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DO 1. 6. VÝSTAVA FENOMÉN IGRÁČEK ..................................................................................................................................................................CHVALSKÝ ZÁMEK
DO 1. 6. MILOŠ FIKEJZ: TVÁŘE SVĚTA FILMU A LITERATURY (VÝSTAVA ČERNOBÍLÝCH FOTOGRAFIÍ)  .............................................CHVALSKÝ ZÁMEK
DO 15. 6. VÝSTAVA ČTYŘLÍSTEK NA CHVALSKÉM ZÁMKU 
OD 21. 6.  VÝSTAVA CESTA (NEJEN) DO PRAVĚKU SE ZDEŇKEM BURIANEM ...............................................................................................CHVALSKÝ ZÁMEK
OD 21. 6.  VÝSTAVA OBŘÍ LEPORELO ČESKÝCH DĚJIN .........................................................................................................................................CHVALSKÝ ZÁMEK
4. – 27. 6. POHÁDKOVÝ VODNÍ SVĚT – TALENT HORNÍCH POČERNIC: 7. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ VÝSTAVY ILUSTRACÍ DĚTÍ A PEDAGOGŮ  CHVALSKÝ ZÁMEK
9. – 11. 6. PROVOZNÍ UZAVŘENÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
1. 6.  14.00–16.00 POHÁDKOVÝ LES - DIVOKÝ ZÁPAD  ................................................................................................ V LESE U RYBNÍKA KOUPALIŠTĚ
1. 6. 17.00 O BĚTUŠCE A KLEOFÁŠOVI ................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
1. 6. 21.00 DVANÁCT .................................................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
2. 6. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJŮ K. MIROŠNÍKA ..................................................... SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
3. 6. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY M. MÜLLEROVÉ ............................................................................................... SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
4. 6.  11.15–11.45 DIVADÝLKO LETNÍ POHÁDKA..........................................................................................................................RC MUM, MEZILESÍ 2058
4. 6. 14.30 PŘEDNÁŠKA ÚTVARU PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA  .................................................KLUBOVNA ZO SENIŘI ÚMČ PRAHA 20
6. 6. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY K. RAŠKOVÉ .......................................................................................................... SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
6.6. 21.00 DOBA KAMENNÁ  .................................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
7.6.  17.00 A 21.00 DOBA KAMENNÁ ...................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
8. 6.  17.00 DOBA KAMENNÁ ..................................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
9. 6.  17.30  ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ......................................................................................................................................... KLÁŠTER EMAUZY
10. 6. 9.30–12.00  JAK ZALOŽIT ŽIVNOST: KOMUNIKACE - ZÁKLAD ÚSPĚCHU  .................................................................RC MUM, MEZILESÍ 2058
10. 6. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY Z. BANDÚROVÉ................................................................................................. SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
11. 6. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ .................................................................................................................................. GALERIE 14 – ČERNÝ MOST 
12. 6. 10.00-17.00 S KOLEM BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY ................................................................................................................. AREÁL ZŠ STOLIŇSKÁ
12. 6.  11.00  JAK UVAŘIT ŽÁBU (VEŘEJNÁ GENERÁLKA)  ............................................................................................................ DIVADLO H. POČERNICE 
12. 6.  16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY POHÁDKOVÝ VODNÍ SVĚT – TALENT HORNÍCH POČERNIC ....................................................CHVALSKÝ ZÁMEK
12. 6. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÝCH TŘÍD J. GONZÚRA A M. STRAKY ........................................................................ SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
13. 6.  21.00 DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA  ................................................................................................................................. DIVADLO V PŘÍRODĚ 
14. 6.  09.00–11.00 VOLNÁ MONTESSORI HERNA A OTEVÍRÁNÍ RC MUM ................................................................................................MEZILESÍ 2058
14. 6.  17.00 A 21.00 DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA .................................................................................................................. DIVADLO V PŘÍRODĚ 
14. 6.  19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU (PREMIÉRA) ..................................................................................................................................... DIVADLO H. POČERNICE 
15. 6.  17.00 DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA  ................................................................................................................................. DIVADLO V PŘÍRODĚ 
16. 6. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. CHMELAŘOVÉ ................................................................... SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
17. 6. 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S ELIŠKOU KRAUSOVOU ...................................................................................................................CHVALSKÝ ZÁMEK
17. 6.  9.30–11.30 KURZ ŠÁTKOVÁNÍ - ÚVAZY NA BŘICHO  .........................................................................................................RC MUM, MEZILESÍ 2058
17. 6. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY R. DEKOJOVÉ ........................................................................................................ SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
20. 6.  10.00–12.00  ZÁVĚREČNÝ KARNEVAL V MUMU  ................................................................................................................RC MUM, MEZILESÍ 2058
17. 6. 19.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY K. VACKA .................................................................................................... GALERIE 14 – ČERNÝ MOST
18. 6.  19.30  JAK UVAŘIT ŽÁBU (1. REPRÍZA) ........................................................................................................................DIVADLO H. POČERNICE 19. 6. 
19. 6. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY Š. MISTROVÉ ......................................................................................................... SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
19. 6. 17.30 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY J. BOŠKOVÉ ................................................................................................ GALERIE 14 – ČERNÝ MOST 
19. 6. 18.00 PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI PARTY: KONCERT ŽÁKŮ SAXOFONOVÉ TŘÍDY P. FIEDLERA ................ DIVADLO HORNÍ POČERNICE 
19. 6. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ KYTAROVÉ TŘÍDY Z. STIBORA ...................................................................................................CHVALSKÝ ZÁMEK
19. 6. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY V. Š. ŠINDELÁŘOVÉ ............................................................................................. SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
19. 6.  18.00 S RADNÍMI NA PIVO – SETKÁNÍ S OBČANY ................................................................. RESTAURACE U BOBRA, AREÁL SC XAVEROV
19. 6.  21.00 VINNETOU – POKREVNÍ BRATRSTVÍ ................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
20. 6  21.00 VINNETOU – POKREVNÍ BRATRSTVÍ ................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
21. 6.  17.00 ČERT A KÁČA TROCHU JINAK .............................................................................................................................................. DIVADLO V PŘÍRODĚ 
21. 6.  21.00 VINNETOU – POKREVNÍ BRATRSTVÍ ................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
22. 6.  17.00 FIMFÁRUM .................................................................................................................................................................................. DIVADLO V PŘÍRODĚ 
22. 6. 21.00 VINNETOU – POKREVNÍ BRATRSTVÍ ................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
22. 6.  15.00 SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN, RYTÍŘŮ A PRINCŮ  .........................................................................................................CHVALSKÝ ZÁMEK
23. 6. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉ TŘÍDY P. CIBOCHA ........................................................................................................ SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
26. 6. 19.30 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY Z. HEJLÍKOVÉ ........................................................................................................ SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 
26. 6  21.00 ROZMARNÉ LÉTO ..................................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
27. 6.  21.00 ROZMARNÉ LÉTO ..................................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
28. 6. 21.00 ROZMARNÉ LÉTO ..................................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ 
29. 6.  21.00 ROZMARNÉ LÉTO ..................................................................................................................................................................... DIVADLO V PŘÍRODĚ
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V červnovém čísle HPZ se mimo 
jiné věnujeme příznivému vývoji 
finanční situace naší městské 
části během stávajícího volebního 
období. V minulých dnech přišla 
další dobrá zpráva z magistrátu: 
Rada hl. města Prahy nám schválila 
účelovou neinvestiční dotaci na 
opravu čelní fasády starší budo-
vy ZŠ Stoliňská ve výši 2,6 mil. 
Kč. I když nám před tím nebyly 
přiděleny finance z rezervy školství, 

náš argument, že jsme z vlastního rozpočtu v letech 2012 a 2013 
investovali do školských zařízení 30 milionů korun, radní magistrátu 
přesvědčil a je třeba jim za toto rozhodnutí poděkovat. 
Rada MČ také schválila smlouvu s vybraným dodavatelem na re-
konstrukci komunikací pod názvem Čertousy 0020. Seznam komu-
nikací, kterých se opravy týkají, jsme uvedli v minulých číslech HPZ. 
Také rekonstrukce ulice Otovická pokročila díky schválení uzavře-
né smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, na zpracování do-
kumentace pro zadání stavby, výkon autorského dozoru a poskyto-
vání investorských služeb při realizaci stavby. V současné době čeká-
me už jen na schválení výběrové a hodnotící komise. V tomto ohle-
du byl květen pro Horní Počernice velmi úspěšný. 
 
