep-
ší variantou, než koupit pejska z množírny, je 
dát domov zvířeti z útulku, případně koupit 
psa s průkazem původu.
Průkaz vám zaručuje, že nad chovatelem 
probíhá dohled Českomoravské kynologické 
unie a hlavního dozorce chovu. Pokud ti zjistí 
nějaké nesrovnalosti a problémy, chovné sta-
nici je okamžitě odebrána licence. Množírny 
naopak pochybným chovatelům umožňují 
obrovské zisky, které jsou ovšem založené na 
utrpení zvířat. Žijeme ale v civilizované spo-
lečnosti a žádnou formu týrání zvířat bychom 
proto tolerovat neměli!
Moje kolegyně v  zastupitelstvu Alena Štro-

bová na situaci v  této mno-
žírně vytrvale upozorňuje 
už několik let, neustále 
jedná a  snaží se tato týraná 
zvířata chránit. Na místo už 
zvala i  Městskou veterinární 
správu v  Praze. Čelí už kvůli 
tomu i  trestnímu oznámení 
ze strany povedené počernické chovatelky. 
Pevně věřím, že se v tomto případě dočkáme 
spravedlivého rozhodnutí a  hlavně, že náš 
úřad bude po chovatelce vymáhat i veškeré 
náklady za pobyt zvířat v útulku v Praze -Troji.

Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Projednávání materiálů, týkajících se územ-
ního plánu, je vždy velmi složité. Především 
proto, že ne každý je s touto problematikou 
podrobně seznámen. Předklad pozměňova-
cích návrhů v takovém množství, jakými nás 
zastupitel Čáp „zásobuje“ na každém jedná-

ní ZMČ, má za následek, že způsobí chaos. 
Doporučuji proto panu zastupiteli, pokud 
má takové množství připomínek, požádat 
komisi pro územní rozvoj  nebo zastupitele 
o pracovní setkání a tam v klidu jeho podně-
ty projednat. Sice by to bylo bez obecenstva 

občanů, ale určitě konstruktivnější a lépe 
projednatelné.

Hana Moravcová,
starostka

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
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BUDOU HORNÍ POČERNICE NEJVĚTŠÍ KŘIŽOVATKOU KAMIONOVÉ DOPRAVY V ČR?

Výklenkovou kapličku Panny Marie nechal 
na Chvalech svým nákladem zřídit rolník Jan 
Pešek. Její vysvěcení se datuje k 6. 5. 1846. 
Původně byla zasvěcena sv. Janu Nepomuc-
kému, až později Panně Marii, jak ji známe 
dosud. Čas zanechal na této kulturní památ-
ce své stopy a žádala si rekonstrukci. Tu začát-
kem léta  dokončila firma Epistav. 

„Jsem ráda, že se kapličku podařilo zrekon-
struovat a srdečně všechny zveme na slav-
nostní žehnání kaple, při němž chvalský farář 
Rafał Marcin Sulwestrzak požehná nově zre-
konstruované kapličce,“ řekla místostarostka 
Eva Březinová.

 Lenka Bartáková, 
redaktorka

7. 10. od 10 hod.
 VÁS ZVEME 

NA SLAVNOSTNÍ 
ŽEHNÁNÍ KAPLE

Realizovat Silniční okruh kolem Prahy (dále 
SOKP) v 50 let staré variantě dle Zásad územ-
ního rozvoje hl. m. Prahy (dále ZÚR), nebo 
raději v  regionální variantě, která vychází ze 
současných podmínek s ohledem na budou-
cí rozvoj Prahy a Středočeského kraje? To je 
dopravní téma dneška. Pražská doprava ře-
šení potřebuje. Mělo by ale v první řadě re-
flektovat dopravní situaci, životní podmínky 
a  zdraví obyvatel metropole. Navrhovaný 
SOKP dle ZÚR oblasti východu Prahy bohužel 
jen zasadí další ránu. Pokud se bude realizo-
vat v této variantě podporované politiky, vy-
toužené protihlukové stěny obyvatelům Hor-
ních Počernic nepomohou, ani kdyby byly 
postavené ve třech řadách za sebou.
Jak na tom dnes jsme? Horní Počernice sví-
rá na jihu D11, na západě Pražský okruh,  na 
severu D10, jejich středem vede železniční 
trať. Navíc je tu velký průmyslový a logistic-
ký park, další zdroj hluku a znečištění. V sou-
časnosti projede na Pražském okruhu (SOKP 
510) a dálnici D11 v okolí naší městské části 
cca 112 900 vozidel včetně 20 700 náklad-
ních denně. Podle dopravního modelu ČVUT 
by v případě realizace varianty ZÚR (mj. zpro-
voznění SOKP 511 od D1 do Běchovic) vzrostl 
počet vozidel na cca 214 000 včetně 45 000 
nákladních denně(tedy cca 133 000 vozidel 

na Pražském okruhu a 81 000 na dálnici D11). 
Jedná se o téměř dvojnásobný nárůst dopra-
vy! Navíc SOKP 510 by se stal nejvytíženější 
komunikací v  České republice. Ve vzdále-
nosti do pouhých 500 m od tohoto úseku 
v  Horních Počernicích se navíc nachází dvě 
základní školy, domov seniorů, léčebné a re-
habilitační středisko Chvaly a  mnoho rodin-
ných a  bytových domů. Dostavba okruhu 
ve variantě ZÚR bude mít velmi negativní 
dopady na oblast Horních Počernic a Černé-
ho Mostu. Kolony popojíždějících osobních 
aut a kamionů se stanou denní realitou. Na-
stanou problémy se zásobováním obchodů 
a  firem v  našem okolí. Vážně bude ohrože-
no zdraví našich občanů včetně tisíce dětí 
z přilehlých základních škol. Dle studie ATEM 
z  února  2017 by totiž došlo k  výraznému 
nárůstu suspendovaných prachových částic 
PM 10 a PM 2,5, které způsobují podráždění 
dýchacích cest a  snížení obranyschopnosti 
proti infekci, ale také benzo(a)pyrenu. Ten pa-
tří k vůbec nejsilnějším karcinogenům. Jeho 
vyšší koncentrace v ovzduší znamená pro lid-
ské zdraví skutečnou hrozbu.
Vést proto tranzitní kamionovou dopravu 
hustě obydlenými oblastmi, jakými jsou 
Horní Počernice, Černý Most,  apod., nemá 
nejmenší logiku. Proč se proto raději neza-

měřit na dostavbu aglome-
račního okruhu s  plánova-
nými přeložkami a obchvaty 
obcí, které jsou součástí Zá-
sad územního rozvoje (ZÚR) 
Středočeského kraje? Dálni-
ce D1, D10 a D11 lze propo-
jit dostavbou plánovaného 
úseku Říčany, Úvaly, Jirny, Brandýs nad La-
bem, který by měl být také pro tranzitní ka-
mionovou dopravu dimenzován. Ulevilo by 
se nejen pražské dopravě, ale i středočeským 
obcím v této oblasti, přes které denně projíž-
dí nákladní a osobní tranzit.
Je patrné, že varianta ZÚR, která by byla o více 
než 20 miliard korun dražší než regionální, by 
lidem ani dopravě neprospěla. Zatímco re-
gionální varianta, odpovídající z  velké části 
plánovanému aglomeračnímu okruhu Stře-
dočeského kraje, nabízí vhodné řešení nejen 
pro dopravu v Praze, ale i pro kvalitu života 
jejích obyvatel. Je důležité ji stále připomínat 
a podporovat.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Nově opravená kaplička na Chvalech
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KAPLIČKA V NOVÉM KABÁTĚ 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 
přeje všem žákům základních škol mnoho 
úspěchů v  novém školním roce 2017/2018 
a zveřejňuje pro ně a jejich rodiče informace 
o organizaci školního roku.

Období školního vyučování ve školním 
roce 2017/2018 začalo ve všech základních 
školách v  pondělí 4.  září  2017. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 
31. ledna 2018. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 
29. června 2018.
 
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvr-
tek 26. října a pátek 27. října 2017.

• Vánoční prázdniny budou zahájeny v so-
botu 23.  prosince  2017 a  skončí v  úterý 

2.  ledna  2018. Vyučování začne ve středu 
3. ledna 2018.

• Jednodenní pololetní prázdniny připad-
nou na pátek 2. února 2018.

• Jarní prázdniny v  délce jednoho týdne 
jsou stanoveny podle sídla školy. Termín 
těchto prázdnin pro základní školy v  MČ 
Praha 20  – Horní Počernice je 12.  února  – 
18. února 2018.

• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvr-
tek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: pátek 30.  března  2018 je záro-
veň tzv.  ostatním svátkem podle zákona 
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pra-
covního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

• Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 
2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Zajištění provozu školních družin o  prázd‑
ninách ve školním roce 2017/2018

Podzimní prázdniny
26. 10. 2017 čtvrtek ZŠ Ratibořická
27. 10. 2017 pátek ZŠ Ratibořická

Vánoční prázdniny
27. 12. 2017 středa ZŠ Stoliňská
28. 12. 2017 čtvrtek ZŠ Stoliňská
29. 12. 2017 pátek ZŠ Stoliňská
2. 1. 2018 úterý ZŠ Spojenců

Pololetní prázdniny
2. 2. 2018 pátek ZŠ Ratibořická

Jarní prázdniny
12. 2. 2018 pondělí FZŠ Chodovická
13. 2. 2018 úterý FZŠ Chodovická
14. 2. 2018 středa FZŠ Chodovická
15. 2. 2018 čtvrtek ZŠ Bártlova
16. 2. 2018 pátek ZŠ Bártlova

Velikonoční prázdniny
29. 3. 2018 čtvrtek ZŠ Spojenců

Období školního vyučování ve školním roce 
2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

V září se projekt MAP dostává do své koneč-
né fáze. V pracovních skupinách bude před-
ložena konečná verze dokumentu MAP, jehož 
hlavní součástí bude návrh ročního místního 
akčního plánu (MAP) vzdělávání. Realiza-
ce tohoto ročního MAP vzdělávání začíná 
1. 9. 2017 a skončí 31. 8. 2018. V rámci tohoto 
plánu bude realizováno zhruba 40 konkrét-
ních aktivit s cílem zkvalitnit formální i nefor-
mální vzdělávání v  Horních Počernicích pro 

žáky do 15  let. Konečná verze dokumentu 
bude zpřístupněna po schválení Řídícím vý-
borem MAP (20. 9. 2017) na webových strán-
kách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP.
Konkrétním výstupem MAP, se kterým se 
setká každý žák MŠ nebo ZŠ v  Horních Po-
černicích a  jeho rodiče, je brožura s  přehle-
dem formálního a  neformálního vzdělávání 
a  sportu. Tato brožura bude distribuována 
počátkem školního roku ve všech MŠ a  ZŠ 

v  Horních Počernicích. Distribuce proběhne 
též během Veletrhu volnočasových aktivit 
dne 12.  9.  2017 od 15.00 do 18.00 v  areálu 
Chvalské tvrze. Tímto vás srdečně zveme!

Lenka Štiková, manažerka projektu

MAP MÍŘÍ DO FINÁLNÍ PODOBY
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

       MČ Praha 20 Vás zve na  

Veletrh  
volnočasových aktivit 
v areálu Chvalské tvrze 

15–18 hod.
Program: 
• nabídka celoročních 

aktivit pro děti  
a mládež

• možnost přihlásit se  
na kroužky a jiné  
aktivity

• hry a soutěže  
s odměnou

12. 9 . 2017

MČ Praha 20 zve na 

13. 9. 2017
10– 17 hodin  

 Chvalská tvrz

4. ročník 
Veletrhu  

sociálních  
služeb 

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy

• Hasičský sbor  Satalice

• Rukodělné dílničky

• Prodej výrobků klientů sociálních služeb

• Výstava „Zaniklý svět původních českých Romů a Sintů“

• 10–13 hod  1. pomoc při dopravních nehodách,  
    ukázky vyprošťování z auta

Program: 
		prezentace  
	 	středních	škol
		ukázky	řemesel
		informace  
	 	k	přijímacímu	řízení	 
		 	pro	školní	rok	2017/2018

14.	9. 2017

Veletrh  
středních škol 
v	areálu	Chvalské	tvrze

MČ	Praha	20	Vás		zve	na 

9–17	hod.

O
db

or
y

Zdravá městská část  
srdečně zve  v úterý 

„Místní akční plán  
na snížení zátěže  
obyvatel MČ Praha 20  
hlukem a znečištěným  
ovzduším“. 

Diskutovat bude možné  
o  zpracovaných výsledcích 
měření a návrzích opatření 
ke snížení této zátěže. 

na Setkání občanů Horních Počernic  
s radními a zpracovateli projektu: 

26. 9.   2017 
od 17 hod. v ZŠ Bártlova 
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Skutečnost, že se naši cvičenci vracejí z rekre-
ačních pobytů v závislosti na počasí v průbě-
hu celého září, se nutně musí promítnout i do 
zahájení nové sezóny zdravotního cvičení 
a je termínově rozloženo až do počátku října.
Ceny cvičení jsou stále na stejné úrovni 40 
až 60 Kč za hodinu, vybrané společenské 
a sportovní aktivity v Kulturním komunitním 

centru Senior fitnes jsou zdarma. Úplný pře-
hled aktuálních termínů všech cvičení a  ak-
tivit, pořádaných společností Senior fitnes 
z. s., naleznete na www.seniorfitnes.cz, pí-
semný kontakt je možný na e -mailové adrese  
seniorfitnes@seznam.cz nebo bezprostřed-
ně telefonicky se můžete doptat na telefon-
ním čísle – pevná linka Kulturně komunitního 

centra: 281 910 522 nebo Bára Kašparová  – 
777 778 760; Iva Vaňkátová - 732 926 846. 

Buďte vítáni mezi lidmi, kteří chtějí být fit.

Za seniory Míla Srbová

Pozor! MUDr. Hany Trnovská

Od 1. 9. 2017  platí nové tel. číslo do 
neurologické ordinace  603 739 683 

Ordinační hodiny MUDr. Taťana Železná

Po  13 – 15 hod.    (bez objednání) 15 – 18 hod.     (na objednání)  
Út   07 – 10 hod.   (bez objednání) 10 – 12 hod.     (na objednání)
St    07 – 10 hod.   (bez objednání) 10 – 12 hod.     (na objednání)
Čt    07 – 09 hod.   (bez objednání) 09 – 12 hod.     (na objednání)
Pá    07 – 10 hod.   (bez objednání) 10 – 12 hod.     (na objednání)

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ SENIOR FITNES OTEVÍRÁ TĚLOCVIČNY POSTUPNĚ

ORDINACE

HLEDÁME VÁNOČNÍ STROM

ŽÁDOST O KOMPOSTÉRY NA BIOODPAD

ODBOR ŽIVOT PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Od 3. září 2017 budou níže uvedené auto-
busové zastávky přesunuty do režimu „na 
znamení“. Zastávky, které se v seznamu ne-
nachází, již v režimu „na znamení“ fungují. 

V celém hlavním městě se u zastávek auto-
busů MHD postupně zavádí režim „na zna-
mení“, který znamená zvýšení plynulosti 
provozu, nižší spotřebu pohonných hmot 
i zlepšování kvality ovzduší (není potřeba 
zastavovat v zastávkách, kde to cestující ne-
vyžadují).

Věra Bidlová,  OŽPD

Blíží se konec roku a s ním i vánoční svátky. 
Rádi bychom oslovili občany, kteří mají v 
úmyslu kácet vzrostlý smrk na své zahradě, 
aby se obrátili na Odbor místního hospo-

dářství a darovali strom městské části jako 
vánoční strom na Chvalskou tvrz. Pokácení a 
odvoz stromu zajistí Odbor místního hospo-
dářství bezplatně.

Děkujeme.
Jaroslav Píša, 

vedoucí Odboru místního hospodářství

ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ Název zastávky Čísla linek autobusů MHD
Čertousy 353
Františka Veselého 220
Jeřická 223
K Zelenči 220
Libošovická 221, 222, 223, 224
Na Kovárně 303, 304, 344, 353, 354, 398
Nádraží Horní Počernice 141, 209, 224, 303, 304, 344, 353, 354, 398, 912
Ratibořická 223, 224
Sezemická 220
Svépravice 221, 222, 224
Vojická 141, 209, 303, 304, 344, 353, 354, 912
Ve Žlíbku 141, 912

Hlavní město Praha v  zastoupení Odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Pra-
hy, se rozhodlo využít 68. výzvu Operačního 
programu životní prostředí a podat žádost ve 
věci nákupu kompostérů. V  rámci projekto-
vého záměru se předpokládá nákup 1750 ks. 
Z  toho se předpokládá 1400 kusů jednoko-
morových uzavřených kompostérů s  pro-
větráváním o  objemu 1000 litrů a  350 kusů 
dvoukomorových kompostérů, otevřených 
s objemem 1000+1000 l (celkem 2000 l). Žá-
dost bude pro město zpracovávat společnost 
ISES, kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kluzová.

V rámci projektového záměru je třeba zjistit 
závazný zájem konkrétních žadatelů, kteří 
vyplní internetový formulář s žádostí o kom-
postér http://www.odpadovecentrum.cz/
zadost -o-komposter. V  rámci formuláře je 
vždy nutné vybrat: Adresa umístění kompo-
stéru: „Hlavní město Praha – průzkum zájmu“.
O  kompostéry může žádat kdokoliv z  fyzic-
kých osob (občanů), kterým vzniká rostlinný 
bioodpad, a mají možnost umístit kompostér 
na vhodném místě. Např.  rodinný dům se 
zahradou, bytová jednotka s předzahrádkou 
v bytovém domě, apod. Pokud se jedná o zá-

jem SVJ nebo bytových domů je potřeba, aby 
kompostér byl napsán na konkrétního člově-
ka (tzn. ne na SVJ nebo BD).
Pokud bude žádosti ze strany SFŽP vyhověno 
a akce bude realizována, předpokládá se pře-
vzetí kompostérů kolem léta 2018.
Možnost registrace bude do naplnění počtu 
žádaných kompostérů. V případě zájmu pro-
to žádost vyplňte, co možná nejdříve.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP
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středa 13. září KLUBOVNA
První slavnostní setkání v nové
klubovně, začátek ve 14.00 hod.

pondělí 18. září VYCHÁZKA
Suchdol-Roztoky, sraz metro B - 
Českomoravská v 10.00 hod., vede K. 
Janušová

středa 20. září VYCHÁZKA
Zámek Brandýs nad Labem, kostel 
Stará Boleslav, sraz v 9.20 Černý Most 
- nástupiště č. 11, odjezd bus 376 v 
9.35 hod., vede L. Frouzová

středa 27. září KLUBOVNA
Seminář o zdravé výživě, začátek ve 
14.00 hod.

středa 4. října VÝLET
Zámek Krásný Dvůr, Žatec, sraz u 
nádraží Horní Počernice v 7.45 hod., 
vede I. Juklová a L. Frouzová

od 13. září 2017 budou schůzky 
Klubu seniorů HP v nové klubov-
ně, na adrese Náchodská 754, 
Praha 9 – H. Počernice

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

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

PROGRAM ZO 
SENIOŘI ZÁŘÍ 2017

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP, 
MO STP, MO SPCCH

Dne 17. 7. 2017 oslavili v obřadní síni Chvalského zámku zlatou svatbu 
manželé Miluška a Bohumil Vackovi. Slavnostně si zde připomněli svůj 
slib, který si dali před 50 lety na Křovinově náměstí v Horních Počernicích.
Manželé Vackovi bydlí v Horních Počernicích od narození. Vychovali syna  
a dceru a mají čtyři vnoučata.
Přejeme jim do dalších společných let hodně zdraví a štěstí.

 Martina Procházková, matrikářka

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně. 
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho 
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 6. 2017 - 31. 8. 2017 do 31. 11. 
2017. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna obcana/ vitani 
obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních 
agend, č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha pří-
padech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti 
pouze z městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká, 
tel.: 271 071 657, e mail: vitani@pocernice.cz.

Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

Antes Hubert
Antoš Josef
Barborová Zdenka
Bartalová Růžena
Böhmová Olga
Bulínová Jana
Bureš Jiří
Černý Václav
Doskočil Jaromír
Exner Václav
Fojt Jaroslav
Frýbert František
Frydrychová Zdeňka

Hajerová Anna
Hájková Růžena
Herbolt Bohumil
Hnízdil Vladislav
Hnízdilová Drahoslava
Holá Ludmila
Homolková Růžena
Hoťková Marie
Jahodková Miluše
Karlíková Věra
Kopecká Stanislava
Kulichová Anežka
Kulík Ludvík

Kunst Jiří
Kvasnička Jan
Lacina Jan
Lišková Jarmila
Marková  Jarmila
Matějíčková Věra
Mikšíková Emilie
Páchová  Věra
Pašková Olesa
Pávová Eva
Pelc Jiří
Podroužek Jaromír
Pokorná Ludmila

Potůčková Dagmar
Rosendorfová Věra
Skala František
Spitzer Stanislav
Strakoš Tomáš
Svata Jaroslav
Šimšová Věra
Špinková Jitka
Štaflová Eva
Štefková Hana
Štrob František
Šulcová Josefa
Švejkovská Marcela

Švejnoha Jan
Trutnovská Ludmila
Tuček Břetislav
Vidergotová Věra
Vopěnková Eva
Vostradovský Antonín
Wertheimová Emilie
Zimlová Věra

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

O
db

or
y
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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

Cyklus přednášek je pod záštitou radního HMP  
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka
Finančně podpořeno z rozpočtu  MHMP

Zdravá městská část  
srdečně zve na cyklus přednášek pod názvem  

„Umíme si pomáhat“
který připravila s lékaři z Ústavu metodiky první pomoci z.ú.

CHRÁNÍME SVÉ ZDRAVÍ
 - víme jak

areál Chvalské tvrze 
13. 9. 2017 10–13 hod. První pomoc u dopravních nehod 
  +nácvik vyprošťování
Komunitní centrum-knihovna/Náchodská 754  
11. 10. 2017 15–17  hod. Kampaň pro žáky ZŠ 
 17–19  hod. Civilizační choroby 
 19–21  hod. První pomoc dětem-nemoci  
  a další neúrazové stavy 
25. 10. 2017 15–17  hod. Kampaň pro žáky ZŠ
 17–19  hod. První pomoc z pohledu práva 
 19–21  hod. První pomoc dětem-úrazové stavy 
22. 11. 2017 15–17  hod. Kampaň pro žáky ZŠ
 17–19  hod. První pomoc-úrazové stavy
29. 11. 2017 15–17  hod. Kampaň pro žáky ZŠ

CYKLISTICKÉ AKTUALITY 09/17
Pražské cyklozvonění 2017
Letošní Cyklozvonění proběhne v  neděli 
17.  září v  Karlíně (www.cyklozvoneni.cz). 
Odjezd zájemců od hornopočernického že-
lezničního nádraží je v 9.15 h. Cesta na místo 
povede pestrou trasou podél Rokytky. Zpá-
teční cesta z Karlína je možná individuálně 
třeba metrem, případně společně v  17  ho-
din další hloubětínskou trasou.
 
Týden evropské mobility
Horními Počernicemi prochází mezinárodní 
cyklotrasa EuroVelo 4. U našeho vlakového 
nádraží zahájí ve středu 20. září v 15 hodin 
republikový koordinátor těchto tras Dani-
el Mourek symbolickou jízdu po EV4 až do 
karlínských kasáren. Zájemci o  projížďku 
a zajímavé informace jsou vítáni, návrat do 
Počernic je možný metrem nebo společně 
obdobnou trasou.

Počernická pozvání
Rozhýbané z  našich „Počernic v  pohybu“ 
dne 7. 10. nás na neděli 8. 10. zve dolnopo-
černická koordinátorka agendy MA 21 Mar-
kéta Brožová na „Počernické cyklohrátky“ 
v  tamějším Zámeckém parku. Od 13.00 do 

17.30 zde budou probíhat zajímavé 
soutěže, dozvíte se ledacos o svém 
zdraví, uvidíte zde známou Školu 
kola J. Dresslera apod. Akce probíhá 
za každého počasí.

Převážení kol na autech
Převážení kol na zadním nosiči na 
autě podporuje od 1.  ledna  2017 
možnost požádat si o třetí registrač-
ní značku na registru vozidel (v Pra-
ze na Vyšehradě v  Business centru 
Na Pankráci 1685/17,19). Výroba tře-
tí SPZ stojí 600 Kč a trvá dva týdny. 
Znamená to, že policie nyní uznává 
na nosiči pouze třetí originální znač-
ku, nebo přendanou zadní značku 
z auta. Věděli jste, že prodejna jed-
noho z  největších výrobců nosičů 
kol je také v Horních Počernicích?

Otevřen nový úsek Labské cyklostezky
Nově vybudovaná asfaltová levobřežní cy-
klostezka, která je široká tři metry, nahradi-
la nezpevněnou cestu po říční navigaci od 
lávky přes Labe mezi Lázněmi Toušeň a Ká-
raným až do Čelákovic. Odtud k  nám jezdí 

každou půlhodinku příměstské vlaky.

Bližší informace jsou na www.pocernice.cz 
ve složce Turista – Cyklo.
Příjemné babí léto!

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Kde: MUM, Mezilesí 2058, za Penny mezi věžáky, 
zastávka busu Chvaly nebo Libošovická

Pro děti, rodiče, babičky, dědečky, sousedy, sousedky. 
Přijďte si společně užít odpoledne plné ochutnávání, 

tvoření a zajímavostí!

Dožínky 
aneb 

Jak chutná sklizeň 
23. 9. 14.00–17.00
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Pozvánky
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DOPROVODNÝ PROGRAM

• ZO Včelaři workshop pro děti tvorba ze včelího vosku, seznámení s včelařstvím, 
ochutnávka a prodej medu

• Horolezecká stěna a skákací hrad

• Nácvik první pomoci

• AMEDICINA připravila pro zájemce zdarma: metabolickou analýzu,  
zjišťování imunity u dětí, kosmetické ošetření

• měření cukru a cholesterolu pro 200 účastníků zdarma.

sobota 7. října 14.00–17.00 hod.

venkovní areál FZŠ Chodovická  
(v případě deště  tělocvična-přezůvky s sebou)

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: tradiční jízdy zručnosti na kolech nebo odstrkovadlech, 
florbal,nově si budete moci vyzkoušet odpalování míčů do nafukovacího  trenažeru 
softbalu nebo bojová umění pod vedením trenérů z klubu Kosagym aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ  
ZÍSKÁ  mimo jiné dárky od sponzorů XXXLUTZ a PARTNERS

DOPROVODNÝ PROGRAM
• ZO Včelaři workshop pro děti tvorba ze včelího vosku, seznámení s včelařstvím, 

ochutnávka a prodej medu
• Horolezecká stěna a skákací hrad
• Nácvik první pomoci
• AMEDICINA připravila pro zájemce zdarma: metabolickou analýzu,  

zjišťování imunity u dětí, kosmetické ošetření

očernice  
sobota 1. října 14.00–17.00 hod.

venkovní areál FZŠ Chodovická  
(v případě deště  tělocvična-přezuvky s sebou)

Zdravá městská část Horní Počernice  
ve spolupráci s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit  

pořádá v rámci kampaně ke Dnům zdraví

• SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ:  jízdy zručnosti na kolech nebo  
odstrkovadlech, hod na cíl, skok do dálky, běh aj.

• PRVNÍCH 300 ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ  
ZÍSKÁ CHUTNÝ A ZDRAVÝ NÁPOJ OD UGO

• EXHIBIČNÍ ZÁPAS mladých florbalistů z DDM z týmu Horse Power  
a fotbalistů z SC Xaverov, turnaj florbalistů určený i široké veřejnosti,  
vytvořte si své družstvo a vyzvěte místní florbalisty.

Akce je pod záštitou radního HMP  
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka
Finančně podpořeno z rozpočtu  MHMP

V POHYBU
P
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INFORMACE O VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY
Volby se na území České republiky konají 
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je stát-
ní občan České republiky, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnosti:
V naší městské části se jedná o 12 volebních 
okrsků, a to:
č. 725 (01) ZŠ Stoliňská 823
č. 726 (02) ZŠ Stoliňská 823
č. 727 (03) ZŠ Spojenců 1408
č. 728 (04) ZŠ Spojenců 1408
č. 729 (05) Místní veřejná knihovna 
  Náchodská 754
č. 730 (06) ZŠ Ratibořická 1700
č. 731 (07) ZŠ Ratibořická 1700
č. 732 (08) ZŠ Ratibořická 1700
č. 733 (09) ZvŠ Bártlova 83
č. 734 (10) Domeček, Votuzská 322 
  (přízemí)
č. 735 (11) Domeček, Votuzská 322 
  (1. patro)
č. 736 (12) ZŠ Chodovická 2250

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době vo-
leb do Poslanecké sněmovny konaných ve 
dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrs-
ku v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahra-
ničí.
Může si již dnes požádat ÚMČ Prahy 20, je-
-li tento úřad příslušný jeho místu trvalého 
pobytu, o vydání voličského průkazu, a to:

• osobně - na Úřadě městské části Praha 20, 
Jívanská 647, přízemí - Odbor živnosten-
ský a  občanskosprávních agend, do 18.  říj-
na 2017 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají vo-
ličské seznamy;

• podáním doručeným nejpozději do 13. říj-
na 2017,ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, a to ve 
dvouch formách:

- v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným podpisem voliče;

- v  elektronické podobě zaslané prostřed-
nictvím datové schránky.

Úřad MČ Prahy 20 předá nejdříve 5.  říj-
na 2017 voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s úřed-
ně ověřeným podpisem voliče, žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči 
zašle na jím uvedenou adresu, a to i do za-
hraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě 
žádosti voliče i  na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tom-

to případě se stačí v den voleb dostavit na 
tento zastupitelský úřad, kde bude voličský 
průkaz předaný a  následně je možné při-
stoupit k hlasování.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasová-
ní ve dnech voleb do Poslanecké sněmov-
ny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej 
okrsková volební komise zapíše do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže okrskové volební komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem, nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebu-
de hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnos-
ti s  voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 
Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve 
dnech voleb v  jakémkoli volebním okrs-
ku na území České republiky, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku vytvořeném 
při zastupitelském nebo konzulárním 
úřadě České republiky v zahraničí.
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úřed-
ním razítkem příslušného obecního nebo 
městského úřadu, magistrátu, úřadu měst-
ského obvodu nebo městské části, a  záro-
veň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž 
se nachází volební okrsek, kam se volič do-
stavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro ka-
ždou politickou stranu, politické hnutí a ko-
alici. Na každém hlasovacím lístku je uvede-
no číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž 
politických stran, politických hnutí a  koalic 
musí být ve všech volebních krajích označe-
ny stejným vylosovaným číslem.
Hlasovací lístky budou distribuovány voli-
čům nejpozději do 17. října 2017. V přípa-
dě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, 
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všech-
ny hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi 
o  vydání nové kompletní sady hlasovacích 
lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hla-
sovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k  úpravě hlasovacích lístků (za 
paraván). V případě, že se volič neodebere 
do tohoto prostoru, nebude mu hlasová-
ní umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 

lístků volič vloží do úřední obálky jeden hla-
sovací lístek té politické strany, politického 
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. 
Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané po-
litické strany, politického hnutí nebo koali-
ce. Zároveň může volič na hlasovacím lístku 
vybrané politické strany, politického hnutí, 
koalice zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kan-
didátů dává přednost. Jiné písemné úpra-
vy hlasovacího lístku nemají na posuzování 
hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice se počítají i  takové hla-
sovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K  tako-
vým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal 
na hlasovacím lístku přednostní hlas více 
než 4 kandidátům, počítá se takový hlaso-
vací lístek ve prospěch politické strany, po-
litického hnutí nebo koalice, k přednostním 
hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které ne-
jsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené a  hlasovací líst-
ky, které nejsou vloženy do úřední obálky. 
Poškození nebo přeložení hlasovacího líst-
ku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou 
z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je 
neplatný, je -li v úřední obálce několik hlaso-
vacích lístků.
 
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou voleb-
ní komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S  voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v  prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a  hlasovací 
lístek za něho upravit, vložit do úřední obál-
ky, popřípadě i úřední obálku vložit do vo-
lební schránky.
 
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména 
zdravotních) důvodů na telefonním čísle: 
724 70 71 70 ÚMČ Prahy 20 a ve dnech vo-
leb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v  územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komi-
se vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky.

Zdroj MV ČR
Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA
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ČCHI-KUNG  PROPOJUJE TĚLO S ŽIVOTODÁRNOU ENERGIÍ DUCHA
Do projektu Podaná ruka se připoji-
la i  paní Monika Šindlerová, která žije 
v Horních Počernicích a ve svém volném 
čase organizuje kurzy starodávného 
energetického cvičení Čchi -kung. Od září 
povede pravidelné lekce tohoto cvičení 
v klubu Divizna.

Kdy jste se poprvé dozvěděla o  Čchi-
-kung?
Když jsem poprvé uslyšela slova ČCHI-
-KUNG, zněla v  mých uších velmi exoticky 
a něčím tajuplným mě vábila a přitahovala. 
Od lidí, kteří ho praktikovali, jsem zaslechla 
o úžasném cvičení, které jim mění život. Čas 
plynul. Až konečně nadešel správný oka-
mžik. Byla to láska na první pocit, protože 
čchi -kung ve svém těle skutečně ucítíte. Ten 
pocit z  našeho prvního setkání se mi zaryl 
hluboko pod kůži. Od té doby už mě nikdy 
neopustil a já mu postupem času zcela pro-
padla. Na doporučení svojí učitelky Michae-
ly Sklářové jsem posléze absolvovala studia 
ve Škole Živý Čchi -kung a stala se jeho lek-
torkou.

Můžete nám prozradit, jak cvičení Čchi-
-kung působí na tělo a duši?
Čchi -kung uvádí do harmonie tělo, ducha 
a životní energii člověka, což vyplývá i z vý-
znamu slov čchi = „životní energie“ a kung = 
„kultura cvičení“. Čchi -kung jako součást tra-
diční čínské medicíny má obrovské množ-
ství přínosů pro celý organismus, ve všech 
jeho vrstvách a  esencích. Zlepšuje imuni-
tu, podporuje regenerační a  samoléčebné 
schopnosti, omlazuje, zlepšuje držení těla 
a  jeho celkový vzhled, podporuje intuitivní 
způsob myšlení. Zkrátka propojuje tělo s ži-
votodárnou energií ducha.

Kde vlastně toto cvičení vzniklo?
Toto starodávné energetické cvičení vzniklo 
jako nástroj čínských vojevůdců pro rychlé 
navrácení bojeschopnosti armád vyčer-
paných dlouhými pochody, nedostatkem 
spánku a náročnými bitvami. Pomocí jedno-
duchých pohybových a  dechových cvičení 
rozpohybovalo energii ve všech částech těla 
prostřednictvím jeho energetických drah  – 
meridiánů.

Čchi -kung u nás ale není moc známý.
Většině lidí se za slovy čchi -kung nic nevy-
baví. Někteří matně tuší, ale obávají se, že je 
čchi -kung fyzicky náročný či složitý na zapa-
matování. Další skupina ho zcela zavrhuje 
jako nudný a bez fyzického přínosu pro je-
jich tělo. Ve skutečnosti se jedná o velmi jed-
noduché a  snadno zapamatovatelné, o  to 
však efektivnější cvičení. Na první pohled 
sice poklidné protažení, můžete si ale být 
jisti, že druhý den se ozvou některé dlouho 
zapomenuté svaly.

Od září povedete lekce v Horních Počer-
nicích. Kde a kdy se budou konat?
Lekce se budou konat v  klubu DIVIZNA 
(Náchodská ul. 382/171) každý čtvrtek 
od 18.30 hod. do 20.00 hod. Začínat bu-
deme 14.  9.  2017. První dvě lekce (14.  9. 
a 21. 9. 2017) budou ukázkové za zvýhodně-
nou cenu. Potencionální zájemci si mohou 
přijít vyzkoušet, zda -li jim tento styl cvičení 
vyhovuje. Pro základní zvládnutí vyučované 
sestavy je optimální doba 10 týdnů a s tou-
to frekvencí budou nastavovány i jednotlivé 
kurzy.

Jak Čchi -kung probíhá a co je potřeba mít 
s sebou?
Cvičení probíhá převážně ve stoje, ve vol-

ném oblečení, aby nic nebránilo volnému 
proudění energie. Při cvičení se pozornost 
zaměřuje vždy na procvičovanou část těla. 
Kde je vaše pozornost, tam směřuje i ener-
gie. Nikdy se nepřemáhá bolest, neboť bo-
lest či nemoc představují zprávy o stagnaci 
a narušení proudění energie v těle. Postup-
ným a pravidelným cvičením se v těle uvol-
ňují bloky a  omezení a  vaše tělo se stává 
pružnějším a také zdravějším. Pro doplnění 
jsou součástí lekcí i řízené meditace a závě-
rečná relaxace sloužící k hlubokému uvolně-
ní.

Vyučované sestavy vycházející z  taoistické-
ho pojetí čchi -kungu:
Osm kusů brokátů / BA DUAN JIN - Sesta-
va s úžasnými zdravotními účinky, při které 
dochází k  posílení všech vnitřních orgánů, 
protažení páteře a  posílení zad, odstranění 
stresu, únavy a veškerého napětí.
TAI CHI ČCHI -KUNG – Meditace v pohybu 
- Při této sestavě si vyslechnete a  prožijete 
příběh vyprávěný bílým jeřábem o tom, co 
je CESTA života. Jak najít správný směr a ne-
chat se unášet jeho proudem. Na své cestě 
bílý jeřáb překonává překážky, čerpá energii 
z přírody, učí se z ní, čerpá sílu z hlubin oce-
ánu i  širého vesmíru. Na závěr mu síla orla 
dává křídla rozlétnout se za svým SNEM!

Proč jste se rozhodla přihlásit se do pro-
jektu Podaná ruka?
Do projektu Podaná ruka jsem se rozhodla 
zapojit, protože bych ráda čchi -kung a jeho 
klidnou energii zpřístupnila co nejširší sku-
pině lidí zasažené stresem dnešní doby. 
Ukázala jim, že mohou nalézt zpět svou 
vnitřní rovnováhu a  také nalézt sami sebe. 
A právě pro sociálně slabší skupiny (mládež, 
matky samoživitelky, důchodce aj.), které by 
si za obvyklé ceny toto cvičení nedopřály, 
nabízím 50% slevu na kurzovné či jednotlivé 
lekce. Sama jsem více než 10  let matka sa-
moživitelka, a tak vím, jak je obtížné rozho-
dování, zda finanční prostředky a volný čas 
věnujete sobě nebo svému dítěti.

Kontakt:
www.monika -sindlerova.cz
sindlerova.monika11@gmail.com
Tel.: 602 774 877

Lenka Bartáková, redaktorka

PROJEKT PODANÁ RUKA
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SPOLEK KŘESŤANSKÝ DOROST V HORNÍCH POČERNICÍCH
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Spolek Křesťanský dorost v Horních Počer-
nicích patří k Církvi bratrské v Horních Po-
černicích a jeho cílem je výchova dětí a mlá-
deže podle křesťanských zásad. Jako hlavní 
vedoucí je zde počernický rodák Mgr.  Ši-
mon Pokorný.

Kdy jste spolek založili a  kolik dětí ho na-
vštěvuje?
Spolek jsme založili v roce 1998, ale tady v Po-
černicích má práce s  dorostem obrovskou 
tradici, která se datuje až k  první republice. 
Já osobně jsem byl v roce 1984 jako nováček 
v  dorostu na táboře a  moc se mi tam líbilo, 
o sedm let později jsem začal s dorostem jez-
dit jako vedoucí. Průměrně k nám chodí okolo 
dvanácti dětí, kdyby se sešly všechny najed-
nou, tak je nás kolem dvaceti. Na tábory nás 
jezdí víc, většinou kolem třiceti dětí.

Jak se vám daří získávat finance na provoz?
Daří se nám získávat dotace z Magistrátu, kde 
žádáme každý rok o dotaci na dopravu a nájem 
pro tábory a téměř vždy na to prostředky získá-
me. Když nám teklo do bot a potřebovali jsme 
nové stany, tak jsme na ně finance také získali, 
mimo jiné i od naší místní části. Jinak nemáme 
velké náklady, jelikož klubovnu máme ve Sbo-
ru Církve bratrské, všichni zde s dětmi pracuje-
me dobrovolnicky a také jezdíme do objektů, 
které nejsou finančně náročné. Většina dětí je 
z  vícečetných rodin, někdy sociálně slabších, 
a tak dotaci na dopravu a ubytování poskytu-
jeme všem.

Co je náplní vašich setkání?
Jsou to dvouhodinová setkání, kdy program 
obvykle začínáme hrou, následuje chvilka, kdy 
jeden z  dorostenců vypráví o  něčem, co ho 
zaujalo, například z biblického verše, příběhu 
pro děti, ze života, zkrátka něco, co může vy-
užít a předat dál ostatním. Například, že se ne-
máme bát velkého protivníka z příběhu David 

a Goliáš. Probíráme, za co se můžeme modlit, 
zazpíváme si tři, čtyři písně a pak už následuje 
program vedoucího. Témata máme dána větši-
nou na pololetí, letos jsme probírali postavy ze 
Starého zákona a to, co nám mohou říci v sou-
časnosti. Při programu děti hledají verše v bibli, 
hrají scénky, hledají po domě něco skrytého, 
zkrátka se je vedoucí snaží vtáhnout do děje. 
Každý náš program směřujeme k  Pánu Ježíši 
Kristu, ale vždy to aplikujeme do současného 
života, aby to nebyla jen historie.

O čem konkrétně mluvíte?
Pokaždé je to jiné, probírali jsme lidské vlast-
nosti, vztahy k rodičům, sobě samému, státu, 
sourozencům, ty si většinou necháváme na 
naše akce, na podzimní nebo jarní prázdniny, 
kdy je možnost mluvit s dětmi víc. Rozděluje-
me se na skupinky a mluvíme o tom, co koho 
trápí, škola, starosti… Po programu je čas na 
oznámení co nás čeká a pak už následují hry. 
Když je hezky tak jsme venku, jinak vevnitř. Ně-
které dorosty máme zaměřeny tématicky, kdy 
děláme párty - palačinkovou, detektivní, balo-
nkovou. Máme výhodu, že se děti nebojí říct 
své nápady, některé párty jsou přímo na jejich 
objednávku, stejně tak třeba některé tábory 
jsou podle jejich přání.

Zmiňujete tábory, jak probíhají vaše tábo-
ry? Jsou stejné jako běžné?
Z  velké části jsou naše tábory podobné kla-
sickým táborům, pokaždé je máme na něja-
ké téma - Harry Potter, Exodus, Hobit, Cesta 
kolem světa, Stavba železnice… Na táborech 
máme na tato témata celotáborovou hru. Hry 
většinou vymýšlíme sami, ale inspirujeme se 
i u jiných táborů, či si vyměňujeme hry s jinými 
oddíly. Přípravu her si jako vedoucí moc užívá-
me. Rozdíl bude v ranní chvilce, kdy si nejprve 
každý přečte daný biblický text, odpoví na pár 
otázek a pak si v menších skupinkách o daném 
tématu popovídáme, modlíme se a nakonec si 

společně zazpíváme. Po nástupu už je vše jako 
na normálním táboře. Na konci dne máme ješ-
tě večerní duchovní programy, kdy probíráme 
většinou nějaké souvislejší celky, například De-
satero, Modlitbu Páně, život Pána Ježíše Krista; 
případně rozebíráme, co se nám zdá potřebné, 
třeba témata z etické výchovy. Jinak by lidé ne-
poznali rozdíl mezi námi a jiným táborem.

Jezdí s vámi i děti z nevěřících rodin?
Jezdí s námi a je to pro nás velká čest. Vážíme si 
jejich důvěry i důvěry jejich rodičů. Vzhledem 
k  různým sektám to vnímáme jako nesamo-
zřejmou věc. Většinou to jsou kamarádi, spolu-
žáci našich dětí, někdo nás doporučí, zkrátka to 
funguje na osobních vztazích.

Jak šel čas v Křesťanském dorostu s vámi?
Během těch let se u mě změnila pozice, ve kte-
ré vystupuji, a tak se měnilo i mé poslání. Za-
čínal jsem jako řadový vedoucí, ale dnes tam 
už nejsem primárně pro hry a abych dělal zá-
bavu, ale naplňuje mě, že poskytujeme kvalitní 
čas dorostencům, věnujeme se jim dle našich 
možností a  nabízíme užitečné trávení času. 
Pro mě je velkou ctí, že nám rodiče důvěřují 
a nechávají jezdit s námi své děti, to je nejen 
důkaz, že to děláme dobře, ale pro nás je to 
také závazek nezklamat. Stále se musíme učit 
pokoře a samozřejmě také zodpovědnosti. Má 
dnešní role je už spíš zařídit kvalitní prostředí 
pro vedoucí, aby mohli realizovat své nápady, 
vnímám, že jsem pro ně jakousi záštitou.

Neměl jste někdy chuť již skončit?
Už několikrát přišla chvíle, kdy jsem si říkal, že 
bych už měl skončit a přenechat práci jiným, 
ale vždy přišlo ujištění, že se ještě můj čas v do-
rostu nenaplnil, že mě Pán Bůh chce v  této 
službě. Cítím, jak nás jako dorost Pán Bůh má 
rád, jak si přeje, aby to fungovalo a i přes různé 
těžké chvíle, které jsme zažili, jako například 
povodně, kdy jsme měli v  táboře 1,5 metru 
vody a  museli se evakuovat, tak vnímám, jak 
si přeje, abychom v naší práci pokračovali. Za 
ta léta zde prošlo mnoho vedoucích, kteří tu 
nechali velký kus sebe a za to jim patří velký 
dík. Bez nich a jejich nadšení by dorost nemohl 
fungovat. Stejně tak by to nešlo bez pomoci 
rodičů dorostenců, kteří nám pomáhají nejen 
se stavěním a  bouráním tábora, pečou nám 
dobroty, ale vlastně s  čímkoliv si vymyslíme, 
což je skvělé. Zároveň za námi stojí Sbor, a to 
je také důležité, že jsme součástí něčeho vel-
kého, dává nám to pocit bezpečí, pocit, že je 
tady někdo pro nás, to je k nezaplacení. To si za 
peníze nemůžete koupit, to je to, co nám dává 
Pán Bůh.

Lenka Bartáková, redaktorka

Spolek Křesťanský dorost 
v Horních Počernicích

Ve Žlíbku 168/8
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

www.kdhp.cz
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NEDĚLE 

10. ZÁŘÍ 

 OD 15:00 

DIVADLO 

HARMONIKA

BRATŘI V TRICKU  

PRASEČÍ CIRKUS

PÉRO ZA KLOBOUKEM
PĚVECKÝ SBOR 

PALEČEK

BUBENICKÝ 

WORKSHOP

VSTUP VOLNÝ

ŽONGLÉRSKÝ 

WORKSHOP

PROGRAM JE PŘIPRAVENÝ NA PARKOVIŠTI PŘED DIVADLEM. 

 V PŘIPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE PŘESOUVÁ DO VNITŘNÍCH 

PROSTOR DIVADLA.  (VOTUZSKÁ 379) 

VÍC INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPOCERNICE.CZ
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Vážení diváci,
dovolte mi, abych 
vás přivítala v  nové 
divadelní sezóně, 
která bude opět 
velmi pestrá. A  pes-
tré bude i její SLAV-
NOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
v  neděli 10.  9. na 
prostranství před 

divadlem. Rozhodli jsme se zaměřit na téma 
pouličního divadla, protože je hravé, patří 
k (odcházejícímu) létu a protože ho jednodu-
še máme moc rádi. Na co se tedy můžete těšit? 
Pro děti zahraje pohádku divadlo Harmoni-
ka, které pracuje s loutkami, velmi nápaditou 
a vtipnou scénografií a děti dokáže doslova 
očarovat. Své zážitky z  pohádky pak budou 
děti moci namalovat v  našem výtvarném 
koutku, který bude k  dispozici po celý den 
a  nabídne například i  malování křídami na 
zem, děti tak budou moci zpestřit a rozveselit 
přímo místo dění. Pro diváky všech věkových 
kategorií pak vystoupí žonglérské duo Bra-
tři v  tricku s  představením Prasečí cirkus. 

„Bratři“ jsou na poli pouličního umění feno-
ménem, dokáží originálně skloubit žonglér-
ské umění s herectvím, klaunerií a především 
jsou neuvěřitelně vtipní. Jsem si jistá, že jejich 
vystoupení plné roztomilých růžových prasá-
tek pobaví i vás a vaše ratolesti. Pro zájemce 
bude po představení připraven žonglér-
ský workshop pro začátečníky i  pokročilé. 
A  protože k  pouličnímu divadlu workshopy 
neodmyslitelně patří, máme připraven ještě 
jeden – hudební. Naše pozvání přijal bube-
ník a  perkusista Standa Vít, který dokáže 
rozbubnovat a rozkřepčit i ty zdánlivě nejza-
tvrzelejší nemuzikanty, zkusíte to také? Jed-
notlivá vystoupení příjemně propojí dětský 
sbor Paleček, který sbírá ocenění na velkých 
pěveckých soutěžích a jejichž koncerty bývají 
skutečným pohlazením po duši. Hřebem ve-
čera pak bude kapela Péro za kloboukem. 
Nespoutaná hudební smršť, kloubící v  sobě 
balkánské a  divadelní vlivy, skládá se totiž 
z  členů legendárního divadla Koňmo. Dob-
ře vám radíme, vezměte si pevnou obuv, ať 
neodcházíte s  protancovanými podrážkami. 
Občerstvení bude zajištěno naším kavární-

kem Pavlem Kohoutem, těšit se můžete na 
pivo, limonády, klobásy a mnohé další dob-
roty. Program zahájíme v 15 hodin a bude 
trvat až do večera. Celá akce je zdarma. 
Ráda bych vás nyní také pozvala na první 
večerní divadelní představení letošní sezóny 
v  kamenném divadle. Je jím inscenace Cry 
baby cry, na kterou se velmi těšíme, protože 
je naší první spoluprací se skvělým Švando-
vým divadlem. Jedná se o moderní komedii 
s Michalem Dlouhým v hlavní roli. Uvidíte ji 
v pátek 22. 9. Kromě tohoto představení se 
můžete těšit i  na filmové projekce, kterých 
jsme se v letošní sezóně rozhodli zařadit více 
a rozšiřujeme nabídku i o projekce pro děti, 
a  také na první představení Čechova diva-
delního podzimu, komedii Dvě gorily proti 
mafii, kterou uvedeme v sobotu 30. 9. A to 
zdaleka není vše…
Moc se na vás v  sezóně 2017/2018 těšíme. 
Přijďte na chvíli zapomenout na všední sta-
rosti, přijďte se bavit!

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

PŘEHLEDNÝ PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ
NEDĚLE 10. ZÁŘÍ OD 15.00 Zahájení 12. divadelní sezóny
ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ V 19.30 Masaryk (KINO)
SOBOTA 16. ZÁŘÍ V 15.00 Popelka
ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ V 19.30 Naprostí cizinci (KINO)
STŘEDA 20. ZÁŘÍ OD 18.00 Karel Frontz – Keňa 2008 (VERNISÁŽ)
PÁTEK 22. ZÁŘÍ V 19.30 Cry Baby Cry
NEDĚLE 24. ZÁŘÍ V 15.00 Paní Láry Fáry
PONDĚLÍ 25. ZÁŘÍ V 19.30 Caveman
STŘEDA 27. ZÁŘÍ V 19.30 Špunti na vodě (KINO)
SOBOTA 30. ZÁŘÍ V 19.30 Dvě gorily proti mafii (ČDP)

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY
STŘEDA 20. ZÁŘÍ V 9.00 a 10.30 O Honzovi  a princezně

Dopolední pořady je možné navštívit i individuálně po dohodě  
s paní Držmíškovou na tel.: 281 920 326.

DOMEČEK 
ZÁPIS DO KURZŮ

V novém školní otevíráme: 
• jazykové kurzy angličtiny 

(všechny úrovně včetně konverzace), 
němčiny, španělštiny, ruštiny a češtiny 

pro cizince

• NOVINKU letošního roku KURZ ŠITÍ 
pro začínající švadleny s kvalifikovanou 

a milou lektorkou

• street dance s Nikolou 
(pro děti od 10 do 15 let)

• Virtuální univerzitu třetího věku.

Zápis do všech kurzů i VU3V bude 
probíhat od 4. do 14. září vždy od 

pondělí do čtvrtka od 16.00 do 19.00 ve 
foyer Divadla Horní Počernice.
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Pokladna divadla je otevřená od pondělí 
do pátku od 16.00 do 19.00 a vždy hodinu 
před každým představením. Vstupenky si 
můžete koupit nebo zarezervovat kdykoliv 
na našich webových stránkách www.diva‑
dlopocernice.cz Věnujte pozornost ome‑
zené délce rezervace, vstupenky je nutné 
do týdne vyzvednout v  pokladně divadla. 
Tři dny před představením již není možné 
vstupenky rezervovat. Pokud se vám neho‑
dí jít si pro vstupenky do pokladny divadla, 
doporučujeme vstupenky přímo zakoupit 
na http://vstupenky.divadlopocernice.cz/
kulturni ‑centrum ‑horni ‑pocernice/list (vy‑
berte si možnost Evstupenka nebo Cool 
ticket).
Délka všech představení je uváděná včetně 
přestávky. Pořady do 90  minut se hrají bez 
přestávky, pokud není uvedeno jinak.

Neděle 10. září od 15.00

ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Příjemné odpoledne pro všechny naše divá-
ky, velké i malé, i pro ty, kteří si do počernic-
kého divadla zatím nenašli cestu.
Během odpoledne uvidíme pohádku divadla 
Harmonika. Hrát bude kapela Péro za klobou-
kem, Prasečí cirkus předvedou Bratři v tricku. 
Stejně jako v loňském roce si zazpíváme s Pa-
lečkem. Připravili jsme také bubenický nebo 
žonglérský workshop.
Přijďte se podívat, pobavit a zahájit s námi 
již 12. divadelní sezónu Divadla Horní 
Počernice. Program je připravený v prostoru 
před divadlem. V případě nepříznivého poča-
sí se přesuneme do divadla. Vstup volný.

Čtvrtek 14. září v 19.30

MASARYK
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich 
Kaiser a další
Českými lvy ověnčený film.
Délka filmu: 113 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 16. září v 15.00
POPELKA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Kristýna Cincibusová, 
Klára Šimicová
Pohádkový příběh plný písniček a tanečních 
vystoupení.
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Úterý 19. září v 19.30

NAPROSTÍ CIZINCI
Režie: Paolo Genovese
Hrají: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, 
Marco Giallini a další
Skupina dlouholetých přátel si zpestří společ-
nou večeři hrou na pravdu. Brzy se ukáže, jak 
málo o sobě vědí.
Délka filmu: 97 minut
Vstupné: 80 Kč

Středa 20. září v 18.00

KAREL FRONTZ – Keňa 2008
Vstup volný

Pátek 22. září v 19.30
Sabina Krátká

CRY BABY CRY
Švandovo divadlo
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková, 
Kristýna Frejová a další
Komedie o  tom, jak pět žen hledá návod na 
štěstí. Může nás ale vůbec někdo naučit jak žít 
a jak být šťastný?
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

Neděle 24. září v 15.00
Betty MacDonaldová a Eva Čechová

PANÍ LÁRY FÁRY
DS Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Z. Staňková a děti
Paní Láry Fáry zná lék na všechny dětské nemo-
ci a navíc je s ní legrace.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Pondělí 25. září v 19.30
Rob Backer

CAVEMAN
Agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík/ Jakub Slach
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

Středa 27. září v 19.30

ŠPUNTI NA VODĚ
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Pavel 
Liška a další
Česká letní filmová komedie vám připomene 
prázdninovou atmosféru.
Délka filmu: 83 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 30. září v 19.30
Pavel Kohout

DVĚ GORILY PROTI MAFII
DS Jiřího Voskovce – Sázava
Režie: Martin Kovářik
Napínavá komedie se skoro sedmi mrtvolami.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Neděle 1. října v 15.00

MIMI ŠÉF
animovaný, komedie /USA
Režie: Tom McGrath
Bláznivá komedie, která baví malé i velké 
diváky.
Délka filmu: 97 minut
Vstupné: 80 Kč

Pondělí 2. října v 19.30

ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Lenka 
Krobotová a další
Melodrama odehrávající se ve 40. letech za ně-
mecké okupace.
Délka filmu: 130 minut
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 5. října v 19.30
Vratislav Blažek, Zděněk Podskalský, Evžen 
Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Viktor Limr/ Lumír Olšovský/ Filip 
Tomsa, Dalibor Gondík a další
Divadelní úprava klasické a populární komedie 
o třech fasádnících, kteří si chtějí užít jeden ve-
čer ve velkém stylu.
Délka představení: 180 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Neděle 8. října v 18.00
Jarmila Loukotková

TAJEMSTVÍ ČERNÉHO LESA
DS Počerníčci
Režie: Klára Šimicová, Jana Sůvová
Shakespearův tragický příběh Macbetha pře-
psala Jarmila Loukotková tak, aby byl zajímavý 
i pro děti.
Délka představení: 75 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 10. října v 19.30
Alexandre de la Patellière

JMÉNO
Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr 
Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová
Brilantní komedie podle nejlepší francouzské 
tradice. Polštářová bitva omezenců, kteří jsou 
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přesvědčeni o  tom, že svá omezení už dávno 
překonali. Délka představení: 95 minut (hraje-
me bez přestávky)
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

Čtvrtek 12. října v 19.30

RECITÁL 
VLASTY REDLA
Koncert moravského zpěváka, textaře, sklada-
tele a multiinstrumentalisty.
Vstupné: 300 Kč

Sobota 14. října v 19.30
Jiří Janků, Petr Svojtka

PROKLETÍ 
RODU BASKERVILLŮ ANEB 
POZOR ZLÝ PES!
DS Načerno
Režie: Ludmila Římanová a Ondřej Pečený
Hrají: Vojtěch Klinger/ Oliver Cox, Jakub 
Heřmánek/ Ivan Dzido, Pavel Trnka/ Lukáš 
Křížek, Matěj Trojan
Na blatech se stmívá a  středověká legenda 
o  krvelačném psisku znovu ožívá. Co když se 
ale známý příběh odehrál jinak, než ho známe?
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Neděle 15. října v 15.00
Eva Bartoňová

ČERTOVSKÉ ČAROVÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová,  Roman Chlup
Hrají: R. Chlup, E. Bartoňová, L. Vondráčko-
vá a další
Vtipná pohádka plná kouzel, čarovných pro-
měn a hezkých písniček.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Pondělí 16. října v 19.30
Josef Dvořák

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Režie: Rudolf Fleischer a Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Markéta 
Hrubešová a další
Josef Dvořák v osobité úpravě muzikálu Vos-
kovce a Wericha Divotvorný hrnec.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 18. října v 19.30

POLINA
Francie 
Režie: Angelin Preljocaj, Valérie Müller

Hrají: Juliette Binoche, Niels Schneider, 
Alexej Guskov a další
Polina je od malička drilována v tanci a je na 
nejlepší cestě do moskevského Velkého diva-
dla. Ale když se zúčastní představení moder-
ního výrazového tance, zažije umělecký šok, 
který ji naprosto změní dosavadní život. 
Délka filmu: 112 minut
Vstupné: 80 Kč

Pátek 20. října v 19.30
Tomáš Dianiška

MOJE MALÁ ÚCHYLKA
A studio Rubín
Režie: Adéla Stodolová
Hrají: Jan Cina, Berenika Kohoutová a další
Hra ve stylu detektivních parodií.Čtyři lidé jsou 
pozváni do luxusní rezidence a samozřejmě 
se stane vražda. A pak ještě jedna. Všichni jsou 
podezřelí a všichni mají motiv. To je nepříjemná 
kombinace...
Délka představení: 70 minut 
Ceny: 300, 280, 260 Kč 
(Sleva pro studenty 20 %)
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

Sobota 21. října v 19.30

TETIČKY 
(JEZINKY BEZINKY)
DS Nové divadlo Mělník
Režie: Ivan Neubauer
Černá komedie, kde se o mrtvoly přímo zakopá-
vá a milé stařenky nemusí být úplně neškodné.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Neděle 22. října v 15.00

O KRÁSNÉM PÁVU 
A ZAČAROVANÉM HRADU
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Výpravná činoherní pohádka na motivy díla 
Boženy Němcové.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Středa 25. října v 19.30

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
Zábavná talk-show baviče Iva Šmoldase.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč

Pondělí 30. října v 18.00

PROTENTOKRÁT CHVALY
Divadelní spolek TisíciHran
Režie: Tereza Durdilová, Eva Čechová, 
Tereza Vohryzková
vystupují dámy: Ilze Dlanská 
a Eva Warausová
Dokumentární představení o proměnách Pra-
hy a Horních Počernic za protektorátu. Pro di-
váky od 8 let, jejich rodiče a prarodiče.
Vstupné: 120 Kč (děti do 15 let platí 80 Kč)

LISTOPAD
Sobota 4. listopadu v 19.30 
Alexandr Guha

DENTÁLNÍ RAPSÓDIE ANEB 
STOMATOLOGICKÁ REVUE
Ztracená existence
Režie: Alexandr Guha   
Hrají: Petr Kozák, Matěj Dvořák, Zdeněk Ko-
vář a další
Rande orální perspektivou. Den a noc jedné 
dívky z pohledu jejích zubů. Co prožívají, zatím-
co jejich majitelka randí? 
Nominace na inscenaci roku v Divadelních no-
vinách. 
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Představení je nevhodné pro diváky do 15 let.