 
 

Naše obecní pokladna nedávno inkasovala sto tisíc korun jako  
výdělek z hazardu. Myslím, že většina občanů herny v naší městské 
části nechce. Chceme-li být vstřícným místem k bydlení a snížit kri-
minalitu či jinou společensky nežádanou aktivitu patologických hrá-
čů, měli bychom se také smířit se ztrátou peněz z hazardu, která je 
v objemu našeho rozpočtu zanedbatelná. S touto logickou úvahou 
souhlasili i někteří naši radní před hlasováním o nulové toleranci 
k hazardu. Nakonec ale změnili názor. Možná ustoupili tlaku majitelů 
heren, že je zřejmě výhodnější i pro obecní pokladny všechny herny 
nezlikvidovat. 
Výsledkem je, že v naší městské části nadále není o hrací automaty 
nouze. Malé herny, které měla radnice pod kontrolou, zanikly, zůsta-
ly ty velké s non stop provozem. Kriminalitu spojenou s hazardem 
popřít nelze. Koncem května jsem tuto negativní zkušenost pocítila 
osobně, když moji restauraci vyloupil právě gambler. 
Finance z hazardu jsou jedna strana mince, ta druhá, mnohem dů-
ležitější, je negativní společenský dopad provozování heren. Na na-
šem území bohužel nadále zůstávají na základě povolení minister-
stva financí. Důvody nulové tolerance k hernám jsou jasné, proto 
chci za jejich zrušení v Horních Počernicích i nadále bojovat. Dou-
fám, že si řadu negativních a patologických jevů spojených s gam-
blerstvím uvědomí i většina místních zastupitelů. 
Blíží se prázdniny. Přeji všem hornopočernickým dětem pěkné vy-
svědčení a krásné letní zážitky s kamarády, rodičům i všem ostatním 
dospělým krásnou dovolenou. 

Hana Moravcová

Slovo starostky

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ

■ Objížď ka rekonstruované ulice 
 Ve Žlíbku
Průběžně jsme řešili problémy občanů s do-
pravou v ulici Komárovská, které vznikly 
v souvislosti s objížďkou rekonstruované ko-
munikace Ve Žlíbku. Dočasně zde byly od-
straněny zpomalovací prahy, na jednání se 
zástupci Městské policie Praha jsem požáda-
la o zvýšený dohled nad dodržováním rych-
losti a kontrolou dodržování zákazu vjezdu 
pro nákladní auta v této lokalitě. S městskou 
policií byl domluven dohled v ranních hodi-
nách při přecházení dětí této komunikace.

■ Platební terminál pro občany 
na ÚMČ

Na červen plánujeme zkušební provoz pla-
tebních terminálů, které by od července 
měly občanům nabídnout větší komfort při 
úhradě poplatků.

■ Neposeda
Komunitní terénní program občanské-
ho sdružení Neposeda vyhrál výroční cenu 
ČASovaná bota udělované Českou asocia-
cí streetwork za největší přínos v oboru níz-
koprahových sociálních služeb. Tento pro-
jekt podpořila i MČ Praha 20.

■ Mimoúrovňová křižovatka  
Beranka

V květnu se uskutečnila schůzka s Janem 
Kroupou, ředitelem Závodu Praha Ředitel-

ství silnic a dálnic, a náměstkem primátora 
HMP Jiřím Nouzou ohledně koordinace při-
pojovacích komunikací a vlastní stavby mi-
moúrovňové křižovatky Beranka.

■ Plot u školní družiny
U hřiště školní družiny při ZŠ Ratibořická 
plánujeme výstavbu nového oplocení a vý-
sadbu zeleně. 

■ Schůzky se zástupci městské  
policie 

Na pravidelné schůzce jsme řešili kontrolu 
lidí bez domova, kontrolu průjezdu ná-
kladních automobilů Horními Počernicemi 
a monitoring vandalismu u hřiště školní 
družiny ZŠ Ratibořická.

■ Jarní ples seniorů
Ve špejcharu na Chvalské tvrzi se tančilo na 
dalším jarním plese seniorů. Více o vydařené 
akci najdete v informacích z odboru školství 
a kultury.

■ Carrier – Linde
Na základě stížnosti obyvatel ulice Sla-
větínská proběhla schůzka s generálním 
ředitelem firmy Carrier chladicí technika CZ 
Karlem Fořtem ohledně možnosti přístupu 
vjezdu pro vozidla zásobující místní firmu.

■ Parkoviště u nádraží
V květnu proběhlo jednání s firmou, která 
má v pronájmu pozemky u vlakového ná-
draží. Návrh na možný nájem těchto pozem-
ků pro zřízení parkoviště bude předložen 
Radě MČ Praha 20.

■ Začal letní divadelní festival
V polovině května začal už 44. ročník pře-
hlídky amatérských ochotnických souborů 
Divadlo v přírodě. Nepřízeň počasí donutila 
organizátory festivalu přesunout jeho slav-
nostní zahájení do kamenného divadla, kde 
mohli diváci vidět skvělé představení Rychlé 
šípy. Přehled všech červnových předsta-

vení v podání osmi divadelních 
souborů najdete v čísle. Přijďte 
se podívat, chybět nebude ani 
kultovní a divácky velmi úspěšné 
Rozmarné léto.

Hana Moravcová
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Mám radost, že se nám každoročně daří výrazně zvyšovat prostřed-
ky na účtech městské části při splnění rozpočtu a zachování objemu 
investic. Na účtech městské části jsme k 30. 4. 2014 měli 86,5 mil. Kč. 
Vývoj stavu účtu ke konci roku za posledních pět let: 

Rok Stav účtu k 31. 12. Objem investic 

2009  20 477 843 Kč 42 271 309 Kč 

2010 43 317 323 Kč 19 957 852 Kč 

2011 61 947 246 Kč 36 523 122 Kč 

2012  66 166 469 Kč 63 161 997 Kč 

2013 75 729 562 Kč 44 799 178 Kč 

Současně se nám podařilo za poslední tři roky snížit prodeje pozemků 
o 42 %, daří se nám také získávat peníze z evropských projektů na lid-
ské zdroje a zaměstnanost, dostali jsme dotaci na zřízení kompostár-
ny, zateplení budov nebo nákup strojů pro místní hospodářství. 

Prodeje pozemků 

Dotace EU 

Cesty pro peníze na Magistrát 
Největší objem získávají Horní Počernice stejně jako ostatní měst-
ské části z rozpočtu Hlavního města Prahy. Proto bylo velmi důle-
žité intenzivně komunikovat s čelními představiteli hlavního měs-
ta. V tomto volebním období to byl opravdu nesnadný úkol, pro-
tože od roku 2010 se třikrát změnilo vedení Prahy. Nejednou se 
nám stalo, že jsme už měli peníze přislíbené, a než proběhl zdlou-
havý schvalovací proces, všechno bylo jinak, a museli jsme začít 
vyjednávat stejnou věc znovu s jinými lidmi. Výhodou je, že díky 
těmto změnám známe snad všechny důležité lidi na magistrátu 
a bravurně ovládáme veškeré schvalovací procesy. Naše časté ná-
vštěvy na magistrátu se nám však vyplatily: v roce 2011 se nám 
podařilo napravit dlouho kritizovaný systém přerozdělování nein-
vestičních peněz městským částem a v roce 2012 jsme získali do 
našeho rozpočtu o neuvěřitelných 27 milionů Kč více.  

Neinvestiční dotace  
do rozpočtu z MHMP 

2008  67 787 650 Kč 

2009 83 777 358 Kč 

2010 79 338 831 Kč 

2011  75 887 539 Kč 

2012 103 110 697 Kč 

2013 98 429 494 Kč 

Když bylo potřeba získat ještě větší peníze, museli jsme suplovat roli 
pražského magistrátu a jednat přímo s čelními představiteli minis-
terstev a státem zřízených organizací. Konkrétně jsme takto dojed-
nali investici do výstavby kanalizace ve Svépravicích, kde bylo po-
třeba získat peníze z evropských fondů na ministerstvu zemědělství. 
S Úřadem pro zastupování státu ve věci majetkových jsme tři roky 
jednali o bezplatném převodu budovy na Náchodské ulici (knihov-
na) do majetku obce. Toto jednání velmi komplikoval dřívější sou-
hlas vedení Počernic, že si budovu od státu koupíme. Nadále také 
jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic a hl. m. Prahou o tolik potřeb-
né investici na vybudování dálničního sjezdu Beranka. 

Investice do majetku Horních Počernic
Kromě peněz, které jdou do rozpočtu městské části, představují 
velmi významnou položku finanční prostředky, které Praha investuje 
do Horních Počernic ze svého rozpočtu. Jedná se o desítky milionů 
korun na rekonstrukce komunikací a 13 mil Kč dotace do školských 
zařízení. 
Při rozhodování o investicích jsme upřednostnili takové projekty, 
které každoročně posílí příjmovou část rozpočtu ve formě dlouho-
dobých pronájmů, nebo přinesou energetické úspory. Podařilo se 
nám dokončit zateplení všech školních budov a také panelové domy 
v ulici Mezilesí. Pronajali jsme budovu špejcharu na Chvalech a nyní 
pronajmeme zrekonstruovanou budovu sklenářství a dům při vjez-
du do areálu Chvalské tvrze. Zpracovává se projekt na rekonstrukci 
a přístavbu stodoly. 
Věřím, že ještě letos konečně zahájíme stavbu tolik potřebné nové 
pošty. Budovu postaví na své náklady investor jako příspěvek obci 
v rámci schválené výstavby řadových rodinných domů Beranka. 
Poté ji předá do majetku městské části, a pokud budova nebude 
v budoucnosti využívaná Českou poštou, může ji městská část bez 
problémů pronajmout jinému subjektu. V rámci zmiňovaných pro-
nájmů bych chtěl uvést ještě jeden velmi důležitý parametr. Cílem 
městské části nemůže být vždy jen pronájem za co nejvyšší cenu, ale 
také zajištění chybějících služeb pro občany. Proto jsme u některých 
objektů dopředu stanovili jejich budoucí využití, např. ordinace pro 
lékaře nebo prostory pro drobné živnostníky. 

Školství a kultura
Školství a kultura jsou oblasti, které jsme chtěli rozpočtově posílit, 
a to se nám podařilo. V minulosti jsme se potýkali s problémem, 
že peníze se často vyčerpaly na jednu velkou investici (divadlo, 
zámek, apod.) a pak chyběly na ostatní potřebné investice či opravy 
a údržbu starších budov. Stejný problém dlouhodobě řeší i Praha 
s tunelem Blanka nebo s Dopravním podnikem. Postupně jsme tedy 
navyšovali rozpočty školám i kulturním institucím a konzultovali 
s řediteli jejich využití. Zaměřili jsme se také na investice do výměny 
oken a zateplení budov, což přineslo úsporu energií a tím vlastně 

V posledních třech letech je naše městská část  
v dobré finanční kondici

2008–2010 

39 299 053 Kč

2011–2013

 16 601 217 Kč 

 2009 2010 2011 2012 2013

0 Kč 0 Kč

2 925 600 Kč

7 259 875 Kč 6 798 862 Kč
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Jen pár dní uběhlo od zahájení jednoho 
z nejvýznamnějších amatérských divadel-
ních festivalů v naší zemi, a hned v jeho 
začátku se zrodilo příjemné překvapení. 
Úvodní představení muselo být sice kvůli 
nepřízni počasí přesunuto do kamenné-
ho divadla, takže diváci byli tentokrát 
ochuzeni o neopakovatelnou atmosféru 
přírodní scény, ale při premiéře inscenace 
Rychlé šípy na ni jistě zapomněli. 

Napsat divadelní adaptaci na jakouko-
li předlohu je vždycky problematické, 
a převést tento kultovní jinošský komiks na 
jeviště dvojnásobně obtížné. Vážně se tako-
vé téma pojmout asi nedá, což správně po-
chopila Bára Jelínková, když se rozhodla hru 
podle předlohy Jaroslava Foglara v úpravě 
Vlastimila Pešky režírovat. Vsadila na ryzí 
amatérismus herců hornopočernického 
divadelního souboru Zeptejte se kocoura, 
který však výrazově s naivní předlohou 
zvláštním způsobem souzní a dokonce ji 
místy umocňuje. Dokonale vybrané typy 
jednotlivých postav, počínaje pubertálním 
mentorem Mirkem Dušínem (Petr Beneš), 

jako by přímo vypadly ze stránek Foglarova 
komiksu. Stejně jako bylo autorovým cílem 
vytvořit poučný, ale přitom vtipný a pouta-
vý obrázkový seriál, mladým hercům se zase 
podařila svižná karikatura nejznámějších 
výroků a poučení, komických historek a zá-
bavných trampot ze Stínadel. Také ostatní 
postavy Rychlých šípů a Bratrstva kočičí 
pracky si získaly diváky bez výhrad, stejně 
jako všechny tři představitelky Sesterstva 
králičího ocásku a ostatních ženských rolí. 
To vše umocňuje nápaditá původní hudba 
Aleny Jelínkové, práce se světly i zvukem, 
až profesionální choreografie a výprava. 
Představení není dlouhé, přestavby scén 
jsou svižné. Úctyhodná režijní práce doká-
zala dát jednotlivým gagům pointy a vtiskla 
představení rytmus a řád. Uvést takto do 
jevištní podoby komiksový příběh si zaslou-
ží nadšený dlouhý potlesk. Nepochybuji, 
že i Jaroslav Foglar by zatleskal, jak byl jeho 
příběh pětice vzorných hochů zpracován. 
Všichni jako kdyby z oka vypadli svým tiště-
ným kamarádům.

Dana Mojžíšová,
foto Jaroslav Bzenecký

Rychlé šípy jako poutavý obrázkový seriál na jevišti

další peníze do rozpočtu na školství a kulturu. Navýšením rozpočtu 
se podařilo zatraktivnit kulturní nabídku, která sebou kromě peněz 
ze vstupného nepřímo přinesla také peníze okolním subjektům. 
Díky těmto investicím jsou Horní Počernice více vidět v médiích, což 
nám pomáhá při jednání s magistrátem a dalšími institucemi, a také 
přivádí do Počernic nové návštěvníky. 

Navýšení rozpočtu do školství a kultury 
  školství kultura

rok 2010 18 629 000 Kč 6 515 000 Kč 

rok 2011  19 869 000 Kč 7 411 000 Kč 

rok 2012 22 257 000 Kč 11 371 000 Kč 

rok 2013 23 291 000 Kč 12 889 000 Kč 

Výrazné navýšení rozpočtu na kulturu v roce 2011 a 2012 je způso-
bené převedením zaměstnanců pracujících na zámku, ale placených 
z ÚMČ, pod samostatnou příspěvkovou organizaci. 
Hospodaření naší městské části prochází každoročně důkladným 
magistrátním auditem. Během tohoto volebního období nám neby-
la vytknuta žádná vážná chyba. 

Petr Herian, předseda finančního výboru 

Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška – RYCHLÉ ŠÍPY
DS Zeptejte se kocoura

Režie: Barbora Jelínková
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Jak se staví sen

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Dne 17. 3. 2014 začala stavba venkovního 
výtahu v naší škole v Bártlově ulici. To, o čem 
se nám donedávna jen zdálo, se nyní stá-
vá skutečností: budeme bezbariérová ško-
la! Nově budovaný výtah bude sloužit pře-
devším žákům se sníženou pohyblivostí, 
kteří se dosud do tříd v prvním patře hlav-
ní budovy školy dostávají pouze po scho-
dech s pomocí učitelů. Vzhledem k tomu, že 
pro příští roky počítáme se zvýšením počtu 
žáků s tělesným handicapem, je pro nás vý-
tah nutností. 
Za realizaci velmi děkujeme majiteli budovy 
školy MČ Praha 20 - Horní Počernice. 