Neděle 5. listopadu v 15.00 
K. J. Erben a H. Sýkorová

TŘI PŘADLENY
Režie: Tomáš Krauchner
Pohádka na klasický námět.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 7. listopadu v 19.30 
Ray a Michael Coony

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas, 
Filip Tomsa a další
Fraška plná humorných záměn i dramatických 
zvratů s nečekanou pointou.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Pátek 10. listopadu v 19.30 
Antoine de Saint‑Exupéry 

MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Dramatizace známého poetického příběhu pro 
malé i velké diváky.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

KONCERT

KINO

PREMIÉRA
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Neděle 12. listopadu v 15.00
Jiří Ondra, Tomáš Alferi

SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo rozmanitostí Most
Režie: Jiří Ondra
Dobrodružství slavné postavy z Pohádek tisíce 
a jedné noci.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 13. listopadu v 19.30
Daniel Glattauer, Ulrike Zemme

DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
3D Company
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Anna Fixová, Daniel Bambas
Romantická tragikomedie, která je adaptací 
populárního rakouského románu v e-mailech.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 250, 230, 200 Kč 
(studentská sleva 20%)

Sobota 18. listopadu v 15.00
Božena Němcová

ČTVERO KRKAVCŮ
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Na námět klasické pohádky hrají počernické 
děti.
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Neděle 19. listopadu v 15.00  

ANDĚL PÁNĚ II
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, 
Anna Čtvrtníčková a další
Velmi podařené pokračování úspěšné české 
pohádky.
Délka představení: 99 minut
Vstupné: 80 Kč

Středa 22. listopadu v 19.30

YELLOW SISTERS
Vstupné: 200 Kč

Čtvrtek 23. listopadu v 19.30
Eric Assous

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Divadlo v Rytířské
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kost-
ková, Nela Boudová a další
Inteligentní, důvtipná a vynalézavá situační 
komedie.
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

Sobota 25. listopadu v 15.00
Jana Galinová

KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
Divadlo pohádek
Režie: Jana Galinová
Pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně 

jako děti moc rádi koukají na televizi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Sobota 25. listopadu v 19.30
Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY
DS Právě začínáme
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Pondělí 27. listopadu v 18.00

KONCERT UČITELŮ 
ZUŠ RATIBOŘICKÁ
Vstupné: zdarma (je nutná vstupenka)

Středa 29. listopadu v 19.30
Oscar Wilde

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM
Indigo Company
Režie: Hana Marvanová
Hrají: Radek Zima, Michael Vykus/ Ondřej 
Ruml, Lilian Sarah Fischerová a další
Komedie mnoha párů, které nepodceňují styl 
a nepřeceňují pravdu. Ryze britská studie žen, 
mužů, vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně 
a s úsměvem podléháme. 
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 250, 230, 200 Kč

KONCERT

KINO

PREMIÉRA

DIVADELNÍ TÁBOR JE RADOST
V  červenci a  srpnu proběhly v  našem di-
vadle dva divadelní příměstské tábory, 
které vyústily veřejným představením na 
velkém jevišti. Lektorkou, stejně jako loni, 
byla herečka a pedagožka Nika Nováková. 
Poprosila jsem jí tedy o  krátký rozhovor 
a shrnutí této netradiční divadelní práce.

Niko, jak sis letošní příměšťáky užila?
No báječně. Děti byly skvělé, v  obou tur-
nusech. Užili jsme si hodně legrace a neméně 
tolik práce. Mám štěstí na talentované a pilné 
děti. A v neposlední řadě na báječné zázemí 
divadla. Myslím to vážně. Je to symbióza, kte-
rá je pro mne velmi důležitá. Je platformou 
pro vznik něčeho pěkného a smysluplného.

Je velký rozdíl v divadelní práci s dospělý-
mi a s dětmi?
To je široká otázka. Vždy záleží na tom, s jaký-
mi lidmi přijdeš do kontaktu, s  jakými lidmi 
vstoupíš do vztahu. Ale obecně vzato se mi 
pracuje dobře jak s  dospělými, tak s  dětmi. 
Práce s  dětmi a  dospělými má svá specifika 
a  já jsem si v každé z nich vždy našla to, co 
mě těší. Když to zjednoduším, na dětech mi-
luji jejich otevřenost, hravost, spontánnost, 
veselost. S  dospělými pak mohu vstupovat 
hlouběji do charakteru postav, zpracovávat 
závažnější témata.

Tématy letošních táborů byly „Děvčátko 

Momo a ukradený čas“ a „Příšerné příbě-
hy“, proč jsi vybrala právě je?
Mě v  první řadě zajímá práce na příbězích, 
které mají pro mne nějakou hodnotu. Po-
kouším se vybírat předlohu, která je, podle 
mého názoru, kvalitní a má určitý přesah. Asi 
je to také o  vkusu, který se formoval v  prů-
běhu mých studií (gymnázium, konzervatoř, 
DAMU). Vybírám si zkrátka literaturu, která se 
mne nějak „dotýká“, rezonuje se mnou.
Tento rok jsem se ale také snažila vyjít z toho, 
co jsem vypozorovala na minulé divadelní 
dílně. Z toho, co děti zajímalo, těšilo. Byly to 
strašidelné příběhy, což jsem loni zjistila díky 
improvizacím, které jsou nedílnou součástí 
mojí divadelní práce. Byl to ale trochu risk. 
Přeci jen doba, po kterou jsem mohla děti 
poznávat, byla krátká. A  také jsem nevědě-
la, jestli to, co je zajímalo před rokem, bude 
aktuální i letos. Ale nakonec mohu říci, že to 
vyšlo výborně.

 Myslíš, že divadelní tábory mají smysl, že 
to dětem něco předá?
Věřím, že rozhodně ano. Těch smysluplných 
rovin, které divadelní tábor přináší, je jis-
tě více. Především vidím, že se v  obou tur-
nusech vytvořily dobré party. Děti se rády 
viděly, těšily se na sebe a to je pro mne vždy 
nejpodstatnější.
Dále je zde rovina, řekněme, umělecká, která 
děti rozvíjí po všech myslitelných stránkách. 

Mám být stručná, uvedu tedy jen pár příkla-
dů  – práce s  trémou, hlasovým projevem, 
mluvním projevem, rozvoj pohybového cítě-
ní, rozvoj komunikace, spolupráce apod.
V neposlední řadě pak mají děti možnost za-
kusit práci s profesionálními nároky a v pro-
fesionálním prostředí divadla. Na to se vždy 
těší nejvíc.
Zkrátka, věřím, že náš tábor, naše divadelní 
dílny, přináší radost ze společné tvorby i  ra-
dost z konečného výsledku – představení.

Mohou se na tebe děti těšit i příští rok?
Ano, určitě! A já na ně, věřím, také!

Barbora Jelínková, ředitelka divadla
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Vážení a milí,
po příjemných letních měsících přichází září, plné barev a nových začátků. Pro nás na zámku je to start 
naší „největší sezony“, která trvá právě od září do dubna. A vykročíme pěkně svižně!
Ještě do 3. září můžete naposledy prožít výstavu Hlavolamy v uličkách starého města, aby ji už 9. září 
vystřídal roztomilý a oblíbený Krteček Zdeňka Milera. Tato výstava zaplní první patro i sklepení zám‑
ku, v kočárovně pak bude dokonce Krtkovo kino, kde vám promítneme v rámci výstavy kreslené po‑
hádky právě s Krtkem! Sklepení se promění na velkou Krtkovu hernu, v prvním patře oceníte ilustrace 
Kateřiny Milerové, dcery pana Milera, a Emilie Milerové, jeho manželky. Představena bude i nová po‑
stavička, paní Krtečková, tu možná ještě neznáte! Přijďte se podívat na slavnostní zahájení výstavy 

v sobotu 9. září od 14 hodin, jistě se rádi zúčastníte příjemného povídání s oběma ilustrátorkami. Vstup je volný se zakoupe‑
nou vstupenkou na výstavu ze dne 9. září.
Kdo nestihne slavnostní zahájení, může na výstavu zavítat kdykoli až do 3. prosince a ideálně spojit svou návštěvu z jednou 
z doprovodných akcí. Konkrétně 16. září probíhá jedinečná Tajemná noc na zámku, kdy si děti mohou projít zámek i výstavu 
o Krtkovi s pohádkovou mapou, soutěžit se všemi postavami naší královské družiny, utkat se s rytířem či patřit naše oprav‑
dové princezny. To vše za svitu svíček a v podvečerní atmosféře.
V neděli 17. září se pak koná tradiční Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi, kterou jsme obohatili o ukázky výcviku králíků, 
pejsků a dalších zvířátek v areálu tvrze, divadelním představením Paní Láry Fáry na zámeckém nádvoří a pouť pak vyvrcholí 
koncertem skupiny Petr Kalandra Memory Band – rovněž v neděli od 19 hodin. Neváhejte zakoupit zvýhodněné vstupné na 
koncert v předprodeji, vyplatí se to!
A co nabízí prodejní galerie zámku? Nádherné šité obrazy Aleny Schulz, rodačky z Horních Počernic. Tuto unikátní výstavu 
provází i velmi zajímavá vernisáž – 4. září od 18 hodin jste všichni zváni na vernisáž, kde zahraje Vladimír Merta a Jaroslav 
Olin Nejezchleba! Předpokládám, že tuto hudební i výtvarnou lahůdku si jistě nenecháte ujít.
 
Dobré vykročení do podzimu přeje za všechny na zámku.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Chvalský zámek 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, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

OTEVŘENO DENNĚ od 9 do 17 hod. 
ZAVŘENO od 4. do 8. 9. 2017 z důvodu deinstalace výstav. Svatby, dohodnuté akce  

a vernisáž 4. 9. (Alena Schulz, Vladimír Merta, Olin Nejezchleba) se KONAJÍ! 

do 3. 9. , denně od 9 do 17 hod., 

POZOR KONČÍCÍ VÝSTAVA!

HLAVOLAMY V ULIČKÁCH 
STARÉHO MĚSTA
Zábavná, hravá a  interaktivní výstava zve 
děti i  dospělé do uliček starého města, kde 
skládají a  luští hlavolamy, hádanky, rébusy, 
logické úlohy, hry a je zde i kuličkové bludiš-
tě, velký ježek v kleci a molitanová herna! Jis-
tě vás zaujme i největší a největší hlavolam 
v ČR pojmenovaný Big Pelikan.

od So 9. 9. do Ne 3. 12. , otevřeno denně 
od 9 do 17 hod. včetně státních svátků
slavnostní zahájení 9. 9. od 14 hod. 
za účasti ilustrátorek Kateřiny a Emilie 
Milerové (dcera a manželka Z. Milera)

ŠŤASTNÝ KRTEK ANEB KRTEK 
SLAVÍ 60. NAROZENINY
Víte o tom, že oblíbený Krtek Zdeňka Mi-
lera slaví letos již 60. narozeniny? A  kde 
jinde slavit tak významné výročí než na 
Chvalském zámku, který je zasvěcen dě-
tem, rodinám, školám a školkám? Pobaví 
se děti i dospělí, na všechny při narozeni-
nové výstavě myslíme! Výstava probíhá 
od 9. 9. do 3. 12. 2017, denně od 9 do 17 
hod. ve všech výstavních prostorách zám-
ku. Připravili jsme i mnoho doprovodných 
akcí a komentované prohlídky pro rodiny 

s dětmi, školy, školky a dětské kolektivy. 
Slavnostní otevření výstavy spojené s be-
sedou s  ilustrátorkami Kateřinou Milero-
vou, dcerou Zdeňka Milera, a Emilií Mile-
rovou, jeho manželkou, se koná v sobotu 
9. září od 14 hodin ve velkém sále zámku. 
Vstup na zahájení v  rámci vstupenky na 
výstavu, zakoupenou 9. 9.
Zámecká kočárovna se proměnila na kino, 
kde promítáme filmy o Krtkovi. Ze sklepení 
se stala velká interaktivní herna, neboť je zde 
výstava Zdeněk Miler dětem. Mezi panely ve 
tvaru otevřené knihy s replikami ilustrací na 
děti čekají skládačky, puzzle, kostky, skláda-
cí raketa nebo bludiště. Za splněné úkoly si 
děti dávají do katalogu razítka.
V  prvním patře zámku můžete obdivovat 
originální ilustrace ze společné knihy Zdeň-
ka Milera a Kateřiny Milerové „Krtek a rybka“ 
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i  první příběhy paní Krtečkové, originální 
ilustrace první samostatné knihy K. Milerové 
„Krtek na návštěvě“. Kateřina Milerová zde 
prezentuje ukázky své volné tvorby a před-
stavuje i  modrého medvěda Baribala, svou 
původní pohádkovou postavu.
Velmi zajímavé jsou také ukázky originálních 
zachovaných ultrafánů, původního postupu 
kresleného filmu o  Krtkovi ze studia Jiřího 
Trnky, kombinované s  ukázkami z  připra-
vované knihy o  Zdeňku Milerovi od Pavly 
Slancové. Emilie Milerová, manželka Zdeň-
ka Milera, zde představí své pohádkové ob-
rázky Prahy i další volnou tvorbu. Jistě vám 
neunikne ani dokument o  Zdeňku Milerovi 
a  rádi se zvěčníte s  Krtkem v  našem foto-
koutku.

Nenechte si ujít doprovodné akce:
• 9. 9. od 14 hod.
slavnostní zahájení, hosté ilustrátorky 
Kateřina a Emilie Milerová (dcera a man-
želka Z. Milera)

• 16. 9. od 18 do 21 hod.
Tajemná noc na Chvalském zámku - na-
pínavá stezka zámkem s  pohádkovými 
postavami

• 17. 9. od 10 do 18 hod.
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi 
s bohatým programem

Rezervace, informace na tel. 281 860 130 
nebo na e -mailu
infocentrum@chvalskyzamek.cz

Pá 15. 9. od 20 hod., velký sál zámku

HUDEBNÍ FESTIVAL
SV. LUDMILY: HOUSLISTÉ JAN 
A JAKUB FIŠEROVI
Druhý festivalový koncert Hudebního fes-
tivalu u sv. Ludmily, který pořádá hornopo-
černická římskokatolická farnost, se koná ve 
velkém sále zámku od 20 hod. Vystoupí duo 
významných českých houslistů mladé gene-
race, bratři Jan a Jakub Fišerovi.

So 16. 9. mezi 18. a 21. hod.

TAJEMNÁ NOC
NA ZÁMKU – POHÁDKOVÁ 
STEZKA VEČERNÍM ZÁMKEM
S KRÁLOVSKOU DRUŽINOU

Pohádková stezka večerním a nočním zám-
kem osvětleným svíčkami pro děti, tentokrát 
i  s  prohlídkou zbrusu nové výstavy Šťastný 
Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny. Budete 
soutěžit s celou královskou družinou – prin-
ceznami Šípkovou Růženkou, Popelkou, Zla-
tovláskou, Koloběžkou I., královnou, rytířem, 
Meluzínkou, skřítkem Matýskem, hodnou 
čarodějnicí, zámeckou kuchařkou, sluhou, 
šaškem i  zahradníkem. Pobavíte se a  čeká 
vás nejedno překvapení. Akce je vhodná pro 
děti od 2 do 11 let.
Přijďte kdykoli mezi 18. a 20. hodinou, akce 
probíhá do 21 hod., není třeba rezerva-
cí. Vstupné: děti 2-15  let, senioři, studenti, 
ZTP/P  – 100 Kč, dospělí 150 Kč, výhodné 
rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 
350 Kč.

Ne 17. 9. od 10 do 18 hod.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA 
CHVALSKÉ TVRZI S BOHATÝM 
PROGRAMEM
Tradiční Svatoludmilská pouť se koná v ne-
děli 17. 9. 2017 od 10 do 18 hod. v prostoru 
Chvalské tvrze, avšak kolotoče budou v pro-
vozu už od úterý 12. 9. O pouti vás čekají ko-
lotoče, atrakce, stánky s občerstvením a bo-
hatý doprovodný program:

• Nová výstava Šťastný Krtek aneb Krtek 
slaví 60. narozeniny na Chvalském zámku 
Chvalském zámku (od 9. 9. do 3. 12. , denně 
9-17 hod., běžné vstupné)

• Ne 17. 9. v 8.30 hod. bohoslužba  
v kostele sv. Ludmily

• Ne 17. 9. od 10, 12.30 a 15 hod. ukázky 
výcviku psů, králíků a dalších zvířátek 
v areálu Chvalské tvrze.

• Ne 17. 9. do 13:30 hod. divadelní 
představení Paní Láry Fáry na nádvoří 
Chvalského zámku, hraje počernický 
dětský divadelní soubor Na Radosti. Díky 
spolupráci s SHM Horní Počernice je VSTUP 
pro veřejnost na divadlo ZDARMA.

Vstup na pouť a  divadélko zdarma. Vstup na 
výstavu a Tajemnou noc za vstupné.

Ne 17. 9. od 19 hod.

KONCERT PETR KALANDRA 
MEMORY BAND NA NÁDVOŘÍ
Přijďte se ponořit do atmosféry hudby 70. 
a 80. let 20. století, zavzpomínejte při půso-
bivých písních Petra Kalandry, Oskara Petra, 
Jana Spáleného, Boba Dylana či Neila Youn-

ga v podání skupiny Petr Kalandra Memory 
Band. Koncert se koná v podvečer Svatolud-
milské pouti, a to v neděli 17. 9. od 19 hod. na 
krytém nádvoří Chvalského zámku. Vstupné 
v předprodeji 230 Kč, v den koncertu 280 Kč. 
Vstupenky k dostání v recepci zámku, rezer-
vace na tel. 281 860 130.

od Út 5. do Po 25. 9. ,
denně od 9 do 17 hod.,
slavnostní vernisáž 4. 9. od 18 hod., 
zahraje Vladimír Merta společně 
s Jaroslavem Olinem Nejezchlebou

ALENA SCHULZ: ŠITÉ OBRAZY
Alena Schulz se narodila v Horních Počerni-
cích v roce 1954. Její babička malovala, otec 
byl akademický sochař (Miloslav Hájek, člen 
skupiny Máj 57). Alena Schulz studovala 
na uměleckoprůmyslové škole, kde začala 
s  prvními ilustracemi, zpočátku jen do dět-
ských časopisů Mateřídouška a  Ohníček. 
V roce 1985 emigrovala do Rakouska. Ve Víd-
ni ilustrovala dětské knihy. Po deseti letech 
ji osud zavedl do zapomenuté vesnice Maříž 
na česko -rakouské hranici. Koupila jednu ze 
zřícenin s  velkou zahradou, statek opravila 
a zahrada jen vzkvétá. V nedalekých Slavoni-
cích otevřela kavárnu „La petite mort“, která 
se na několik let stala proslulou, konaly se 
tam dva ročníky festivalu nezávislého umění 
a  hudby. V  současné době autorka ilustru-
je knihy pro nakladatelství Albatros, Axió-
ma atd.
V galerii Chvalského zámku vystavuje Alena 
Schulz šité obrazy. Tuto techniku samostat-
ně vyvinula  – na základní šitou kompozici 
nanáší speciální směs sádry a lepidla. Vznik-
lé, velmi pastózní struktury barevně umoc-
ňuje transparentními, pastelovými tóny. 
Vytváří tak obrazy s  nesmírnou hloubkou, 
expresivní, ale zároveň jemné a harmonické. 
V interiéru působí její díla výrazně a součas-
ně se dobře integrují s  jakýmkoliv bytovým 
stylem – výstava je prodejní.
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PRODEJNÍ GALERIE 
A KOČÁROVNA

AKCE PRO VŠECHNY

vstupné v předprodeji: 230 Kč, vstupné v den koncertu: 280 Kč
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130

neděle 17. září 2017 od 19 hod. 