Pavlína Čuřínová,  
ředitelka školy MŠS, ZŠP a ZŠS

Poděkování
Děkujeme Nadaci ČEZ 

za poskytnutí nadačního 
příspěvku ve výši  

90.000 Kč na pořízení 
interaktivní tabule do 

bezbariérové třídy. 
Díky tomuto příspěvku 

můžeme uplatňovat 
nové metody a formy 

vzdělávání u žáků 
s kombinovaným 

postižením. 

Červen se ve školách nese ve znamení zá-
věrečného finiše. Pro žáky i učitele je nej-
náročnějším obdobím a proto jim přejeme 
úspěch a pevné nervy.

Malování podchodu u nádraží 
Výtvarníci ze třídy učitelky Michaely Vaněč-
kové naší ZUŠ se věnují proměně nádraž-
ního podchodu v „Kouzelný cirkus“ s vel-
kým nasazením. Pokud je něco brzdí, je to 
jedině počasí. „Děti malování na stěny pod-
chodu velmi baví,“ říká učitelka Vaněčko-
vá. „Měli jsme také obavy, že naši výtvarnou 
práci může někdo pomalovat nebo znečis-
tit. Jsme ale mile překvapeni. Lidé mají zjev-
ně respekt k práci druhých, „Kouzelný cir-
kus“ se jim líbí, naše dílo neničí a naopak se 
zastaví na kus řeči a pochválí nás. Mají ra-
dost, že původně šedá a nezajímavá ná-
dražní plocha se postupně mění v místo, 
kde hlavní roli hrají barvy a kouzelný svět 
dětské fantazie.“ Naše městská část měla 

zájem na tom, aby nádražní podchod získal 
příjemnější podobu a proto jeho malování 
plně podpořila.
Právě v červnu se hodlají děti ze ZUŠ spo-
lu s malými výtvarníky z DDM a ZŠ Stoliň-
ská na podchod více zaměřit. Poděkovat 
musíme i p. Píšovi a OMH, stejně jako ostat-
ním školám za spolupráci. Především za do-
dání kreativních výtvarných nápadů a ná-
vrhů, díky kterým „Kouzelný cirkus“ na stě-
nách podchodu našeho nádraží dostává re-
álnou podobu.

Zubní prohlídky na školách 
Mluvila jsem s některými z rodičů našich 
školáků a shodli jsme se v tom, že preven-
tivní zubní prohlídky na školách, jaké pro-
bíhaly před časem, nebyly až tak úplně od 
věci. Obrátila jsem se proto s dotazem na 
proděkanku zubního lékařství 1. LF UK prof. 
Janu Duškovou. Po dohodě s ní byly naše 
školy zahrnuty do projektu Ústavu klinic-

ké a experimentální stomatologie UK, jehož 
cílem je průzkum stavu chrupu vybraných 
věkových kategorií školáků. V dětském věku 
se v tomto průzkumu celosvětově a pra-
videlně vyšetřují věkové kategorie 5-6, 12 
a 15letých (kvůli mezinárodní srovnatelnos-
ti) . Nám nově navíc přibyl i průzkum proře-
závání stálých zubů ve všech věkových ka-
tegoriích školních dětí. Pro prohlídku bylo 
třeba získat písemný souhlas rodičů a v sou-
časné době už ji absolvovaly děti v ZŠ Sto-
liňská a ZŠ Spojenců, další školy ji ještě če-
kají. Preventivní prohlídky týmu prof. MUDr. 
Zdeňka Broukala, CSc. proběhly přímo ve 
školách, jedna třída školáků potřebovala na 
vyšetření zhruba hodinu času. Podle vyjád-
ření ředitelů zmíněných škol mají prohlíd-
ky velice příjemnou a neformální atmosfé-
ru, která určitě pomůže i odstranění jedno-
ho z mnoha dětských strachů – z návštěvy 
zubního lékaře.

Alena Štrobová, radní 

Zásluhou žáků z výtvarné třídy ZUŠ a pomoci dalších škol se náš nádražní podchod mění v Kouzelný cirkus. Foto: Marek Češpivo
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Zuzana Stirská je nejen vynikají-
cí zpěvačka plná energie a zaklada-
telka skvělého gospelového soubo-
ru Fine Gospel Time, ale také dáma 
s laskavým a otevřeným srdcem. 
Rozhodla se, že věnuje volné líst-
ky na Party Fine Gospel Time všem, 
kteří v DC Paprsek a v Aktivačním 
centru při ZŠ praktické a speciál-
ní v Bártlově ulici pečují o klienty 
s mentálním a fyzickým postižením 
a v Horních Počernicích připravu-
jí projekt centra odlehčovací péče 

pro rodiny pečující o děti s posti-
žením. Vyrazili jsme proto do diva-
dla Semafor na Party Fine Gospel 
Time užít si večer plný úžasné hud-
by. Spolu s námi šly i naše dobro-
volnice středoškolačky Terka, Kris-
týna a Anička. 
Potěšilo nás, že si namáhavé a při-
tom skryté práce speciálních peda-
gogů, zdravotníků, asistentů a dob-
rovolníků někdo povšiml a příjem-
ným hudebním večerem plným za-
jímavých hostů ji ocenil. Zuzaně za 

její nápad, ale především empatii 
a pochopení velice děkujeme.
Nás „Hornopočerničáky“ na-
víc potěšilo, že hned dvě členky 
souboru Fine Gospel Time, kte-
ré ten večer s nasazením zpíva-
ly na jevišti Semaforu, byly vyni-
kající zpěvačky z Horních Počer-
nic – Gábina Cincibusová a Eva 
Červenková!

Alena Štrobová, radní

Pozvánka na Zámecké posezení 

Ples seniorů
Byl nejen jarní, ale tradičně i vydařený. V pří-
jemném zázemí sálu špejcharu vládla skvělá 
nálada, kapela Bueno vyhrávala nejlepší šlá-
gry a na parketě se objevil větší počet pánů 
ochotných tančit!

Výborné předtančení zajistili tanečníci a ta-
nečnice z DDM – Barbie a Taneční modeling 
učitelky Frolíkové a taneční skupina MTV 

pod vedením Jaryny Cvykové. Skvělou se-
stavu si připravily i gymnastky TJ Sokol Hor-
ní Počernice pod vedením Lenky Barešové. 
Vrchol večera zajistil Marek Mečíř, vicemistr 
světa ve stepu za rok 2013. Kromě svých mi-
strovských sestav si připravil i duet se sest-
rou Barunkou.

Za plesový výbor Hana Moravcová, 
Alena Štrobová a Jaroslav Kočí

Foto: Dagmar Hájková

V úterý 17. června 2014 ve 14 hodin 
Srdečně zveme na Zámecké posezení na Chvalském zámku, jehož milým hostem bude ředitelka  

Sekce mezinárodních vztahů univerzity v Bogotě a čerstvá držitelka Ceny ministra zahraničí Gratias Agit  
za šíření dobrého jména České republiky ve světě

Eliška Krausová
Eliščin bratr Jan je známý moderátor, Ivan spisovatel a Michael profesor politologie  

na univerzitě ve Vermontu. Ona sama počátkem června převezme Cenu Gratias Agit.  
Čeká vás poutavé vyprávění plné humoru, ale i velmi emotivních životních příběhů.

Těšíme se na vás!
-aš-

Poděkování za Party Fine Gospel Time 

Poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali dárky do tomboly: 

Pro. Med.CS, Pekařství Moravec, Kosmetika Ivana Škopová, Květiny 
Dita Marková, 1. Moravsko-česká vinařská společnost na Křovinově 
náměstí, David Strejček-Express Café Běluňská, ZŠ Stoliňská, Klub 

seniorů SKP HoPo, Marianna Hodošová a Jiří Stibor.
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Do projektu Akcelerace se zapojují i Horní Počernice
Akcelerace je program podpory podniká-
ní na území hlavního města Prahy, který 
realizuje a. s. Rozvojové projekty Praha. 
V rámci tohoto projektu bylo před více než 
rokem otevřeno Kontaktní centrum pro 
podnikatele v Opletalově ulici 22. 

Klienty Kontaktního centra jsou zájemci, 
kteří o podnikání teprve uvažují, potřebu-
jí rady spojené s jeho realizací, nebo ti, kte-
ří už podnikají a mají otázky k možnostem 
rozvoje podnikání, řeší využití evropských 
dotací nebo právní a daňové dopady do 
podnikání. Kontaktní centrum kromě kaž-
dodenních osobních konzultací připravilo 
za rok své existence 28 Příruček pražského 
podnikatele, které jsou zdarma ke stažení na 
www.akcelerace-praha.cz. 
Významnou aktivitou centra je zajišťování 
vzdělávacích programů nejen pro podnika-
tele, ale též pro mladé lidi na středních od-
borných školách a učilištích. Pro ně byl loni 
spuštěn projekt START určený zejména stu-
dentům 3. a 4. ročníků. Cílem motivačních 
seminářů je ukázat možnosti, které se jim 
nabízejí po skončení studia, a snaží se jim 
usnadnit vstup do pracovního života. 
Velký zájem mezi podnikateli vzbudil vlo-
ni pilotní ročník projektu Inovační vouchery 

v Praze, který podnikatelům nabídl projekt 
Akcelerace a který financovalo Hlavní město 
Praha. Podnikatelé v něm mohli žádat o do-
tace až do výše 200 tisíc korun na své ino-
vační projekty. 
Projekt Akcelerace úspěšně rozšiřuje port-
folio svých aktivit a jeho služeb využívá stá-
le více zájemců. Významný je i vzrůstají-
cí zájem městských částí, např. Prahy 7, 8, 
2 a Horních Počernic. Do dalšího roku při-
pravil tým pracovníků Kontaktního centra 
pro podnikatele rozšíření nabídky seminá-
řů a připravuje pokračování projektu Úspěš-
ná žena. Projekt START bude rozšířen o se-
mináře organizované pro základní ško-
ly a na motivační seminář pro střední od-
borné školy a učiliště budou navazovat od-
borné semináře za účasti odborníků z pra-
xe a z řad úspěšných živnostníků a podni-
katelů. Pro podnikatele připravují tematic-
ká setkání tak, aby mohli nadále rozšiřovat 
svoji spolupráci s vědeckými institucemi, zá-
stupci Magistrátu a dalšími partnery projek-
tu Akcelerace.

Více na www.akcelerace-praha.cz 

Studenti, přemýšlíte o podnikání 
v IT? Přijďte se zdokonalit na kur-
zy programování!
Pro všechny podnikavé studenty, kteří se 
zajímají o programování mobilních aplikací 
a do budoucna přemýšlejí o možnostech 
podnikání v tomto oboru, jsme ve spolu-
práci se společností Microsoft připravili 
letní kurzy programování. Předprázdni-
nové kurzy se konají od 23. – 25. 6. 2014 
od 14:00 do 18:00 v budově společnosti 
Microsoft. Všichni účastníci si vyzkouší 
základy programování mobilních aplikací 
a vytvoří si svou první mobilní aplikaci.
Na tyto kurzy dále navazuje třídenní kurz 
programování na začátku prázdnin od  
7. 7. do 9. 7. 2014 od 9:00 do 15:00 hodin. 
Tento kurz nabízí podrobnější pohled do 
programování mobilních aplikací a mož-
nost zkusit si vytvořit pod vedením expertů 
společnosti Microsoft a Microsoft Student 
Partnerů složitější mobilní aplikaci.
Součástí všech kurzů je i zřízení vývojářské-
ho účtu pro Windows Store a profesionál-
ní SW pro programování všem účastníkům 
zdarma i pro další využití.

Registrace na www.akcelerace-praha.cz 

Pavlína Hájková,  
Rozvojové projekty Praha, a. s.

Právě probíhá 1. fáze projektu Rodiče, zmapujme dětem Česko
Pojďme se aktivně zapojit a zmapovat pro 
rodiny s dětmi naše okolí. Máte nějaký zají-
mavý tip na dětské hřiště, restauraci, ubyto-
vání, lékařskou ordinaci nebo jakékoli jiné 
zařízení s dětským koutkem? Zadejte jej na 
portál eKoutky.cz a staňte se součástí to-
hoto portálu. Již po zadání jediného zázna-

mu získáte certifikát, slevu na kosmetiku, ale 
hlavně internetovou knížku Jak naučit dítě 
bruslit, vypracovanou dle instrukcí bývalého 
pražského hokejového trenéra. Ti nejaktiv-
nější rodiče mohou ještě navíc získat mno-
ho dalších zajímavých odměn. Kromě toho 
pomůžete vytvořit jedinečnou databázi 

a ulehčit tak hledání vhodného zázemí pro 
trávení času s dětmi. Zadávat záznamy o ba-
by-friendly zařízeních můžete také během 
léta. Záznamy zadané po 30.6. se budou za-
počítávat do 2. fáze projektu s novými od-
měnami. Podrobné informace naleznete na 
www.eKoutky.cz/Projekt

Online rezervace – nová služ-
ba na Odboru živnostenském 
a občanskosprávních agend.

Připravili jsme pro Vás novou službu 
objednávání k přepážkám pro Ově-
řování podpisů a listin a Výpisů 
z CzechPOINTu.

Pomocí nové aplikace si můžete podle 
svých časových možností zvolit den a hodi-

nu, kdy se na úřad dostavíte. Vy pak přijdete 
v termínu, na který jste se objednal, bude-
te vyvolán s prioritou a tím se vyhnete čeka-
cím frontám. K použití aplikace potřebuje-
te pouze funkční emailovou adresu, na kte-
rou Vám přijde PIN. Ten si vytisknete a při 
návštěvě úřadu ho zadáte na dotykové ob-
razovce tiskárny pořadových lístků. Na po-
řadovém lístku bude uvedeno číslo přepáž-
ky, jež Online rezervace bude vyřizovat. To-
lerance, po kterou je objednaný klient do 
vyvolávacího systému přijat, je 10 min. Ná-
vštěvník tedy nemusí mít strach, že bude 

volán ve své nepřítomnosti, pokud by se 
s příchodem do úřadu mírně zpozdil.
Rezervaci termínů pro odbavení občanů je 
možné prozatím provést na dny úterý, čtvr-
tek a pátek. Z provozních důvodu je počet 
internetových registrací omezen na 2 pořa-
dová čísla za hodinu. Objednávky lze prová-
dět na 30 dní dopředu. Další volný termín je 
uvolněn vždy od 8:00 hod.

Alexandra Janáčková 
Vedoucí OŽOSA

ODBOR ŽIVNOSTENSKý A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND
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Komunitní terénní program organizace Neposeda 
si může obout ČASovanou botu

Neposedové hráli fotbal v Bártlovce

Česká asociace streetwork, profesní sdru-
žení odborníků a poskytovatelů nízkopra-
hových sociálních služeb pracujících meto-
dou kontaktní práce, udělovala v pondělí 
5. 5. 2014 svou výroční cenu za největší pří-
nos v oboru nízkoprahových sociálních slu-
žeb ČASovaná bota. Vítězem v kategorii sko-
kan roku (pro pracovníka či zařízení působí-
cí méně než dva roky) se stal Komunitní te-
rénní program organizace Neposeda. Na 
toto ocenění byla nominována i naše další 
služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež HoPo.
Díky práci preventivních sociálních služeb 
(terénní programy a nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež) se daří včas zachytit růz-

né formy rizikového chování, jako záškolác-
tví, experimentování s drogami, závislos-
ti, šikana, sociální vyloučení, bezdomovec-
tví, sebepoškozování, dokonce pokusy o se-
bevraždy nebo sexuální zneužívání. Nelehká 
práce s mládeží a dalšími skupinami obyva-
tel ohroženými negativními sociálními jevy 
si zaslouží ocenění. Našeho vítězství si proto 
velice vážíme, zároveň jsme si však vědomi 
závazku, který z ocenění plyne: dál poskyto-
vat kvalitní služby a usilovat o jejich rozvoj. 
Ráda bych poděkovala městským částem 
Praha – Běchovice, Praha 20 a 21 za jejich 
podporu, protože na získání ČASované boty 
mají také zásluhu.