Chvalský zámek 
kryté zámecké nádvoří
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Výherci soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky  
za červen a červenec
Milé děti, 
léto u nás na zámku bylo ve znamení výstavy Hlavolamy v uličkách starého města, kterou můžete navštívit ještě do 
3. září, pak už výstavní sály obsadí Krteček Zdeňka Milera. A jaké zapeklité otázky tentokrát napadly naši ohnivou 
vílu? 
V červnu otázka víly Ohnivky zněla „Jak se jmenoval hlavolam, který představil spisovatel Jaroslav Foglar ve své 
knize Záhada hlavolamu?“ Považte, to se ještě nestalo – úplně všechny odpovědi byly správné! Všech 145 soutě-
žících znalo správnou odpověď a já jsem z nich vylosovala osmiletou Kačku Rajšnerovou z Prahy 8, které blaho-
přejeme, získává dárek a komentovanou prohlídku s pohádkovou postavou dle svého výběru.
V červenci víla Ohnivka v otázce trochu přitvrdila a ptala se: „Jak dlouho trvá poskládat hlavolam Big Pelikan třem 
lidem, když mají postup? Správná odpověď zněla „tři dny“ a uhádlo ji 281 návštěvníků. Z nich jsem vylosovala 
Mikuláše Friše z Prahy 9.
Přijďte i vy soutěžit s vílou Ohnivkou, neboť otázky nejsou těžké a ceny lákavé!
                                                                                       - ak-

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: TENKRÁT NA ZÁPADĚ ANEB JAK JSEM SE OCTNUL VE WESTERNU
Chvalský zámek vyhlašuje další výtvar-
nou soutěž, tentokrát na téma divokého 
Západu, kovbojů, Indiánů a všeho, co s tím 
souvisí. Téma zní „Tenkrát na Západě aneb 
Jak jsem se octnul ve westernu“. Namaluj-
te nám svou představu a zkuste vyhrát!  
Všechna díla budou vystavena společně s 
připravovanou výstavou Jiří Brdečka 100 
let aneb Od Limonádového Joa k zázra-
kům české animace. Už se těšíme na vaše 
kladné i záporné hrdiny a věřím, že vítě-
zové si s námi připijí sklenicí kolalokovy 
limonády.

Kdo se může soutěže zúčastnit: 
Soutěž je určena žákům mateřských, základ-
ních i středních škol. Nejlepší obrázky či ilu-
strace budou vybrány odbornou porotou a 
odměněny zajímavými cenami. 

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto 
věkových kategoriích:
• I. kategorie – předškolní děti

• II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
• III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající  
  ročníky víceletých gymnázií 
• IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající  
  ročníky víceletých gymnázií 
• V. kategorie - 1. až 4. ročník středních škol  
  a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
Technika: kresba, malba, koláž

Formát: A4, A3 nebo A2

Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nej-
později do 30. listopadu 2017 do 17.00 
hodin na recepci Chvalského zámku. Z druhé 
strany obrázku uveďte: jméno autora, adresu 
bydliště nebo školy, věk – u školních dětí i 
třídu, zařazení do kategorie, kontaktní te-
lefon i e-mailovou adresu).

• Poté zasedne hodnotící komise. Z každé 
kategorie vybere tři výherce, kteří budou 
oceněni.

• Všechny výtvarné práce budou vystaveny 
na Chvalském zámku v termínu od počátku 
ledna do 1. dubna 2018 v rámci výstavy 
Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového 
Joa k zázrakům české animace.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací 
proběhne ve druhé polovině ledna 2018 
na Chvalském zámku. Autoři vítězných prací 
budou 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 příjemnou a tvůrčí práci! 

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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10–18 hod.

• stánky, atrakce, zábava

• kolotoče za stodolou

• v 10, ve 12,30 a 15 hod. ukázky  
výcviku psů, králíků a dalších zvířátek

• So 16. 9. mezi 18. a 21. hodinou: Tajemná noc na 
Chvalském zámku - napínavá stezka večerním zámkem 
s pohádkovými bytostmi, soutěže pro děti, noční výstava 
Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny

• nová výstava Šťastný Krtek aneb Krtek slaví  
60. narozeniny na Chvalském zámku  
(od 9. 9. do 3. 12., denně 9-17 hod., běžné vstupné)

Chvalský zámek zve
na tradiční a oblíbenou akci

Svatoludmilská

na Chvalské tvrzi

v neděli 17. září  2017

POUŤ
Bohatý doprovodný program:

• Ne 17. 9. v 8.30 hod. bohoslužba  
v kostele sv. Ludmily.

• Ne 17. 9. od 13.30 hod. divadelní představení 
Paní Láry Fáry, hraje počernický dětský  
divadelní soubor Na Radosti.  
Díky spolupráci s SHM Horní Počernice je 
VSTUP pro veřejnost na divadlo ZDARMA

• Ne 17. 9. od 19 hod. skupina Petr Kalandra 
Memory Band - koncert na nádvoří zámku  
90 min. živé vystoupení, vstupné v předprodeji 
230 Kč/osoba, v den koncertu 280 Kč 
Rezervace tel. 281 860 130

 DDM PRAHA 20

LETNÍ TÁBOROVÁ DOBRODRUŽSTVÍ S DDM
TÁBOR ŠPANĚLSKO – OROPESA DEL MAR
Hned jak bylo rozdané vysvědčení, vyrazili jsme za letním dobrodruž-
stvím do španělské Oropesy del Mar. Cesta autobusem byla dlouhá, trvala 

26 hodin, ale odměnou nám byla nádherná široká písčitá pláž, teplé moře, 
sluníčko, výborné španělské speciality, výlet do Valencie do největšího 
oceánografického parku v  Evropě včetně delfinária, výlet do Barcelony 
a samozřejmě spousta her. Zejména celotáborová, ve které jsme se dozvě-
děli něco z historie i současnosti Španělska.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „DETEKTIVOVÉ“
Na táboře se sešlo 6 detektivních týmů při hledání odcizené tajné zásilky. 
Hledání zásilky týmy zavedlo do Liberce, kde navštívily IQlandii. Mimo jiné 
i novou expozici Top Secret, kde se dozvěděly, jak se provádí balistika nebo 
daktyloskopie, šifrují kódy, pátrá se po kontrabandech pomocí rentgenu, 
stejným způsobem, jako se to dělá na letištích. V rámci prověrky týmu si 
děti v bazénu prověřily své schopnosti v plavání. Dále je hledání zavedlo 
do parku Mirákulum, počasí prověřilo jejich schopnosti pracovat v dešti. 
Další prověrkou bylo hledání šifrované zprávy. Předání hledaného balíčku 
se týmům podařilo vystopovat v LazerFun aréně na Harfě, kde za nalezení 
převzaly svou odměnu.

FLORBAL CAMP 2017 – LIBEREC, NAPSAL 
ÚČASTNÍK VAŠEK TŘEŠŇÁK, 12 LET
Na soustředění jsme navštívili aquapark s nejdelším tobogánem ve střední 
Evropě. Provozovali jsme také různé sporty, především florbal, ale také fot-
bal, běh, chůzi na Ještěd a také orientační běh. Na konci soustředění jsme 
měli all star game, která se skládala ze střelby na radar, pinkání míčkem na 
florbalce a olympiádou se čtyřmi disciplínami - vrh oslem, hod frisbeem, 
sprint 60 m a skok z místa. Také jsme měli letní kino, divadelní představení 
a každý večer test z florbalových pravidel.
 

VÝTVARNÝ TÁBOR 23. 7. – 5. 8. 2017 STRÁŽNÉ, 
KRKONOŠE
Na výtvarný tábor tento rok jelo 40 dětí. Počasí nám vcelku přálo a tak jsme 

Vo
ln

ý 
ča

s



26Hornopočernický zpravodaj – září 2017

si užívali nejen výtvarných dílniček 
v roubence, ale i her venku. Tento-
krát jsme dětem ušili tašky a  tak 
je mohly zdobit razítky, knoflíky 
i  mašlemi. Na šicím stroji si ušily 
dinosaura, polštářek, sáček aj. Tech-
nikou fimo si zdobily krabičky a kdo 
chtěl, mohl si vyrobit i náušnice. Vy-
zkoušeli jsme, jak se pracuje s plas-
tovými lahvemi a děti dělaly krásné 
náramky a  jablíčka. Zkusili jsme si 
i  novou techniku filcování, děti si 
udělaly panenky a zvládli to i ti nej-
menší. Nemůžeme také zapome-
nout na zdobení rámečků a výrobu 
kytek z  pláství od vajec. Malování 
bylo samozřejmostí. Každý týden 
jsme byli i na výletě.

SPORTOVNÍ TÁBOR
Tábor tentokrát proběhl v  rekreačním středisku Aero v  Holanech u  Čes-
ké Lípy. Prostředí bylo příjemné, středisko plné sportovišť včetně bazénu 
a rybníku s lodičkami, okolí a příroda krásné a cesty všemi směry vhodné 
pro cykloturistiku mimo silnice. Počasí nám přálo pro naše sportování. Ne-
byla horka a déšť se spouštěl, až když jsme se odněkud vraceli, nebo v noci. 
Na kolech jsme vyjížděli každý den a doplněním byly soutěže v  různých 
sportech jako plavání, potápění, přehazovaná, fotbal, atletika, kuželky, stol-
ní tenis a závěrečné uspořádání triatlonu.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – OKURKOVÁ SEZÓNA
Příměstský tábor s názvem Okurková sezóna byl zaměřen na účastníky ve 
věku od 6 do 15 let, pro které byl přichystaný aktivní program na celý týden 
v podobě výletů do přírody do blízkého okolí (přírodní minigolf na Hutích), 
ale také na místa vzdálenější (výlet na horu Říp). Účastníky čekaly na jejich 
toulkách také zajímavé hry a vyzkoušení různých hudebních nástrojů.

STŘELECKÝ TÁBOR – OMIŠ
Kroužek sportovní střelby se letos vydal do chorvatského Omiše. Hned prv-
ní den nás zde překvapila teplota 40 stupňů Celsia a následující den ještě 
o dva stupínky více. My jsme se ale nenechali zaskočit a po dvoudenní akli-

matizaci při odpočinku u moře jsme se pustili do raftování na řece Ceti-
ně, což byl obrovský zážitek pro všechny. Nevynechali jsme ani potápění 
a lovení mušlí, přehazku, přetahování a další hry. Po sportu jsme relaxovali 
při plavbě lodí, načerpali síly u grilování, trochu se báli při noční bojovce 
a seznamovali se s historií v nádherném městě Split. Zažili jsme toho v tak 
krátkém čase opravdu hodně a již nyní se těšíme na další dobrodružství.

NOVÝ KROUŽEK V NABÍDCE DDM OD ZÁŘÍ:
Toulavá bota, úterý od 15.10 - 16.35 hod., pro děti od 8 let
Kroužek pro zvídavé děti, které zajímá, kam se dá jít na turistické výlety a co 
je v ČR zajímavého. Toulavá bota je zavede do zajímavých míst naší vlasti, 
naučí se vyhledávat a orientovat v mapách, hledat spojení a plánovat trasu. 
Pomůže jim založit deník nápadů a  informací. Kroužek se zaměřením na 
hry a sportovní aktivity venku a v klubovně, poznávání přírody a turistiky. 
Děti hrají moderní i tradiční společenské hry, sportovní hry, luští hlavolamy, 
řeší kvízy. Výroba jednoduchých předmětů. Podle možností využití oko-
lí a hřiště. Plánujeme zábavné vycházky, hry a výlety v termínech 14. 10. , 
9. 12. 2017 a 20. 1. , 7. 4. a 9. 6. 2018. Pod vedením Hany Volfové.

ZÁPIS DO KROUŽKŮ V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018
Seznam všech kroužků je zveřejněn na www.ddm -hp.cz
Zápisy do kroužků budou zahájeny od 4. 9. 2017 od 9.00 hodin v kan-
celáři DDM. Zápisy budou probíhat do 14.  9.  2017 vždy od pondělí do 
čtvrtka 9.00  – 11.30 a  12.30  – 17.30 hod., v  pátek je kancelář DDM 
zavřena. Aktuální informace o volných místech v kroužcích najdete přímo 
na našich webových stránkách www.ddm -hp.cz, které jsou propojeny s da-
tabází a ukazují aktuální volná místa v jednotlivých kroužcích. Fotografie 
a informace z činnosti DDM můžete najít také na facebooku
www.facebook.com/ddmhp
Zarezervovat si místo v  kroužku je možné i  prostřednictvím našich 
webových stránek. Noví klienti získají přihlašovací údaje v DDM po zalo-
žení karty. Podepsanou přihlášku je nutné doručit do DDM do 5 dní. V pří-
padě nedoručení podepsané přihlášky může rezervace zaniknout. Kdo si 
místa v kroužku předběžně zarezervoval v červnu, musí odevzdat při-
hlášku do 7. 9. 2017, po tomto dni rezervace zaniká. Výuka v kroužcích 
bude zahájena v týdnu od 18. 9. 2017, pokud u kroužku není uveden jiný 
termín zahájení. Úhrada platby za kroužek musí být provedena nejpozději 
do 14 dní od přihlášení. Více informací o zápisech a kroužcích na tel.: 
605 700 772, 605 700 776.
Těšíme se na setkání s vámi ve školním roce 2017/18.

Do domu dětí a mládeže přijmeme od září pedagogy 
volného času na dohodu o provedení práce 

pro výuku kroužků:
• robotika • programování • flétna • multimediální grafika

• 3D grafika a digitální kresba • výtvarné kroužky
• chemické a fyzikální pokusy

Pokud máte zájem předávat své znalosti a dovednosti, budeme 
moc rádi, když se nám ozvete na ddm-hp@ddm-hp.cz
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

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

Více informací 
na www.rcmum.cz

kurz Respektovat a být 
respektován *
od 25. 9.
Sedm seminářů. Výchovné 
a komunikační postupy v každodenních 
situacích. Pro rodiče, prarodiče, učitele, 
vychovatele, lektory... Semináře jsou 
akreditovány MŠMT, zájemci obdrží 
osvědčení o absolvování kurzu. 
Dotovaná cena 2700 Kč. 

* Aktivita  je podpořena v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům, který je 
podpořen z dotačního program Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m. 
Prahy. Děkujeme. Za podporu děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.

Připravujeme
- Burza oblečení 6. 10.
- Burza hraček a dětských potřeb 3. 11.
- Dětský maškarní bál 11. 11.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4.–8. září 

Dílničky

Obří stavebnice pro malé stavitele

Zápisy

Volná herna

Otevření 
minikavárny 

Výstava fotek z historie a prehistorie Mumu nejen pro pamětníky

Ukázkové 
hodiny

Doprovodný program pro celou rodinu
po–pá 9.00–12.00 + po, út, čt 15.00–18.00 + st 17.00–19.00

Po slavnostním otevření se na chvíli proměníme na kavárnice 
a budeme vás obletovat s úsměvem a radostí, přijďte si to užít.
- st 6. 9. 10.00 slavnostní otevření
- st 6. 9. 10.00–11.00 obsluhují kavárnice
- čt 7. 9. 10.00–11.00 obsluhují kavárnice
- čt 14. 9. 16.00–18.00 obsluhují kavárnice
Samoobslužná minikavárna kdykoliv.

-st 6. 9. 9.00–11.00 dílnička se Školičkou pro děti 2–4 roky
- út 12. 9. 10.00–11.00 dílnička se Školičkou pro děti 2–4 roky
- v průběhu týdne tvoření i pro větší děti, montessori dílna

Zápisy do Školičky, na kurzy a kroužky. Můžete se zapsat online nebo 
přijďte a my vás zapíšeme nebo vám se zápisem pomůžeme.

Přijďte si nezávazně vyzkoušet:
- út 5. 9. 16.00–17.00 keramika pro děti
- st 6. 9. 17.30–18.30 hatha jóga
- st 6. 9. 18.45–19.45 jóga pro zdravá záda
- čt 7. 9. 8.30–09.30 ranní jóga pro dospělé (s hlídání dětí)
- čt 7. 9. 9.45–10.30 jóga pro mámy a mimi od 1 roku do 2 let
- čt 7. 9. 10.45–11.30 jóga pro mámy a mimi od 4 měs. do 1 roku
- čt 7. 9. 16.15–17.00 moje první malování pro děti 3–5 let
- čt 7. 9. 16.00–16.45 dětský sbor Rokytka - Pramínek, děti 5–7 let
- čt 7. 9. 17.00–17.45 dětský sbor Rokytka - Beránci, děti 3–6 let
- pá 8. 9. 10.00–11.00 pohyb. a výtvar. hrátky pro rodiče s dětmi 2–3 r.
- út 12. 9. YAMAHA Class Z. Bartošové 
             - 12. 9. 9.00–09.45 – Robátka, 4.–18. m.
             -  9. 10.00–10.45 První krůčky k hudbě, děti 18–30 m.
             - 11.00–11.45 První krůčky k hudbě, děti 2,5–3,5 r.
             - 15.45–16.30 Rytmické krůčky, děti 3,5–4,5 roku

Dožínky aneb Jak chutná sklizeň 
23. 9. 14.00–17.00
Moštování. Ochutnávky – pražma, 
vdolky, zelňáky. Pohádka od babičky. 
Zdravý talíř. 
Akce je podpořena Zdravou městskou částí Praha 20 
a Hl. m. Praha v rámci projektu Ekomum VUR 2016.

Příměstské tábory 
Cesta do pravěku 
a Za pokladem piráta 
Krákorky. Těšíme se 
zase za rok.
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Každoročně zakončují všechny oddíly svou 
činnost dvoutýdenním táborem, který pro-
bíhá v Trojmezí u Aše. Na místě, kde jsou ty 
nejkrásnější lesy, louky a západy slunce. Je to 
místo provoněné posečeným senem, kde se 
počasí dovede během několika málo minut 
změnit k nepoznání. Tím vším je Trojmezí po-
věstné a zamiluje si ho každý. Nehledě na to, 
zda tam coby vedoucí vyrážíte již po desáté, 
či jste na návštěvě prvně.
Už od samého rána se to na obou loukách 
každý den hemžilo životem. Hned po probu-
zení čekala všechny tábořící rozcvička a oči-
sta v  ranním potoce. Následovala snídaně 
a po ní služby. Služby na mytí nádobí, pomoc 

v kuchyni, zásobování vodou, sekání dříví…, 
zkrátka na vše, co je pro chod tábora nezbyt-
né. Jen co byly hotové služby, připravovali 
jsme se na společný nástup v  krojích, kde 
se - krom slavnostního vyvěšení státní vlajky 
a zpěvu hymny – sdělovaly i informace o pro-
gramu nadcházejícího dne. Krom mnoha her 
v  lese či na louce, se mohli účastníci tábora 
každoročně těšit i na různé výtvarné ateliéry, 
sporty, soutěže či čistě povídavé programy, 
mezi nimiž si každý našel to svoje. Již legen-
dární záležitostí byl výlet do aquaparku ve 
Františkových Lázních (spojený s  návštěvou 
místní vyhlášené zmrzlinárny) a též několika-
denní puťák po okolí. Letos byly všechny pro-

gramy našeho oddílu 
skautek tematicky 
laděné podle knížky 
Hvězdný prach. Aby-
chom se do příběhu 
lépe vžily, nechybělo jeho ztvárnění v  po-
době divadelních scének, místy i  doplněné 
o předčítání z knižní předlohy.
Na táboře plyne čas svým vlastním tempem, 
úplně jinak, než je tomu v Praze. Ani se nena-
dáte a z dopoledne je náhle večer. Jak na lesy 
a  louky Trojmezí pozvolna padá soumrak, 
nad obzorem se občas mihne silueta prolé-
tajícího netopýra a v lese se k životu probou-
zejí noční tvorové, dávající o  sobě vědět ta-

juplným praskáním 
větviček. Všechnu tu 
podvečerní romanti-
ku narušují snad jen 
agresivní výpady kr-
vežíznivých hejn ko-
márů a  muchniček, 
která zuřivě útočí na 
vše živé a  snaží se 
z  něj vysosat duši. 
I  ona k  Trojmezí bo-
hužel neodmysli-
telně patří. Člověk 
si však zvykne a  na 
konci tábora se cítí 
nad jejich řádění již 
tak nějak vnitřně 
povznesen. S  přibý-
vající tmou se v  ně-
kterých teepee po-
stupně rozzáří ohně 
či se dokonce rozezní 
tóny kytar. Brzy bude 
čas probudit první 
noční hlídky. Končí 
se další táborový den 
a  já už se nemohu 
dočkat toho nadchá-
zejícího.

Tereza Gajdová,
vedoucí oddílu 

skautek
Foto: Šimon Dejmek

A BYL TÁBOR…
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Na NADAČNÍ FOND ŠANCE se mohou od 
září do konce října obrátit senioři či děti 
a  mládež v  nesnázích prostřednictvím 
svých zákonných zástupců.

Nadační fond podpoří nákup konkrétního 
zařízení nebo vybavení domácnosti či souvi-
sející služby, které se přímo projeví na uspo-
kojení základních životních potřeb seniora.
Současně je výzva určena rodičům či práv-
ním zástupcům dětí a mladých, kteří se ocitli 
v nesnadné životní situaci a nemohou využít 
jiné formy sociální podpory či jiných granto-
vých výzev.