Vanda Zemanová, ředitelka

Díky podpoře MČ Praha 20 provozuje o. s. 
Neposeda od konce roku 2012 Nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež HoPo. Tato so-
ciální služba je poskytovaná zdarma a slouží 
dětem a mládeži ve věku 11–18 let. Kromě 
možnosti trávit volný čas v bezpečném 
a atraktivním prostředí jim nabízí především 
možnost řešit s kvalifikovanými pracovníky 
nejrůznější potíže spojené s dospíváním, 
školou, vrstevnickou skupinou, rodinou 
a dalšími faktory.
Ačkoli volnočasové aktivity nepatří do hlav-
ní náplně naší práce a návštěvníky se za 
tímto účelem snažíme odkazovat na četné 
kroužky dostupné v lokalitě, vycházíme ob-
čas vstříc jejich přáním a akci, do jejíhož or-
ganizování se děti a mládež musí aktivně za-
pojit, uspořádáme. Naposledy jsme tak kro-
mě akčního přespávání na klubu uskutečni-
li koncem března fotbalové utkání na hřišti 
Základní školy speciální Bártlova.
Někteří z našich návštěvníků, kteří zbyteč-
ně ohrnovali nos nad „speciální“ školou, 
se mohli na vlastní kůži přesvědčit, že tato 

škola je fajn, když nám její uči-
telé ochotně půjčili pěkné hřiš-
tě pro naši sportovní událost. Dal-
ší z našich návštěvníků, kteří na 
tuto ZŠ dochází, zase byli rádi, že 
se na důvěrně známém místě se-
tkávají s kamarády z našeho níz-
koprahového zařízení a pěkně se 
předváděli. Za slunečné-
ho počasí jsme si tak za-
hráli vyčerpávající zápas 
a poznali, jak je důleži-
té chovat se při hře sluš-
ně a podle pravidel; jinak 
morálka upadá a radost 
ze hry je pokažená. Dě-
kujeme tímto ZŠ Bártlo-
va za půjčení hřiště.

Text a foto Jiří Mataj, 
vedoucí NZDM HoPo,  

Božanovská 2098  
http://www.neposeda.org/hopo 

Neposeda bude fungoval i v létě
Jedno z poslání organizace Neposeda je 
podporovat lidi v aktivním využívání volné-
ho času. 
V letních měsících se provoz nízkopraho-
vých klubů HoPo a Autobus omezuje, jsou 
dovolené a pracovníci vyrážejí více do te-
rénu po Horních a Dolních Počernicích, Bě-
chovicích, Újezdě nad Lesy, Kyjích a Hosta-
vicích. První týden prázdnin odjíždějí spo-
lu s vybranými návštěvníky, se kterými dlou-
hodobě spolupracují na plnění cílů týkají-
cích se vztahů, školy a chování, na čtyřden-

ní výjezd do přírody. Možnost individuál-
ních konzultací po předchozí domluvě je 
v prostorách NZDM HoPo a Autobus mož-
ná kdykoli. 
Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy 
i v Běchovicích, provoz herny, kroužků 
a vzdělávacích programů se od 16. 6. pře-
rušuje a 1. 9. opět nabídne svůj bohatý pro-
gram pro děti a rodiče. O prázdninách star-
tují čtyři letní příměstské tábory, na které 
se každým rokem těší celý Neposedný tým 
pracovníků. Pracovníky z Komunitního teré-

nu budete v létě potkávat tak, jak jste zvyk-
lí, tedy od pondělí do pátku. Vzhledem k do-
voleným ale dojde ke změně otevíracích ho-
din. Aktuální informace najdete na www.ne-
poseda.org. Těšíme se na společná setkání. 
Přejeme vám za celý tým organizace Nepo-
seda krásné a slunečné léto plné pozitivních 
zkušeností a zážitků.

Markéta Feniková, 
zástupce ředitelky o. s. Neposeda
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 Pracovníci VZP ČR jsou připraveni na ÚMČ Praha 20 
Horní Počernice zajišťovat následující služby:   
• informační servis o zdravotním pojištění 
• zajištění průkazu pojištěnce 
• přebírání dokladů, jako je např. Přehled OSVČ, podání   
  zaměstnavatele, oznámení pojištěnce… 

• přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů na PZT 

  (pomůcky zdravotnické techniky) a dokladů k proplacení  
  cestovních náhrad pacientů 

• vydání přehledu o vykázané zdravotní péči 

• informace o výhodách a příspěvcích pro klienty VZP ČR 

• informace ohledně EU 

• informace o komerčních produktech např. cestovní zdravotní  
  připojištění 
 

Termíny úředních dnů:  

2. 6, 14. 7, 4. 8, 1. 9, 6. 10, 3. 11 a 1. 12. 2014 
vždy od 10 do 16 hodin 

  

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ 
Praha 20 - Horní Počernice sděluje, že v prů-
běhu dubna a května 2014 bylo provedeno 
ošetření stromů jírovce maďalu (kaštan koň-
ský) proti škůdci klíněnce jírovcové. Ošetře-

ní bylo provede-
no motorovým 
rosičem látkou 
DECIS MEGA EW 
50 v koncentraci 
0,012% na kme-
nech a větvích, 
kde se škůdce 
rojí. Použité pří-
pravky jsou po-

voleny a uvedeny v seznamu registrovaných 
přípravků na ochranu rostlin vydaného stát-
ní rostlinolékařskou správou. Postřik prová-
děla společnost FYTOHELP, s r.o., oprávněna 
dle živnostenského zákona a specializova-
ná dle zákona č. 326/2004 Sb., v oboru ošet-
řování rostlin, rostlinných produktů, objek-
tů a půdy proti škodlivým organismům, pří-
pravky na ochranu rostlin. Ošetření postři-
kem bylo provedeno u 37 stromů jírovce 

maďalu. Ošetřené stromy byly řádně ozna-
čeny a po jednom měsíci bude označení od-
straněno.

Provádění cyklické deratizace na 
území Horních Počernic 
Odbor ŽPD sděluje, že na území Horních Po-
černic se bude provádět cyklická povrcho-
vá deratizace v objektech a na plochách 
a dále v přilehlých prostorách a v kanalizač-
ní síti, které vlastní a přímo spravuje hl. m. 
Praha v termínu 24. 9. – 26. 9. 2014 v těch-
to ulicích: Jívanská, Mezilesí, Ve Žlíbku, Ko-
márovská, U Jeslí, Třebešovská, Vršovka, Sto-
liňská, Spojenců, Běchorská, U Věže, Ratibo-
řická. Opakovaná deratizace problematic-
kých lokalit se zvýšeným výskytem hlodav-
ců se bude provádět v termínu 1. 10. – 31. 
10. 2014. Zároveň bude prováděn zásah 
i na zelených plochách a vzhledem k tomu, 
že se hlodavci sta-
hují do domů, bude 
provedena zvýše-
ná pokládka derati-
začních nástrah též 
v domech.
Deratizaci zajiš-
ťuje hl. m. Praha, 
v souladu s ustano-
vením § 57 záko-
na č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejné-
ho zdraví a o změně 
některých souvise-
jících zákonů a dále 
na základě smluvní-
ho vztahu s přísluš-

nými odbornými firmami. Pro Horní Počer-
nice deratizaci zajišťuje Zdeněk Parkán (602 
325 681).
K deratizaci budou používány výhradně pří-
pravky registrované v České republice, po-
stupovat se bude dle Standart-
ní metodiky ochranné deratiza-
ce vydané Státním zdravotním 
ústavem v r. 2006 (Lanirat mik-
ro, Hubex L očko, špalek, Kuma-
tox, Ratimor, Roban). Dodržování správné-
ho postupu při výkonu deratizačních prací 
a kontrolu kvality garantuje Hygienická služ-
ba hl. m. Prahy.

V ostatních případech (tj. soukromé pozem-
ky, objekty, plochy aj.) si vlastník zajišťuje 
deratizaci na vlastní náklady.

Magda Svojanovská,  
odbor životního prostředí a dopravy 

Ošetření stromů jírovce maďalu proti škůdci 
klíněnce jírovcové 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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Rád bych poděkoval sponzorům a všem, 
kteří se o zdárný průběh akce zasloužili: Úřa-
du městské části Praha 20 - Horní Počerni-
ce za záštitu, pronájem prostor a dar v po-
době pohárů pro vítěze, majiteli restaurace 
Špejchar Davidu Fialovi za sponzorské zajiš-
tění občerstvení pro majitele vystavovaných 
vozidel. Zvláštní poděkování patří všem čle-
nům Klubu historických vozidel Horní Po-
černice za obětavou práci a osobní spon-
zorské dary. Doufám, že se akce všem líbila, 
a budeme se těšit na setkání příští rok na ju-
bilejní 5. Veteran Party.
Bohatou fotodokumentaci najdete na strán-
kách našeho klubu www.khv.pocernice.cz

Jan Brunner, místopředseda KHV Horní Počernice
Foto: Petr Rýpar a Zuzana Držmíšková

Veteran Party 2014

V sobotu 26. dubna proběhl v areálu Chval-
ské tvrze sraz historických vozidel a tech-
niky Veteran Party 2014. Počasí bylo skvě-
lé, navíc dobrá nálada a pohoda, k níž při-
spěla výborná hudba a dokonalé občerstve-
ní zajištěné restaurací Špejchar. Svým rozsa-
hem to byla zatím největší akce tohoto dru-

hu, která se v Horních Počernicích konala. 
Na setkání přijelo 65 historických automo-
bilů a 14 motocyklů, zúčastnil se i pan Teub-
ner se svým stabilním motorem Benz. Ná-
vštěvníci se mohli zúčastnit hodnocení vy-
stavených vozidel. Nejunikátnějším expo-
nátem bylo vozidlo Bugatti, jehož majite-
lem je Jiří Koťátko a se kterým kdysi jezdila 
slavná závodnice Eliška Junková. Samostat-
nou sekci vozidel vytvořily legendární české 
vozy Aero, kterých se sjelo celkem 14. Tra-
diční jízda Horními Počernicemi přinesla za-

jímavou podívanou i těm, kdo na Chvalské 
tvrzi nebyli. 
Diváckou soutěž o nejhezčí automobil vy-
hrál František Pahandl s vozem Aero 50.

V soutěži o nejhezčí motocykl měl u divá-
ků největší úspěch Vladimír Loch s mode-
lem BMW R10.

Soutěž odborné poroty vyhrál Jiří Koťát-
ko s Bugatti 43.

V soutěži o nejhezčí motocykl měl u divá-
ků největší úspěch Vladimír Loch s mode-
lem BMW R10. Petr Dražan s vozem Aero 30 během sou-

těžní jízdy Horními Počernicemi
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POZVÁNKY A INFORMACE PRO OBČANY
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Zdravá městská část Horní Počernice
pořádá v rámci národní kampaně DNY BEZ 
ÚRAZU cyklistickou akci v areálu ZŠ Stoliňská 
S KOLEM BEZPEČNĚ NA PRÁZDNINY 12. 6.

MČ Praha 20 a ZŠ Stoliňská ve spolupráci s BESIPem, Měst-
skou policii hl. m. Prahy, Hasičským záchranným sborem, 
Českým červeným křížem a firmou Bikeranch připravili den 
plný soutěží a ukázek záchranné techniky se zaměřením na 
dopravní nehody s cyklisty. Ve spolupráci s BESIPem budou 
k dispozici i trenažéry rizikových situací.
Program: 
10.00—14.00 soutěže žáků 5. tříd místních ZŠ
14.00—15.00 přestávka
15.00—17.00 program pro veřejnost
v 15.50 a 16.50 slosování účastníků, kteří měli 
své kolo (děti včetně helmy) vybavené bezpeč-
nostními prvky

• Děti, které si přinesou průkazkové fotografie, mohou po ab-
solvování dopravní soutěže (dopravní předpisy, jízda zručnos-
ti, zdravověda) získat řidičský průkaz cyklisty.

• Během celého odpoledního programu si můžete nechat 
bezplatně zkontrolovat kola před prázdninami. Na případný 
servis dostanou účastníci akce slevu 10% sleva v servisech 
Bikeranch.

Každým rokem je po celé městské části velké množství květi-
nových výsadeb, v oknech, na balkonech a zahradách u domů. 
Rádi bychom proto ocenili ty nejkrásnější opět prostřednictvím 
vyhlášení soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno, balkon a dům. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo 
osobně na níže uvedených kontaktech.
Uzávěrka přihlášek je 27. 6. 2014. Uveďte jméno, adresu a te-
lefonní nebo e-mailový kontakt. Focení přihlášených květino-
vých výzdob se uskuteční během letních měsíců. 
V průběhu září budou ze všech soutěžících vybráni vítězové 
jednotlivých kategorii, kteří obdrží z rukou paní starostky Mo-
ravcové již tradiční poukázky na nákup materiálu v hodno-
tě 500 Kč v kategorii okno a balkon a 1000 Kč v kategorii dům. 
Nebuďte skromní a neváhejte se do soutěže přihlásit. Krásných 
květinových výsadeb je každým rokem v celé naší městské čás-
ti mnoho. 

Lenka Tomsová
OMH, odd.péče o zeleň a kompostárny

Jívanská 635, Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 271 071 632, 601 388 910

e-mail: Lenka_Tomsova@pocernice.cz

ÚŘAD MČ PRAHA 20 VYHLAŠUJE 
2. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ 
ROZKVETLÉ OKNO, BALKON A DŮM 
V HORNÍCH POČERNICÍCH.

V  souvislosti s  projektem Zdravá městská část Hor-
ní Počernice byly spuštěny nové internetové stránky 
www.zdravehornipocernice.cz, 
na kterých získáte všechny potřebné informace o pro-
jektu a pořádaných akcích v rámci tohoto projektu.
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V České republice působí ve sborech dob-
rovolných hasičů na tři sta padesát tisíc 
lidí. I po sto padesáti letech od vzniku prv-
ního sboru má tento tuzemský jev stá-
le své uplatnění. Jak uvádí Hasičské desa-
tero, v dobrovolném sboru hasičském ne-
lze hledat ni zisku, ni slávy, nýbrž jen po-
vinnosti bratrské pomoci v neštěstí, a jsi-li 
hasičským dobrovolníkem, buď jím celou 
duší a celým tělem. Pamatuj, že na hasič-
ském dobrovolníku se žádá povaha přímá, 
šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jed-
nání počestná a vlídná. O členech Hasič-
ského sboru Chvaly a jejich předsedovi Ol-
dřichu Mudrovi platí tato slova beze zbyt-
ku. Smysl a poslání dobrovolných hasičů 
spatřují nejen v dlouholeté tradici, ale pře-
devším ve snaze pomoci bližním. Je to je-
jich celoživotní koníček, vychází ze vztahu 
a vstřícného přístupu ke spoluobčanům. 
S Oldřichem Mudrou se setkáváme v den 
jeho 82. narozenin v restauraci U lípy, aby-
chom jubilantovi připili na jeho zdraví, 
uhasili žízeň a společně s Petrem Růžič-
kou, Jiřím Hubeným a dalšími, kteří jsou 
dlouholetými členy sboru, i když třeba z ji-
ných obcí, zavzpomínali na historii míst-
ních dobrovolných hasičů, opravdu dlou-
hou a zajímavou.

Pohledem do historie získáme detailnější 
představu o potřebě hasičských sborů. Při-
pomeňme si, co všechno museli vytrpět naši 
předkové v minulosti. Ničivé války, živel-
né pohromy i požáry sužovaly lidi odedáv-
na. Není snad vesnice či města, které by ne-
byly postiženy velkým požárem, a to mnoh-
dy i několikrát za sebou. Jejich příčinou byl 
především charakter staveb s použitím dře-
va, střechy pokryté šindelem či slaměný-
mi došky. Hořlavý materiál byl zvláště v let-
ním období příčinou častých požárů a jejich 
šíření bylo neobyčejně rychlé. Lidé nezna-
li správný způsob hašení ohně a holýma ru-
kama bylo těžké zabránit běsnícímu živlu. To 
se změnilo až ve druhé polovině 19. století, 
kdy se také v Čechách začala rozšiřovat prů-
myslová výroba, železniční doprava a tech-
nický pokrok.

Kronikář Hubert Antes cituje ze zápisů 
v místních kronikách: Časté a mnohdy ni-
čivé požáry vedly v 19. století k organizová-
ní občanů v úspěšnějším boji s nimi. V Pra-
ze byl už v roce 1853 založen Pražský hasičský 
sbor z povolání s třiceti muži, ruční stříkačkou 
a dalším hasebním nářadím. První sbor dob-
rovolných hasičů v Čechách byl založen ve Vel-
varech v roce 1864, o tři roky později pak vyšel 
zákon o hasičství, podle nějž počet dobrovol-
ných hasičských sborů po celém území rych-
le rostl.