Aktuální grantové řízení má uzávěrku 
31. října 2017.

O nadační příspěvek mohou zažádat občané 
Horních Počernic, kteří se ocitli v sociálně tí-
živé situaci a příspěvek by jim pomohl řešit 
náročnou situaci. Nadační fond podpoří ná-
kup konkrétního zařízení nebo vybavení do-
mácnosti či související služby, které se přímo 
projeví na uspokojení základních životních 
potřeb seniora.
Zároveň je také možné žádat o příspěvek na 
podporu vzdělávacích aktivit dětí a  aktivit 
ve volném čase (např.  příspěvek na učební 
pomůcky, úhrada kroužkovného, příspěvek 

na hudební nástroj 
pro talentované 
dítě apod.).
Více informací 
o  grantovém řízení 
včetně formuláře 
žádosti naleznete 
na
www.nfsance.cz

Petr Herian, předseda správní rady
Nadační fond ŠANCE

NOVÉ KOLO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
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facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz
ÚT 10:00 - 19:00, ST 14:00 - 19:00, ČT 14:00 - 19:00, PÁ 10:00 - 16:00
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO

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

Třeštíková, Radka: Osm (Motto)
Tak trochu jiný detektivní 
román od autorky bestsel-
leru Bábovky. Jednu břez-
novou sobotu je nalezena 
postřelená mladá dívka. 
Michaela zůstává v bezvě-
domí a policie je při vyšet-
řování bezradná. Kdo čin 
spáchal a  proč? Snoube-
nec, nejlepší kamarádka, 

někdo z  rodiny, kde hlídala děti? Vysvětlení 
nepřichází ani po probuzení z  kómatu. Mi-
chaela si totiž osudný den nepamatuje. A co 
víc, nepamatuje si ani poslední rok svého ži-
vota. Rok, který začal tak nevinně, ale všem 
zamíchal životy a skončil pokusem o vraždu.

Carsonová, Rae: Po zemi bloudím dál 
(CooBoo)

Mám zlato v krvi, v dechu, 
dokonce i  ve skvrnkách 
v  očích. Lee Westfallová 
má semknutou, láskypl-
nou rodinu. Má domov, 
který miluje a  svou věr-
nou kobylku. A  má i  nej-
lepšího kamaráda  – který 
by možná chtěl být ně-
čím víc. Kromě toho má 

ale i  tajemství. Lee dokáže v  okolním světě 
vycítit zlato. Zlaté žíly hluboko v  zemi. Malé 
valounky v potoce. Dokonce i zrnka zlatého 
prachu, co někomu zalezla pod nehet. I  za 
nejkrutějších zim díky tomu své rodině zajis-
tila bezpečí a dostatek zásob. Čeho by byl ale 
člověk schopen, aby si dívku s takovou mocí 
přivlastnil? Mohl by kvůli tomu i vraždit. Když 
Lee přijde o všechno, co je jí milé, uteče na zá-
pad do Kalifornie – kde zrovna objevili zlato. 
Třeba se z ní vyklube to jediné místo na světě, 
kde může být Lee sama sebou. Pokud ovšem 
přežije cestu.

Zhangová, Amy: Tady končí svět (CooBoo)
Janie a Micah, Micah a Ja-
nie. Tak to bylo už od zá-
kladní školy, kdy se Janie 
přistěhovala do domku 
vedle Micaha a  stala se 
z  nich nerozlučná dvoji-
ce. Janie tvrdí, že Micah 
je všechno, co ona není. 
Micah je stydlivý, ona spo-
lečenská. Micah miluje 

hudbu, ona výtvarné umění. A  jejich přátel-
ství je perfektní  – až na jediný háček, nikdo 
se o  něm nesmí dozvědět. Jednoho dne se 
ale Janie ztratí a  Micah začne pochybovat 
o všem, co si o své nejlepší kamarádce myslel. 
Jaká byla doopravdy? A proč zmizela?

Groen, Hendrik: Tajný deník Hendrika 
Groena (XYZ)

Hendrik Groen je sice sta-
rý, ale není ani zdaleka 
mrtvý a v dohledné době 
neplánuje nechat se po-
hřbít. I  když je pravda, že 
jsou jeho každodenní pro-
cházky stále kratší, proto-
že jeho nohy už mu tolik 
neslouží a  musí s  nimi 
chodit k lékaři častěji, než 

by chtěl. Technicky řečeno, je… starý. Ale 
určitě jsou mnohem zábavnější věci, které 
se dají v  tomto věku dělat, než jen popíjení 
slabého čaje a pěstování muškátů. Hendrik se 
rozhodne psát si deník: jeden rok v životě sta-
rého člověka v domově důchodců v Amster-
damu. V něm odhaluje všechny své vzestupy 
a pády – v neposlední řadě jeho nový pokus 
o  založení anarchistického klubu Staří -ale-
-ne mrtví. A když se k němu nastěhuje Eefe – 
žena, po které vždy toužil – začne si leštit své 
boty (a zuby), pečlivě ošetřuje to, co mu ještě 
zbylo na hlavě, a  ve zbytku svého života se 
pokusí podniknout něco, co bude mít zábav-
né, něžné a zároveň devastační následky.

Milí naši čtenáři,

věříme, že jste se šťast-
ně vrátili ze svých do-
volených a  prázdnin 
občerstveni a  plni sil. 
Přejeme vám všem 
příjemný nástup do 
školních lavic a na pra-
coviště.
14. září si připomene-
me 80. výročí úmrtí 
prvního prezidenta T. 

G. Masaryka.
O jeho zásluhách, životě a díle máme mnoho infor-
mací.
Ráda bych vzpomenula na osobnost, která byla 
úzce spjata s T. G. M., jeho rodinou i s naší obcí.
František Urbánek byl duchovním tehdejší Jednoty 
českobratrské.
Přátelství s T. G. M. trvá již od dob před I. světovou 
válkou. Když v březnu 1915 zemřel po nákaze tyfem 
jeho syn Herbert, neměl nikdo odvahu jej pohřbít. 
Charlotta Masaryková se obrátila s  prosbou na 
Františka Urbánka, který nejenom že vyhověl žá-
dosti, ale od té doby byl velkou pomocí pro rodinu.
Po vzniku republiky býval často zván na Pražský 
hrad, do Lán i Topoľčianek, kde spolu s prezidentem 
diskutovali o  filozofii, historii a  křesťanství. Když 
v roce 1923 manželka Charlotta zemřela, požádal T. 
G. Masaryk F. Urbánka, aby nad jejím hrobem pře-
četl tytéž texty, jako při pohřbu Herberta. Masaryk 
si velmi vážil otevřenosti a  nekompromisnosti Ur-
bánka.
14.  září  1937 T. G. Masaryk zemřel. Jeho syn Jan, 
který byl tehdy velvyslancem v Anglii, požádal Fran-
tiška Urbánka, aby při pohřbu přečetl nad hrobem 
otce biblické texty, které četl při pohřbu Herberta 
a  matky Charloty. Po pohřbu poděkoval za vše 
a dodal: „Až já umřu, pane Urbánku, pak pohřbíte 
také mne a budete číst tyto texty.“ Kazatel mu od-
pověděl, že něco takového, vzhledem k jejich rozdíl-
nému věku, se sotva stane. A přece došlo k tomu, že 
v březnu 1948 F. Urbánek pohřbíval ve svých 82 le-
tech Jana Masaryka, po jeho tragické a dosud plně 
neobjasněné smrti. Pohřbíval tak již čtvrtého člena 
Masarykovy rodiny a téhož roku 26. října odešel i on 
sám na věčnost. Je pohřben na Chvalském hřbitově. 
Jeho rodina žila ve Svépravicích.

(Použity materiály z knihy J. Štěpán: Kazatel Fran-
tišek Urbánek, Oliva 1999). Knihu máme ve fondu 
naší knihovny.

Božena Beňová

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

KNIŽNÍ NOVINKY

Místní veřejná knihovna Horní Počernice
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V  nově adaptované budově Knihov-
ny Horní Počernice je od 1.  6.  2017 do 
31.  12.  2018 realizován projekt financo-
vaný z OP Praha – pól růstu ČR s názvem 
Využití kulturně komunitního centra Hor-
ní Počernice.

V rámci tohoto projektu máte možnost vyu-
žít služeb bezplatné právní nebo psycholo-
gické poradny či se účastnit bezplatných be-
sed, seminářů, přednášek či společných akcí.
Informace o aktivitách realizovaných v rámci 
projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na 
webových stránkách MČ Praha 20 a  Místní 
veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a  hlavní kontakt-
ní osobou je paní Světlana Lazarová, tel.: 
778 452 100, e -mail: lazarova@knihovna -hp.cz
Nabídka konkrétních aktivit v rámci 
projektu:

Bezplatná psychologická poradna 
- vedená Mgr. Evou Krchovou, každé pondělí 
od 8.00 do 12.00 (začínáme již 4. 9. 2017).

Do poradny je třeba se předem objednat na 
telefonu: 778 542 264.

Bezplatná právní poradna 
- vedená JUDr. Miroslavem Blahovcem,  
každé úterý od 13.00 do 17.00 (začínáme  
již 5. 9. 2017).
Do poradny je třeba se předem objednat na 
telefonu: 725 516 927 nebo na e -mailu: 
mbeem@seznam.cz

Čtvrteční odpolední besedy, semináře, 
přednášky či společné akce.
Není třeba se nikde předem hlásit, vstup je 
zdarma.

PROGRAM NA ZÁŘÍ:
• 7. září 2017 17.00 – 19.00 – Jak správně na 
rodinné finance  – přednášející Bc.  Štefan 
Ďurdík

• 14. září 2017 17.00 – 19.00 
– Jak hladce zvládnout nástup dítěte do 
školy nebo školky  – přednášející Mgr.  Mi-
chaela Šorfová

• 21. září 2017 – 17.00 – 19.00 
– Zážitky z cest po Blízkém východě - ces-
topisné vyprávění s fotografiemi – přednáše-
jící MgA. Zdeněk Zvonek

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM NA ŘÍJEN:
• 5. – 8. října 2017 
– Výstava zahrádkářů (ZO ČZS)

•12. října 2017 
– Jsem/je normální - častá otázka lidí, kte-
rých se týká jiná sexuální orientace i  těch, 
kteří je vychovali a jejich okolí. Diskuse s lid-
mi o životních situacích LGBTIQ (gay) života 
- přednášející Tereza Mikšaníková

• 19. října 2017 
– Společné čtení – To nejlepší z tvorby 
Miloše Kratochvíla

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Gratulujeme žákovi naší školy Petru Hradecké-
mu k 1. místu na mistrovství ČR žáků v kolové, 
které se uskutečnilo 10. června 2017. Své zážitky 
a pocity z velkého úspěchu popisuje Petr zde:  
„Ten víkend byl pro mě velmi náročný. V tělo-
cvičně TJ Pankrác Praha jsem hrál finále České 
republiky v kolové. A celoroční dřina se vyplatila! 
Se spoluhráčem Davidem jsme vyhráli 1. místo. 
Jsme mistři! Hurá! V kategorii žáků neměla Praha 
vítěze už asi 25 let... A pak jsme už jenom oslavo-
vali a odpočívali.“

Daniela Dvořanová, 
učitelka

V  pátek 2.  6. se pro žáky druhého stupně již 
tradičně konal Den dětí, s názvem „Žijí s námi“; 
nevyučovalo se, ale žáci přesto získali mnoho 
poznání v  řadě oblastí. Den dětí byl připraven 
ve spolupráci s ČČK v zastoupení panem Esne-
rem, Nadačním fondem Mathilda (MUDr. Radka 
Komárková), Tichým světem, který zastupovali 
dva lektoři a konečně Pavlem Hejhalem až z Mi-

levska, který všem učaroval svými dovednostmi 
i osudem. O čem byl ten náš Den dětí? O pozná-
ní světa těch, kterým osud změnil každodenní 
život jedním okamžikem.
Žáci soutěžili v  různých disciplínách, avšak na 
několika stanovištích měli možnost vyslechnout 
poutavý příběh i se podrobně seznámit se svě-
tem postižených. V  jedné učebně byli hlucho-

němí s tlumočníkem, 
tento svět komuni-
kace byl skutečně 
něčím, co nikdo z nás 
podrobně nezná. Na 
dalším stanovišti byla nevidomá dívka s vodícím 
psem, ten byl okamžitě středem pozornosti. Ve 
školní jídelně měl svoji prezentaci Pavel Hejhal, 
který po nečekaném úrazu zůstal ochrnutý; 
mohl pohybovat jen ústy. Avšak svého handica-
pu využil k obohacení ostatních – naučil se ma-
lovat ústy (UMUN) a tvořil velmi pěkné obrázky. 
Jeho příběh byl mementem i  předáním chuti 
k  životu a  tvoření v  každé situaci. O  stanovišti 
s první pomocí se není nutné rozepisovat – po-
moci musí umět každý, takže se na figurínách 
trénovalo. Nakonec žáci hodnotili náš Den dětí 
lepením barevných samolepek na terčík a nutno 
uvést, že to byla „trefa do černého“. Nezbývá než 
poděkovat všem, kteří pomáhali, pedagogům 
i dalším pomocníkům. Jako poděkování organi-
zacím, které s námi spolupracovaly bez nároku 
na honorář, byl výtěžek ve výši 5 260 Kč z červ-
nového sběru věnován na jejich podporu. Ne-
chcete se příště přidat také? Závěrem nutno po-
děkovat zejména paní učitelce Zmekové a panu 
učiteli Hromasovi za organizaci celé akce.

Martin Březina, ředitel školy

GRATULACE

NETRADIČNÍ DEN DĚTÍ NA STOLIŇSKÉ
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Po dlouhém čekání na zájezd do Velké Británie 
naše třída, kvinta B, společně s několika dalšími 
studenty, vyrazila na cestu za univerzitní Anglií. 
Po více jak 15 hodinách v autobuse jsme koneč-
ně dorazili do přístavu Calais ve Francii, trajek-
tem jsme se převezli přes Lamanšský průliv do 
přístavu Dover, již ve Velké Británii a odtud nás 
čekaly ještě dvě hodinky do Londýna, konkrét-
ně do Greenwichského parku. Zde nás čekala 
cesta lodí do centra města ke známému Toweru 
a ještě známějšímu mostu Tower Bridge. Na dru-
hé straně řeky jsme viděli divadlo Globe a  loď 
Francise Draka. Den jsme zakončili u  katedrály 
svatého Pavla a rozjeli se do hostitelských rodin.
Ačkoliv se o Anglii říká, že zde hodně prší, měli 
jsme na počasí velké štěstí, teploty se pohybova-

ly přes třicet stupňů. Další den ráno jsme vyrazili 
do leteckého muzea v Duxfordu, kde jsme si pro-
hlédli nejen velké množství letadel a vojenských 
vozidel, ale díky interaktivním aktivitám jsme 
mohli zjistit i jak fungují. Odpoledne jsme zaví-
tali do krásného univerzitního městečka Cam-
bridge.
Čtvrtý den jsme navštívili jedno z míst, které by 
podle mě měl vidět každý velký fanoušek, ať 
knižní nebo filmové série o  Harrym Potterovi 
- Warner Bros. Studios. Poté jsme si v Londýně 
mohli vybrat jedno z muzeí podle zájmů - Sci-
ence museum, Natural history museum nebo 
Victoria and Albert museum.
Předposlední den ve Velké Británii jsme si prohléd-
li spoustu impozantních staveb Cambridgského 

rivala, totiž 
u n i v e r -
z i t n í h o 
městečka 
Oxford. Odpoledne jsme se vydali na majestátný 
Warwick castle. Zajímavá byla střelba z posled-
ního funkčního středověkého obléhacího praku 
na světě.
Náš zájezd jsme zakončili opět v hlavním městě, 
tentokrát návštěvou Buckingham Palace, West-
minster Abbey a Trafalgar square. S Londýnem 
jsme se rozloučili v pozdních hodinách z London 
Eye, z výšky 135 metrů.

David Kalenda, kvinta B

ZUŠ RATIBOŘICKÁ OTEVÍRÁ „AKADEMII UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY 
HL. M. PRAHY“!
Cílem je poskytnout nejenom dětem, ale 
i starším spoluobčanům možnost věnovat se 
hudbě, výtvarnému umění a divadlu v inspi-
rativním prostředí základní umělecké školy.
Vzdělávání v Akademii je zdarma a je určeno 
osobám v postproduktivním věku, které mají 
státní občanství České republiky a trvalý po-
byt na území hl. m. Prahy. Primárně je vzdě-
lávání zaměřeno na občany důchodového 
věku, ale i na ty, kteří se pohybují na hranici 
této věkové skupiny, ale ještě nemají přizna-
ný důchodový věk (nezaměstnaní, kteří čeka-
jí na důchod apod.), tj. kategorie 55+.
Odborná výuka v oblastech umění a kultury 
probíhá formou didakticky přizpůsobených
individuálních nebo skupinových výuk. Pře-

vážně je realizována pedagogy základních 
uměleckých škol. Uchazeči o  studium ne-
budou při přijímání jakkoliv prokazovat své 
umělecké nadání. Výstupem tříletého studia 
je pak „Osvědčení o  absolvování Akademie 
umění a  kultury pro seniory HMP“, které je 
účastníkům studia předáno na slavnostním 
zakončení.
Bližší informace a přihlášku ke studiu získáte 
v  kanceláři ZUŠ Ratibořická, osobně u  jed-
notlivých učitelů, nebo se můžete přihlásit 
elektronicky na www.zus -hp.cz

Libor Zíka, ředitel ZUŠ,
Praha 9, Ratibořická 30

UNIVERZITNÍ ANGLIE 2017
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MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST XAVEROVSKÉHO 
FOTBALU
Začíná fotbalový ročník 2012-2013 a  v  baště 
fotbalu v Horních Počernicích se pomalu chystá 
probouzení z  šestiletého fotbalového spánku. 
Začíná běh na dlouhou trať. Na základě iniciati-
vy radnice Prahy 20 a několika funkcionářů bý-
valého známého druholigového klubu, dochází 
k  přihlášení do soutěží Pražského fotbalového 
svazu. Jdeme do rizika, říká si parta nadšenců 
a přihlašují do soutěže dvě družstva přípravek. 
Máme 10 hráčů, ale jdeme do toho. Příprava 
a první mistrovská utkání nevypadají z počátku 
dobře. Ale neskutečná obětavost a  houževna-
tost všech pomalu začíná nést ovoce. Velmi dob-
rá organizovanost a  dobré tréninkové vedení 
přinášejí své plody. Členská základna se pomalu 
zvětšuje a v následujícím ročníku 2013-2014 při-
hlašujeme do soutěže už 3 družstva přípravek. 
Dokonce jsme přihlásili i  družstvo mužů. Není 
to II. liga, ale nejnižší pražská soutěž. Stavíme na 
všech srdcařích a zrovna tak jako v dětech, při-
chází úspěch. První rok v soutěži mužů a postup 

z prvního místa. Podobně jako u mužů je velký 
výsledkový boom i v přípravkách. O Xaverovu se 
začíná zase mluvit a to je velmi pozitivní. Všichni 
se snaží podpořit fotbal. Ať je to vedení radni-
ce, ať jsou to rodiče dětí a samozřejmě i vedení 
klubu. Všichni zvyšujeme požadavky a  zvedá-
me pomyslnou laťku ve výkonnosti. Přivádíme 
k mládeži kvalifikované trenéry, řada dobrovol-
ných trenérů si úspěšně svůj amatérský přístup 
k trénování vylepšuje studiem trenérských licen-
cí a  snažíme se chovat trochu „profesionálně“. 
Děti vyjíždějí na první mezinárodní turnaj do 
Stuttgartu a  mezi dětmi bundesligových muž-
stev končí na pátém místě. U mužů sice nepo-
stupujeme, ale postupová příčka byla na dosah. 
V dalším soutěžním ročníku jsme byli na základě 
výkonnostních úspěchů zařazeni v  přípravko-
vých soutěžích do nejvyšší pražské soutěže ELI-
TE. Roste nám členská základna, pravidelně se 
zúčastňujeme velkých turnajů a jenom uvádím, 
že v  tomto ročníku končíme na Ondrášovka 
Cupu v ročníku 2006 na druhém místě. Pro za-
jímavost - tento turnaj hrají všechny kluby I. a II. 
ligy spolu se zahraničními účastníky.
To je historie, ala vraťme se trochu do současnos-
ti. Máme zhruba 221 členů mládežnických druž-
stev. Hrajeme v přípravkách ELITE soutěž Prahy 
a v posledním ročníku jsme ve čtyřech katego-
riích. Získali jsme dvě první, jedno druhé a jed-
no třetí místo. V soutěži mladších žáků slavíme 
postup do pražského přeboru, nejvyšší pražské 
soutěže, ve starších žácích postup do I.A  třídy, 
druhé nejvyšší pražské soutěže. Jiné mládež-
nické kategorie nemáme, protože postupuje-
me podle toho, jak nám děti stárnou. Stavíme 
na vlastních odchovancích. I v mužích jsme už 
v krajské soutěži. Zvládli jsme postup do I.B třídy. 
V soutěži jsme skončili na 7. místě a v jarní části 
jsme dokonce skončili na 2. místě.
To je stručná rekapitulace sportovních výsledků, 
ale musíme se vrátit i k ostatním věcem. Sport je 

o  penězích. Těch nemá 
nikdo dost, ale musíme 
se s  tím vyrovnat. Trápí 
nás omezená možnost 
využívání travnatých 
hracích ploch na Xaverově. To by se určitě poda-
řilo vyřešit odkupem celého areálu do vlastnic-
tví městské části. To, že by se na Xaverově hrála 
i vyšší soutěž mužů, by mělo strategický význam 
pro rozvoj mládeže. V současnosti musíme řešit 
rozebírání našich špičkových hráčů kluby I. a  II. 
ligy. Všichni věříme, že to nezastaví naši spor-
tovní výkonnost a  nesníží členskou základnu 
a  budeme dál růst jak výkonnostně, tak člen-
skou základnou, která se i  letos v  září rozroste 
o nejmenší fotbalisty, kteří se zapojí do tréninku 
školičky.
Na závěr musíme poděkovat MHMP a  vedení 
městské části Prahy 20, že nás, pokud to bylo 
možné, podporovaly ve svých grantových pro-
gramech. Poslední poděkování patří za celkovou 
výměnu UMT, protože původní byla stará a hlav-
ně byla nebezpečná pro zdraví všech sportovců. 
Máme radost, že nejenom xaverovské děti, ale 
celá sportovní veřejnost bude moci tuto skuteč-
nost využít.
Nechtěli jsme v tomto příspěvku nikoho jmeno-
vat, ať z hlediska pozitivního či negativního. Rádi 
bychom tím poukázali, že děti u nás hrají zásadní 
roli a každý rodič je rád, pokud vidí, že jeho dítě 
smysluplně tráví svůj čas a těší se na trénink, zá-
pas či na svoje fotbalové kamarády. To je to, co je 
pro nás prioritou a kudy vede cesta do budouc-
nosti našeho klubu. Kdo nám podá pomocnou 
ruku, bude jen vítán a může tak činit s čistým svě-
domím a vědomím, že podporuje dobrou věc.

Za SK Xaverov
Svatopluk Malina

ATLETI MÍŘÍ DO BĚCHOVIC
Se zahájením školního roku přichází pravidelně 
čas na Mladé Běchovice. Letos to bude již 52. 
ročník tohoto běžeckého závodu pro děti od 
jednoho roku do 18 let. Ty nejmenší čeká pade-
sátimetrový úsek na fotbalovém hřišti. Nejstarší 
závodníci běží hned po zahájení v 8.50 hodin 
pět koleček, takže celkem zdolají 1300 metrů. 
Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře 
na: www.mladebechovice.cz do pátku 15. září 
do 17.00 hodin. Pokud přijdete až ráno, získáte 
číslo také, ale nebudete se moci zúčastnit naší 
tipovací soutěže o sportovní kameru. Tu získá 
ten, komu se podaří tipnout přesný počet zá-
vodníků, kteří proběhnou cílem.
Pro milovníky Čtyřlístku budeme mít opět za-
půjčené kostýmy jejich oblíbenců, se kterými 
se budou moci vyfotit. Díky sponzorům a gran-
tu hl. m. Prahy čeká na závodníky množství pěk-
ných cen, medaile a poháry. Vylosovaný závod-
ník odjede na kole od firmy IPEX.

Těšíme se na vás v sobotu 16. září při 52. ročníku 
závodu Mladé Běchovice.

Jan Jech, ředitel závodu
Foto: Luděk Jandus
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Už podruhé se v Jihomoravském kraji předsta-
vily největší mládežnické sportovní hvězdy naší 
republiky. Olympiáda dětí a mládeže se do Brna 
vrací po 12 letech. V zářijové volbě o pořadatel-
ství uspěl Jihomoravský kraj těsně před Prahou.
Letos se v Brně utkalo 3 623 závodníků. Soutěžilo 
se ve 22 sportovních odvětvích (atletika, bad-

minton, baseball, basketbal, cyklistika, florbal, 
fotbal, házená, jachting, karate, kolečkové brus-
le, moderní gymnastika, orientační běh, plavání, 
plavání hendikepovaných, sportovní gymnas-
tika, sportovní střelba, stolní tenis, synchronizo-
vané plavání, tenis, triatlon, volejbal) a  v  jedné 
umělecké soutěži (krátký film a video).

ODM se konala už popatnácté, poosmé pak 
v letní variantě. Soutěžili na ní sportovci ve věku 
12 až 16 let.
Náš oddíl měl na této olympiádě zastoupení 
v  dívčím družstvu hlavního města Prahy. Lucie 
Zahradníčková přispěla svými výkony ke krás-
nému 2. místu tohoto družstva společně se Sa-
binou Hálovou z Kampy Praha a děvčaty z Bohe-
mians Eliškou Fiřtovou a Barborou Husákovou. 
Lucce jen velmi těsně utekla finálová účast na 
bradlech.

kolektiv trenérů a cvičitelek

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA – MČR V OSTRAVĚ

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍCH GYMNASTEK

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE

Na Mistrovství České republiky v termínu 16.-18. 
června se v  jarní sezóně probojovalo 8 našich 
závodnic . Nejlépe si v juniorkách B vedla Lucie 
Zahradníčková, která se umístila na 6. stupínku. 
V kategorii žen B si 10. místo zasloužila Veronika 
Švábová, kterou těsně stíhala Jana Zahradníčko-
vá na 11. místě.

Žákyně B – Julie Ohanková a Adéla Kalinová si 
vybojovaly  25. a 28. příčku.
V kategorii starších žákyň byla Kateřina Jakešová 
27. a Eliška Linková 46. Laura Bohatová v posled-
ní kategorii žákyň A byla čtyřicátá.

V srpnu se naše gymnastky rozjely se svými tre-
nérkami a trenéry na soustředění do tělocvičen 
Pozemstavu v Prostějově a Sportcentra v Děčíně.
Již několik let využíváme těchto tělocvičen 

z toho důvodu, že v Horních Počernicích nemá-
me k  dispozici dopadovou molitanovou jámu, 
nad kterou se dají trénovat prvky nejvyšší obtíž-
nosti.

Do Prostějova odjelo 21 
holčiček na 8 dní a přede-
vším se věnovaly dvou-
fázovému tréninku. Do-
plňkově využívaly i  bazén 
a  chodily na vycházky po 
okolí.
Do Děčína se rozjelo 33 
gymnastek na 13 dní. Kro-
mě pravidelných dopoled-
ních a podle počasí i odpo-
ledních tréninků jim trenéři 
připravili různé vycházky, 
návštěvu ZOO i  výjezdy 

na kolečkových bruslích a  kolech  – navštívily 
i Národní park Saské Švýcarsko a Bad Schandau 
v Německu a ujely celkem 52 km.
Všem gymnastkám se na soustředění líbilo a po-
dařilo se jim nacvičit i nové prvky.

za oddíl SG: Lenka Barešová, předsedkyně

Tak jako na každém konci školního roku uspo-
řádal náš oddíl akademii pro rodiče. Vystoupily 
především holčičky z  aerobiku, které celý rok 
nacvičují pódiové skladby. Mladší děvčata cvičila 
na písničku „Pátá“, starší děvčata tančila na ang-
lickou písničku, kterou si sama zvolila a podílela 
se i na choreografii skladby spolu s cvičitelkami 
Martinou Doskočilovou a Alenou Skálovou.

Na koberci, trampolíně a nízké kladince vystou-
pily i  malé gymnastky pod vedením trenérky 
Šárky Spitzerové.
Akademií byl tak ukončen letošní školní rok 
a všem našim holčičkám přejeme krásné a po-
hodové prázdniny a těšíme se na ně v září.

Termín náboru 
do oddílu SG: 

úterý 5. 9. od 16.30 h., 
tělocvična ZŠ Ratibořická 
- vchod z boku tělocvičny, 

holčičky 5 - 7 let, 
tréninkový úbor a obuv s sebou!

Tréninky budou úterý a pátek  
od 17 - 18.30 hodin.

Těšíme se na nové gymnastky!



36Hornopočernický zpravodaj – září 2017

Především zveme všechny hráče, fanoušky 
a příznivce tenisu na celostátní turnaje pořád-
né naším klubem: 9.–10. 9. 2017 starší žactvo | 
23.–24. 9. 2017 dospělí | 30. 9–1. 10. 2017 do-
rost. Nezapomeňte se včas přihlásit.
Ani během prázdnin jsme nezaháleli. Červenec 
i srpen jsme vyplnili oblíbenými příměstskými 
tábory, na kterých si děti (tenisté i  netenisté) 
s  našimi trenéry a  instruktory zahrály tenis, 
pobavily se při různých hrách, absolvovaly spo-
lečné výlety i kulturní program. Pro hráče jsme 
uspořádali Letní soustředění v Rakovníku. Ve 
chvílích volna jsme si užívali pobyt v  přírodě, 
hry a společné zážitky, ale i zde byl pro nás tenis 
na prvním místě. Intenzivní tréninky, zaměřené 
na zlepšování úderů, herní taktiku a  fyzickou 
kondici, přinesly ovoce v  podobě skvělého 
výsledku Lukáše Havrlanda. Po soustředění se 
vypravil na celostátní turnaj mladších žáků do 
Nehvizd a úspěšně se probojoval až do finále 
ve dvouhře a spolu s Matějem Luhanem také 
do finále ve čtyřhře.
Ani ostatní naši členové nezaháleli, jak je vidět 
z výsledků mistráků a družstev:

Mladší žactvo (hraje 2. třídu): obsadilo 4. místo 
z osmičlenné skupiny
Starší žactvo (2+1): obsadilo 3. místo 
z pětičlenné skupiny
Starší žactvo (4+2) hrají 2. třídu: obsadilo  
3. místo z osmičlenné skupiny
Dorost (hraje 3. třídu): obsadilo 4. místo 
ze sedmičlenné skupiny
Dospělí A (hrají 2. třídu): obsadilo 7. místo 
z osmičlenné skupiny
Dospělí B (hrají 3. třídu): obsadilo 7. místo 
z osmičlenné skupiny
Dospělí C (hrají 4. třídu): obsadilo 7. místo 
ze sedmičlenné skupiny
Veteráni (hrají 3. třídu): obsadili 2. místo 
ze šestičlenné skupiny.
Tenis je pro nás radost a relaxace od hektické-
ho životního tempa dnešní doby a velice rádi 
předáváme naše nadšení dalším generacím 
hráčů, profesionálním i rekreačním. Pod odbor-
ným vedením našich trenérů si mohou u  nás 
vyzkoušet své první tenisové krůčky děti již 
od 4 let. Také profesionální příprava závodních 
sportovců je u nás na vysoké úrovni a propo-

juje standardní 
tréninky s  kon-
diční a mentální 
přípravou.
Vyzkoušet si 
pohyb po kur-
tu, uchopit do 
rukou tenisovou 
raketu a  trefit 
tenisový míček 
si můžete vy,  
a především 
vaše děti, na na 
dni otevřených 
dveří. Využijte 
možnost oku-
sit tento krásný 
sport a  zjistit, 

zda by vás bavil. Pokročilejší hráče a dospělé zá-
jemce prosíme, aby nás kontaktovali předem. 
Nezapomeňte si s sebou vzít sportovní obleče-
ní a tenisky. Rodiče zde získají organizační infor-
mace. Přijít můžete na jakékoliv místo, nehledě 
na to, na jakých kurtech budete chtít trénovat!
6. 9. 2017, 17 hod. – Horní Počernice, Otovic-
ká 2865/109 | 11. 9. 2017, 17 hod. – Koloděje, 
ul. V Lipách (za špatného počasí proběhne den 
uvnitř sokolovny) | 13.  9.  2017, 17.30 hod.  – 
Zeleneč, Bezručova 515 (za špatného počasí 
proběhne den v  tenisové hale) | 14.  9.  2017, 
18 hod. – Horní Počernice, Otovická 2865/109.
Hráče zveme také na naše klubové tréninky, 
které jsou určeny pro všechny bez ohledu na 
věk a výkonnost. Klubový trénink, který je za-
měřen na nácvik techniky, taktiky, koordinace, 
mentální přípravy a  lehčí kondice s  kompen-
začními prvky, trvá vždy 1,5–2 hodiny. Je veden 
trenérem, kondičním trenérem a  profesionál-
ním mentálním koučem.
Pro všechny, kdo mají rádi pohyb, chtějí se pro-
táhnout a  občas také zničit, nabízíme fitness 
cvičení v  klubovně. Na co se můžete těšit? 
Zpevníte a vytvarujete si tělo především s TRX, 
Flowin a  balančními pomůckami (bossu, rov-
nováhové podložky…). Lekce vedou trenérky 
R. Krtková Rudnická a J. Brenkusová. Garantuje-
me individuální přístup – maximálně 6 osob na 
lekci. Domluvit si můžete i individuální hodinu 
a konzultace.

Aktuální informace naleznete na: 
www.tenishornipocernice.eu

V případě dotazů nás kontaktujte na 
tel.: 733 174 924 nebo e -mailu: 
tenisovaskola@tenishornipocernice.eu

Těšíme se na setkání s vámi.

Za trenis Daniella Sladká

CO JE NOVÉHO V TENISOVÉM KLUBU HORNÍ POČERNICE  

ATLETI VÁS VÍTAJÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Prázdniny jsou již za námi a s nimi i naše letní 
akce pro malé atlety. První z nich bylo soustře-
dění v  areálu kempu Podskalí na Orlické pře-
hradě, kde si děti dosyta užily nejen atletění, ale 
i dalších sportů jako tenis, stolní tenis, fotbal, zá-
klady softbalu, basketbalu a volejbalu, projížď-

ky na kánoích a vzhledem k počasí především 
koupání. Na konci prázdnin jsme pořádali již 
tradiční příměstský tábor. Dodatečně gratulu-
jeme všem dětem z našeho oddílu k předvede-
ným výkonům na červnových atletických závo-
dech v Dolních Počernicích, zejména pak všem 
těm, které si odvezly cenné kovy.
Od 12.  9.  2017 začínáme s  tréninky v  novém 
školním roce, těšíme se na všechny stávající 
i  budoucí atlety. Tréninky budou probíhat ve 
stejný čas jako v  letošním roce na atletickém 
ovále nebo (v  zimním období) v  tělocvičně 
v Horních Počernicích:

• Minipřípravka (předškoláci od 5 let) 
– středa 16:30 – 17:30

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

• Starší přípravka (děti 3. a 4. třída) 
– úterý a/nebo pátek 15:30 – 17:00

• Mladší žactvo (děti 5. třída a starší) 
– úterý a/nebo pátek 15:30 – 17:00

Máme poslední volná místa v  tréninkových 
skupinách. Pokud chcete, aby s námi vaše dítko 
v  tomto školním roce trénovalo, napište nám, 
nebo se přijďte v září podívat na ukázkový tré-
nink. Ukázkové hodiny proběhnou v týdnu od 
11. 9. do 15. 9. 2017, v časech tréninků. Noví 
zájemci o atletiku se mohou předem informo-
vat a  hlásit na e -mailu: atletikahp@email.cz, 
více informací na www.atletikahp.cz

Od nového školního roku vítáme do svého 
týmu také nové trenérské posily. Předpokla-
dem je kladný vztah k dětem a k atletice; ško-
lení trenérů atletické přípravky zájemcům za-
jistíme. Více informací na tel.: 602 796 208, Jana 
Petráňová.

Přejeme všem krásné prázdniny a v září se těší-
me se stávajícími i novými atlety na shledanou.

Za trenérky Klára Hlaváčková
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STUDIO SALUTE

AEROBIK, PILATES, JÓGA

Začínáme 18. září 2017 
v malé tělocvičně FZŠ Chodovická

Nově otevíráme kurz CVIČÍME SPOLU 
a KALANETIKA PLUS
V letošním roce jsme pro malé i velké sportovce 
připravili nabídku našich tradičních kurzů, ale i 
dvě novinky - kurz CVIČÍME SPOLU a KALANETI-
KA PLUS.
CVIČÍME SPOLU je kurz pro rodiče (prarodiče) a 
děti od 2,5 do 5 let. Společně s dospělými se děti 
seznámí s nejrůznějšími aktivitami v tělocvičně. 
Zahrajeme si mnoho sportovních her  s využitím 
míčů, míčků, balónků, polštářků, švihadel, obru-
čí, žebříků, padáku a jiného náčiní. Zacvičíme si 
při hudbě. Budeme běhat, skákat, lézt, prolézat, 
házet, protahovat i relaxovat. Použijeme žebřiny, 
žíněnky, kruhy, šplhadla, trampolínu, švédské 
bedny a lavičky. Postavíme opičí dráhu, kterou 
mohou vyzkoušet i rodiče.
KALANETIKA PLUS je cvičení pro dospělé, jehož 
cílem je zpevnění a zformování postavy. Lekce 
je založena na cíleném posilování a protahová-

ní svalů. Principem metody je časté opakování 
pohybů s malým rozsahem. Neobsahuje žádné 
poskoky a je vhodná pro začátečníky.

Dále otevíráme tyto kurzy:
SKOKÁNEK A SKOKÁNEK PLUS pro děti od 4 do 8 
let, formou her rozvíjí pohybové schopnosti nej-
menších dětí. 
MALÝ  A VELKÝ SKIPPY  je určen pro děti od 6 do 
13 let a obsahuje trénink přehazované, volejba-
lu, basketbalu, vybíjené, házené a dalších míčo-
vých her.
ZUMBATOMIC pro děti od 
8 do 13 let je zaměřen na 
tanec, taneční choreografie 
a sportovní hry. VOLEJ-
BAL  je určen pro děti od 10 
let a procvičují se zde již zá-
kladní volejbalové techniky.

Zápisy do našich dětských 
kurzů probíhají v týdnu od 
18. září 2017 (v případě vol-

ného místa v kurzech 
i později) přímo na 
jednotlivých hodinách.  Místa v kurzech Skoká-
nek a Malý i Velký  Skippy rezervujte  předem 
na e-maili:  studio.salute@seznam.cz, případně 
na tel.: 607 105 051 nebo 281 921 862. Všechny 
dětské kurzy lze předem nezávazně vyzkoušet. 
Dospělé, ale i dívky a chlapce od 14 let přivítáme 
na našich večerních lekcích cvičení, a to kdykoliv 
bez předchozí rezervace.
AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA 
www.studiosalute.cz

Milí příznivci zdravého způsobu života. Ráda 
bych Vás pozvala do tělocvičny Ratibořické ško-
ly. Přijít mohou nejen dospělí na lekce AEROBIK, 
PILATES, JÓGA. 
Cvičení máme i pro malé slečny.  Přijímáme hol-
čičky od 5 do 13 let. Naše hodiny jsou zaměřeny 
na všestranný rozvoj těla. Cvičíme nejen aerobik, 
ale i základy sportovní gymnastiky, atletiky, hra-
jeme míčové hry.
ZÁPIS na dětský AEROBIK  bude 6. září 2017 
v 17 hod. v tělocvičně  ZŠ Ratibořická.
Za lektory Martina Doskočilová 
Info: 776 659 901
E-mail: martinadoskocilova@centrum.cz

Rozvrh cvičení pro školní rok 2017/2018 

 

17.00 - 17.55 18.00 - 19.00 19.15 - 20.15  PO CVIČÍME SPOLU 
rodiče a děti 2,5-5 let 

SKOKÁNEK 
pohybové hry 4-6 let 

INTERVAL BODY  

16.15 - 17.30 17.30 -18.50 18.55 - 19.55 20.00 - 21.00 ÚT 
VOLEJBAL   I. 

začátečníci od 10 let 
VOLEJBAL  II. 

pokročilí 
ZUMBA KRUHOVÝ TRÉNINK 

15.30 - 16.30 16.30 - 17.45 17.50 - 18.50 19.00 - 20.00 ST MALÝ SKIPPY 
míčové hry 6- 8 let 

VELKÝ SKIPPY 
míčové hry 9-13 let 

ZUMBATOMIC 
tanec a hry 8-13 
let  

ZUMBA & CORE 

16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 18.30 - 19.45 20.00 - 21.00 ČT 
SKOKÁNEK 

pohybové hry 4-6 let  
SKOKÁNEK PLUS 

pohybové hry 6-8 let 
VOLEJBAL  II. 

pokročilí 
KALANETIKA PLUS 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA www.studiosalute.cz  
 

Milí příznivci zdravého způsobu života. 

Ráda bych Vás pozvala do tělocvičny Ratibořické školy. Přijít mohou 
nejen dospělí na lekce AEROBIK, PILATES, JÓGA. 

Cvičení máme i pro malé slečny.  Přijímáme holčičky od 5 do 13 let. 
Naše hodiny jsou zaměřeny na všestranný rozvoj těla. Cvičíme nejen 
aerobik, ale i základy sportovní gymnastiky, atletiky, hrajeme míčové 
hry.

ZÁPIS na dětský AEROBIK  bude 6. září 2017 v 17 hod. v tělocvičně  

 ZŠ Ratibořická

Těšíme se na Vás na hodinách  - viz ROZVRH HODIN

ROZVRH od září 2017

 16.30-17.25 17.30-18.25 18.30-19.25 19.25-20.30 18.00-19.00

PONDĚLÍ DAE 5-8let DAE 9-12let PILATES zač. PILATES  

STŘEDA DAE 5-8let DAE 9-12let PILATES zač. PILATES  

ČTVRTEK      

PÁTEK    Listopad-duben AE body

NEDĚLE      

 
DAE DĚTSKÝ AEROBIK…………. dle věku

 Body&mind metody……pomalé formy podporojící zpevnění vnitřního stabil.systému 
AE body Aerobní posilovací formy

Za lektory Martina Doskočilová 

Info: 776659901

E-mail….martinadoskocilova@centrum.cz

BOJOVÉ SPORTY A KICKBOX V DDM 
Pod vedením Martiny Ptáčkové - vhodné pro 
kluky i holky.

Martina je čtyřnásobnou mistryní světa a trojná-
sobnou vicemistryní světa, je mnohonásobnou 
vítězkou mezinárodních závodů, dvojnásobnou 
stříbrnou a bronzovou medailistkou z ME a úřa-
dující mistryní ČR. Kromě toho to je sympatická 
milá dívka, která umí své dovednosti předat dál 
zajímavou i zábavnou formou. Jedná se o kom-
plexní rozvoj sportovních, psychických a sociál-
ních dovedností.

Martina na svých kroužcích ráda přivítá holky 
i kluky ve věku od 7 do 15 let, pravidelně každé 
pondělí v odpoledních hodinách. Podrobné in-
formace na webových stránkách, nebo v kance-
láři DDM. Nezapomeňte se přihlásit včas, počet 
míst je omezený.

 Jaroslav Kočí, pedagog volného času DDM
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Historie dávná i nedávná – 105
Události
V roce 1983 bylo na katastru Horních Počernic 
vyšetřováno celkem 173 trestných činů a pře-
činů. Z tohoto počtu bylo 14 ublížení na zdraví, 
15 výtržnictví, 26 opilství, 37 rozkrádání spo-
lečenského majetku a  81 rozkrádání majetku 
v soukromém vlastnictví. Objasnit se podařilo 
86 případů a  ze zjištěných pachatelů bylo 25 
mladistvých do 18 let.

Naše jednotky dobrovolných hasičů měly 
v roce 1983 hodně práce, když už 10. února li-
kvidovaly požár po výbuchu propan -butanové 
láhve v  rodinném domku v Třebešovické uli-
ci. Ve dnech 10. a 12. března měly dohled při 
odstřelu budov statku na Chvalech. 1. dubna 
vyčerpávaly vodu ze zatopeného bytu v Dět-
ském domově. 22. dubna pomáhaly při hašení 
továrny v Praze 6. 28. dubna hořící automobil 
na Chvalech a 30. dubna všechny tři naše jed-
notky pomáhaly hasit hořící les v Klánovicích. 
26.  června hasily požár stodoly statku ve Ch-
valech. 9. srpna po bouřkovém přívalu čerpaly 
vodu ze zatopených sklepů a garáží v řadě ro-
dinných domků a závodě Energovodu. 28. srp-
na vyčerpávaly vodu ze školy v Bártlově ulici. 
7.  října hasily stoh slámy v  Újezdě nad Lesy, 
1.  prosince hasily požár kůlny u  rodinného 
domku a 8. prosince hasily požár provozního 
objektu na Sychrově.

Chvalský Dětský domov si v prosinci 1983 při-
pomenul 75 let svého trvání. Se čtyřmi dětmi 
byl jako sirotčinec otevřen v  prosinci 1908. 
V roce 1983 v domově žilo 45 dětí, které z růz-
ných příčin nemohly být vychovávány ve vlast-
ní rodině. Chybějící rodinné prostředí se jim 
snažili nahradit pracovníci domova s  pomocí 
pedagogů mateřských a základních škol, kam 
děti docházely. Pomocníky pro naplňování 
dalších dětských potřeb a přání byl Kruh přá-
tel dětského domova spolu s patronátními zá-
vody. Za jejich pomoci se děti účastní letních 
táborů, poznávacích zájezdů, zimního lyžování 
i  zahraničního výměnného pobytu. Pomoc je 
poskytováná i  při začleňování do zaměstná-
ní. K příležitosti výročí obdržel dětský domov 
čestné uznání Rady ONV Praha -východ a  pe-
dagogičtí pracovníci čestná uznání Odboru 
školství ONV.

Naše místní širokoúhlé kino s  kapacitou 271 
míst se dočkalo tohoto roku zařazení do vyšší-
ho promítacího pásma, umožňujícího uvádění 
premiérových filmů bezprostředně po jejich 
uvedení v premiérových kinech v centru Prahy. 
Pro splnění úkolu uloženého Zastupitelstvem 
hlavního města Prahy schválilo plenární za-
sedání MNV 28. února s účinností od 1. břez-
na 1984 nový organizační řád MNV a jeho or-
gánů a současně zrušilo dosud platné jednací 
řády plenárního zasedání a rady, přijaté v roce 

1978. Součástí nového organizačního řádu 
jsou i zásady informovanosti poslanců, občan-
ských výborů a občanů a vyřizování stížností, 
připomínek a podnětů podaných MNV.

V  rekordním čase 17  měsíců od zahájení de-
molicí starých hospodářských budov bylo 
dokončeno budování školního pavilonu typu 
Chanos při Chvalské škole, aby 1.  září  1984 
zde mohla být zahájena výuka a  odstraněno 
směnné vyučování pro nedostatek učeben 
a  míst pro žáky. Současně byla provedena 
i částečná úprava školní jídelny pro větší počet 
strávníků. Pro předškolní děti byla s kapacitou 
60 míst otevřena také provizorní mateřská ško-
la v bytovém objektu ve Lhotské ulici. K 1. září 
tak měly mateřské školy celkovou kapacitu 
510 míst. Ve čtyřech základních školách bylo 
otevřeno celkem 50 tříd, z nichž bylo osm prv-
ních. Žáků bylo celkem 1577. Do ZŠ Ratibořic-
ká dojíždělo tohoto roku 57 dětí ze Zelenče. Ve 
zvláštní škole bylo 6 tříd s 81 žáky, z nichž přes 
polovinu je z obcí okolních.

Dobrým spolupracovníkem MNV při řešení 
problematiky ochrany životního prostředí se 
v  roce 1984 stala místní organizace Českého 
svazu ochránců přírody, založená u nás v roce 
1982. S pomocí jejích členů se podařilo získat 
celkový přehled o všech místech černých sklá-
dek odpadků a  podílet se na jejich likvidaci. 
Dále pomohli při kontrole čistoty vodotečí 
k místním vodním nádržím a při kontrole stavu 
zeleně v parcích a uličního stromořadí.

Zahájena byla rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod v Čertousích s plánovaným nákladem 
40 mil. Kčs.
 
Základní škola Spojenců ve Svépravicích si 
v  roce 1984 připomenula padesáté výročí 
od svého otevření dne 2.  září  1934. O  jejím 
vybudování uveřejnila „Národní politika“ 
20.  února  1934 toto: „Za posledních deset 
let se počet obyvatel obce Svépravice, okres 
Praha- venkov, zvětšil o 570 %. Starosta obce 
pan Josef Kožíšek s  obecním zastupitelstvem 
se vzorně starají o  rozkvět obce a staví proto 
vlastní obecnou školu, protože obec je dosud 
přiškolena k sousední obci Chvaly. Nová školní 
budova je účelná, vkusná, poměrně levná a je 
ozdobou Svépravic.“
 
Podle projektu Josefa Fruhaufa stavěla školu 
firma Suk z Prahy za celkový obnos 567 995,25 
korun. Správcem školy v  tomto jejím prvním 
roce, kdy ještě patřila pod vedení školy Chval-
ské, se stal Antonín Jelínek, který již od roku 
1928 působil na škole hornopočernické jako 
samostatný učitel. Na škole ještě dále působi-
li učitelé Věra Horáková, Zdeňka Hofmanová, 

Marie Mrzenová a Jaromír Budešínský. Dívčím 
ručním pracím vyučovala Marie Pandulová. 
V prvním roce bylo vyučováno 235 žáků. Výno-
sem zemské školní rady byla od 1. září 1935 již 
samostatnou pětitřídní školou.
 
Plenární zasedání Národního výboru hlavního 
města Prahy dne 18. října 1984 schválilo Územ-
ní plán sídelního útvaru Horní Počernice včet-
ně směrnice pro uspořádání území.
 
V  závěru poměrně teplého měsíce listopadu 
však při přechodu frontálního systému dne 
23. 11. , který doprovázela vichřice s nárazy vě-
tru až 110 km/hod., došlo ke značným škodám. 
Různou mírou byla poškozena téměř čtvrtina 
střech rodinných domků, poškozeny střechy 
našich škol, rozbito mnoho oken a  v  parcích 
i na zahradách u rodinných domků polámáno 
mnoho větví nebo celých stromů. Na několika 
místech bylo přetrženo i venkovní vedení elek-
třiny. Popadané větve a stromy pomáhali od-
straňovat naši dobrovolní hasiči. Pro usnadně-
ní objednávek oprav byla na MNV pro občany 
zřízena objednávková kancelář. Energetikům 
se podařilo do 48 hodin odstranit všechny ha-
várie vedení elektřiny. Naštěstí nebyl frontální 
systém doprovázen vodním přívalem, a tak ne-
došlo k promáčení objektů pod děravými stře-
chami. V této době vichřice o takové síle nemá 
u nás pamětníka.
 
Rozvíjením zahrádkářských osad a  tomu od-
povídajícím nárůstem členů se po Sokole stala 
místní organizace Českého zahrádkářského 
svazu nejpočetnější zájmovou společenskou 
organizací.
K 5. 12. 1984 má celkem 478 členů, z nichž 231 
má zahrádku u rodinného domku, 212 zahrád-
ku v  některé z  osad a  35 na zahrádku čeká. 
Předsedou organizace byl po odstupivším Jo-
sefu Nedvědovi zvolen pan Bohumil Poštolka.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Jazykové kurzy pro děti a dospělé

Firemn í kurzy

777 715 958, 777 151 324

Ukázkové hodiny zdarma!
I ndividuá ln í kurzy

www.anglictinapraha9.cz(

Anglicky

 4x
 rychleji!

Od září 2017
otevíráme nové kurzy

info@anglictinapraha9.cz

Sp
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Info na www.pohybovestudiohp.cz nebo na tel.: 776 757 478 
Za team se těší trenérka Jája Brenkusová

TENIS
Otovická 2865/109, Horní Počernice

DIVIZNA
Náchodská 382/171, Horní Počernice

PO

Malé Míče 
Thera band 
8.30–9.30 

Jája Brenkusová

CORE basic 
střed těla 

9.30–10.30 
Jája Brenkusová

ZUMBA KIDS 
junior (4–6 let) 
15.30–16.15
Lucie Lésková

ZUMBA KIDS 
(7–11 let)

16.30–17.15
Lucie Lésková

TRX

18.30–19.30
Jája Brenkusová

CORE Dynamic 
střed těla

19.30–20.30
Jája Brenkusová

ÚT

TABATA 
7.30–8.30 

David Beníšek

TRX 
8.30–9.30 

David Beníšek

BALÓNY 
malé a velké
7.30–8.30

Jája Brenkusová

CORE 
Thera band
8.30–9.30

Jája Brenkusová

JÓGA

19.00–20.30
Honza Šorf

SLIDE 
(Flowin) 

18.30–19.30 
Jája Brenkusová

CORE Dynamic 
střed těla 

19.30–20.30 
Jája Brenkusová

ST

TRX 

7.30–8.30 
David Beníšek

TABATA 

8.30–9.30 
David Beníšek

ČT

SLIDE 
(Flowin) 

7.30–8.30 
Jája Brenkusová

CORE Dynamic 
střed těla 

8.30–9.30 
Jája Brenkusová

ČCHI KUNG

18.30–20.00
Monika Šindlerová

PÁ

TABATA 

7.30–8.30 
David Beníšek

TRX 

8.30–9.30 
David Beníšek

TRX 
začátečníci
8.30–9.30

Jája Brenkusová

CORE Dynamic 
střed těla

9.30–10.30
Jája Brenkusová

POHYBOVÉ STUDIO HP
Chcete si zamakat, zhubnout, odreagovat se,  

a jít zdravým pohybem proti bolesti?
Začínáme 18. září!

Přijďte si vyzkoušet 1. LEKCI ZDARMA!

Inzerce A6_2.indd   1 22.08.17   17:31
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P I L A T E S  J Ó G A  K O S M E T I K A  M A S Á Ž E

NOVĚ
OTEVŘENO!

VŠE V ROVNOVÁZE
RADOST A PÉČE

TĚLO A DUŠE
POHYB A ODPOČINEK

otevíráme nové studio v ulici Zdoňovská

PŘIJĎTE NA PROHLÍDKU
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.mpilates.cz

13. září
v 17 hodin

pro více info volejte  723 073 459

KURZY JÓGY - pro dospělé 
od září  do prosince 2017

Beata Ehrenbergerová, cvičitel jógy II. stupně, 
certifikovaný lektor CADJ

Pondělí 18–19 hod.  
Otovická 109, Hor. Počernice
Úterý 19–21 hod.  
Křovinovo nám. 115, Hor. Počernice
Čtvrtek 19–20hod.  
Otovická 109, Hor. Počernice
 (poslední 2 místa v kurzu)

Další informace  
o kurzech začínajících  
druhý týden v září,  
ceně a počtu volných míst  
na tel.: 605 424 865

⦁ max. počet cvičících  
v kurzech  9–15 osob

⦁ individuální přístup
⦁ vhodné i pro začátečníky
⦁ možnost si první lekci   

vyzkoušet zdarma.

Název projektu: Dětská skupina MAYA, Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006664

KURZY JÓGY - pro děti
⦁ lekce pro děti jsou vedeny formou hry  

a nápodoby        
⦁ děti se učí ovládat své tělo a dech
⦁ posunout se dále v dovednostech  

a vzájemně spolupracovat
⦁ vhodné pro děti 8–12 let
⦁ první hodinu si mohou vyzkoušet 
Středa    16.30–17.30 hod.   
Ratibořická 1166, RC Perla, Hor. Počernice  
od 13. 9. 2017

Další informace o kurzech  
začínajících druhý týden v září,  
ceně a počtu volných míst  
na tel.: 605 424 865

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

www.mbkolo.cz

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

LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708/79

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00

So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

PRODEJ
SERVISKOLA

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po–Pá 9–18, So 9–12

tel.: 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

VELKÉ SLEVY KOL

Zavedený autoservis v Praze-Běchovicích hledá 

ASISTENTKU

Náplň práce: Objednávky materiálu, vedení pokladní knihy, 
fakturace, komunikace s klienty

Požadujeme: Základy práce s počítačem: Word, Excel, aktivní 
přístup, spolehlivost

Nabízíme: Dobré finanční ohodnocení, pružnou pracovní dobu, 
možnost zkráceného úvazku 

Více info na www.autowolf.cz, tel.: 608 330 050
Váš životopis zašlete na autowolf@seznam.cz

 

Zakázková kovovýroba – zámečnictví 

v Běchovicích přijme pracovníky na následující pozice: 
 

-  dělník pro jednosměnný provoz dělení, ohýbání a vrtání  pasovin                       

- zámečník, svářeč                                                 

-  mistr výroby                                                       tel.: 222 729 338           

                                                                                 www.a-zcentrum.cz  
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OPRAVY HODINEK
(výměna baterií, celkové opravy, zkouška  

vodotěsnosti)
Výprodej hodinek a hodin SEIKO, PULSAR 

a LORUS – sleva 50%
Kompletní nabídka na www.altro.cz

Výběr až z 200 modelů
Prodejní místo: ALTRO, Václavická 2385, Horní Počernice

e -mail: info@altro.cz, tel.: 281 922 501
Otevřeno Po -Pá: 8.00-15.30 hod.

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID PANELOVÉHO 
DOMU NA SÍDLIŠTI MEZILESÍ 1

TEL.: 602 249 964

KROUŽEK ŠITÍ A DESIGNU PRO DĚTI. 
TEL.: 608 922 802. WWW.AR-DESIGN.CZ

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID RODINNÉHO 
CENTRA V HP. TEL.: 775 720 585

KOUPÍM STAVEBNÍ PARCELU V HORNÍCH 
POČERNICÍCH CCA 800 M2 A VÍCE NEBO 
STARŠÍ DOMEČEK S POZEMKEM 800 M2 

A VÍCE.PLATBA HOTOVĚ. TEL.: 602 333 840

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID RESTAURACE 
V H.P. SO, NE RÁNO. TEL.: 728 607 652

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID BYTU 3+1 
V HORNÍCH POČERNICÍCH .

TEL.: 604 291 053

PŘIJMEME UKLÍZEČKU KANCELÁŘSKÝCH 
PROTOR A BYTU NA ÚKLID JEDENKRÁT 

TÝDNĚ, CCA 5-6 HODIN. TEL.: 602 366 783

BAGNO.CZ, ESHOP S KOUPELNOVÝM 
VÝBAVENÍM HLEDÁ DO TÝMU ASISTENTKU 

A SKLADNÍKA NA HPP NEBO VPP. 
BEZSMĚNNÝ PROVOZ. NÁSTUP MOŽNÝ 

IHNED. VOLEJTE NEBO PIŠTĚ 774 844 420,
 PERSONAL@ABORO.CZ

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY PRO-
VEDE SOUDNÍ ZNALEC ING. FRANTIŠEK 

SMETANA, TEL: 602 970 835

JÁ M 32, REKR. TENISTA HLEDÁM 
SPOLUHRÁČE/KU NA PODOBNÉ ÚROVNI 
Z/POBLÍŽ HP. POKUD MÁŠ ZÁJEM OBČAS 

SI ZAHRÁT, OZVI SE. TEL.: 736 710 669

KOMINÍK JIŘÍ LUKOVIČ 
TEL: 723 757 397

ČIŠTĚNÍ A KONTROLY KOMÍNŮ
VLOŽKOVÁNÍ A OPRAVY
KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ

REVIZE KOMÍNŮ

VYKOUPÍME: OBRAZY, MALBY, KRESBY, 
CELÉ SBÍRKY, PLASTIKY A DALŠÍ 

OBRAZÁRNA@POST.CZ, 774 800 609

FIRMA LOOMIS H.POČERNICE PŘIJME 
PRACOVNÍKY PRO PŘEPRAVU HOTOVOSTI 

A CENIN. POŽADUJEME ČISTÝ TRESTNÍ 
REJSTŘÍK, ŘP-B, ZBROJNÍ PRŮKAZ SK. D, E 

A ZKOUŠKU STRÁŽNÝ, MOŽNO ZÍSKAT PRO 
NÁSTUPU, HPP I DPČ, BENEFITY. 

TEL.: 277 003 884, E-MAIL: 
MICHAEL.DOLANSKY@LOOMIS.COM

JÓGOU KE ZDRAVÍ OD 3. 10. 
V ZŠ CHODOVICKÁ, INFO 723 371 903, 

KVETAOB@CENTRUM.CZ

KOUPÍM VZDUCHOVKY, NOVÉ I STARÉ, 
TEL.: 723 524 513

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU, 
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ 

A DALŠÍ. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

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

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

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTR. 
BYTOVÉHO JÁDRA, REKONSTR. BYTU, 

DOMU NA KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ 
TEL: 775 080 907

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM. 
TEL: 286 891 400

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

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: 608 153 818
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.
Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného zpravodaje.