V našich původních obcích byl první Sbor 
dobrovolných hasičů ustaven v obci Chvá-
ly 1. května 1878 z popudu tehdejšího staros-
ty obce Josefa Chytráčka, který se současně 
stal jeho prvním předsedou a velitelem. Další-
mi zakládajícími členy byli F. Černý, F. Kupr, K. 
Kmoníček, Al. Pták, F. Pták, F. Somr a F. Zach. 
Pro činnost sboru obec ještě téhož roku zakou-
pila ruční čtyřkolovou stříkačku, několik hadic, 
hákové žebříky, plátěné koše na vodu a dal-
ší nářadí. Koňskou přípřež ke stříkačce včetně 
kočího měli za povinnost postupně poskyto-
vat místní rolníci. Členové sboru se pilně cvičili, 

takže již v následujícím roce se sbor zúčastnil 
při hašení požárů v Letňanech a ve Vinoři.

“V obcích Horní Počernice a Čertousy byly 
sbory dobrovolných hasičů založeny 10. 
června 1888. Hlavním podnětem byl velký 
požár, který v listopadu předchozího roku 
zničil u rolníka Jana Knitla všechny budovy, 
veškeré nářadí a zařízení, a zahubil dokon-
ce i hospodářská zvířata. Obec proto už po-
čátkem roku zakoupila ruční stříkačku a vy-
zvala občany, aby se přihlásili za členy za-
kládaného sboru. Je zajímavé, že tehdy se 

Chvalští dobrovolní hasiči oslavili 
v květnu 136 let činnosti
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přihlásilo dvacet občanů, to je stejný po-
čet, jako máme dnes my,” říká se smíchem 
Oldřich Mudra. “Jak uvádějí kroniky, před-
sedou a později i velitelem byl zvolen stat-
kář Karel Ferdinandi. Obec zakoupila sbo-
ru 60 metrů hadic, tři hákové žebříky, lezec-
ké pásy, sekyrky a přílby. Prvního zásahu se 
zúčastnil v lednu 1889 při požáru v Šestajo-
vicích,” pokračuje Petr Růžička, který se sta-
rá o kroniky chvalského hasičského sboru, 
a dodává, že v původní obci Svépravice byl 
Sbor dobrovolných hasičů ustanoven 17. 
května 1895 a předsedou zvolen Jan Řehák. 
“Byl to velkorysý počin, když si uvědomíme, 
že v té době měla obec i s Xaverovem jen 27 
popisných čísel a 157 obyvatel. Společnou 
akcí všech tří dobrovolných hasičských sbo-
rů v boji s požárem byl jejich zásah při likvi-
daci požáru statku hraběnky Marie de Me-
raviglia v Čertousích 21. října 1895. V těch-
to těžkých chvílích se nejlépe projevují sou-
sedské a lidské vztahy. Všechny spory ustu-
pují a každý přikládá pomocnou ruku, ně-
kdy nasazuje i život.”

Během následujících mnoha desítek let 
prožívaly jednotlivé hasičské sbory úspěšná 
i méně zdařilá období, neboť jejich činnost 
byla vždy ovlivňována nejen objektivními 
podmínkami, jakými byly obě světové 
války, ale také kvalitou sboru, jeho vede-
ním, chutí a nadšením, které do své činnosti 
vkládali. “Často to záleželo i na poplatnosti 
stávajícímu režimu, například za Rakouska-
-Uherska a později za první republiky dělali 
hasiči ve svých parádních uniformách stafáž 
při všech slavnostech, oficiálních a cír-
kevních akcích,” říká Petr Růžička a listuje 
kronikou, která je plná dobových zažlout-
lých fotografií. “Na své hlavní poslání však 
hasiči nikdy nezapomínali a v jednotlivých 
etapách vývoje se i naše sbory snažily držet 
krok s technickým vývojem. Finanční pro-
středky na zakoupení modernější techniky 
si hasiči museli opatřovat sami z výtěžků 

sbírek nebo různých akcí. Chvalský sbor 
měl sice jednu z nejvýkonnějších ručních 
stříkaček, ale pro účinný hasební zásah 
byla naprosto nevyhovující. K zakoupení 
parní stříkačky založil sbor zvláštní fond 
a koncem roku 1928 s pomocí půjček od 
peněžních ústavů zakoupil silnou stříkačku 
s výbušným motorem za cca 70 tisíc Kčs.”
Stejně obtížně získávaly sbory finanční pro-
středky na zakoupení starších automobilů, 
které si členové museli pro dané účely upra-
vit. Všechna tato tehdy ještě moderní po-
žární technika, kterou v minulosti příslušní-
ci jednotlivých sborů získávali za velmi ob-
tížných podmínek, je už sice dávno vyřaze-
na z provozu, přesto není dnešní strojový 
park chvalského požárnického sboru zda-
leka na vysoké technické úrovni. Dnes má 
k dispozici pouze jednu zastaralou cisterno-
vou stříkačku, kterou získal z pražského po-
žárního útvaru.

“Přesto všechny tři sbory absolvovaly v celé 
historii svého trváni nejen stovky různých 
zásahů proti požáru nebo při likvidaci ná-
sledků živelných pohrom, ale uplatnily se 
také při preventivních prohlídkách objektů, 
žňových hlídkách, školení občanů, výchově 
mládeže i při nejrůznějších společensky pro-
spěšných akcích. Myslím, že hlavně ti starší 
si dobře pamatují, že hasiči se vždycky zapo-
jovali do společenského a kulturního živo-
ta v obci. Dnes už je mezi námi bohužel jen 
velmi málo pamětníků, kteří alespoň část 
naší bohaté historie zažili,” říká trochu smut-
ně Oldřich Mudra.
Nostalgii vzpomínek však rychle střídá ra-
dost z toho, že jsou naši dobrovolní hasiči 
často zváni do místních škol, aby někdy i ve 
spolupráci se svými profesionálními kolegy 
uspořádali besedu, představili dětem hasič-
skou techniku, ukázali, jak jsou hasiči vystro-
jeni k požáru, dopravní nehodě nebo jiným 
událostem. 
„Děti mají o takové prezentace zájem, baví 

je ukázky činnosti a ještě se dozvědí spous-
tu užitečných informací, třeba jak se chovat 
v případě požáru a hlavně jak mu předchá-
zet. Připravujeme pro ně různé soutěže, kte-
ré prověřují jejich znalosti o hasičském zá-
chranném sboru, ale i o dalších složkách in-
tegrovaného záchranného systému. Odmě-
nou je pro nás nejen šťastný dětský úsměv, 
ale hlavně jejich touha poznávat nové věci,“ 
říká předseda Hasičského sboru Chvaly 
Mudra.
 
S připomínkou dlouhé historie dobrovol-
ných hasičských sborů bychom neměli za-
pomínat ani na jejich členy, kteří položili ži-
voty za německé okupace při hromadném 
zatýkání hasičských příslušníků v roce 1944. 
Stovky z nich se nevrátili z koncentračních 
táborů, mnoho jich zahynulo v Květnovém 
povstání. Také ze svépravického sboru byli 
čtyři jeho členové zatčeni a z koncentrač-
ních táborů se vrátili až po osvobození naší 
vlasti v roce 1945 s podlomeným zdravím.

Sto třicet šest let je dlouhá doba. Chvalští 
hasiči začínali za císaře pána, vydrželi přes 
obě světové války, první republiku, socialis-
mus až do dnešní doby. Jejich práce je uži-
tečná a časově náročná a měly by v ní po-
kračovat další generace. Současně je však 
pro ně obohacením a radostí, když mohou 
pomoci ostatním. „Být hasičem je svým způ-
sobem poslání. Užitečnost hasičského zří-
zení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale 
zájmy hasičské dlužno vždy a všude sluš-
ným způsobem hájit,“ uzavřel Oldřich Mudra 
naše povídání opět citací z Hasičského de-
satera. Všem svým kolegů děkuje za veške-
rou práci, kterou v průběhu let obětavě vy-
konali. Hasičskému sboru a jeho předsedo-
vi přejeme do dalších let vše nejlepší a hod-
ně zdraví! 

Dana Mojžíšová, foto autorka
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Blahopřání k životnímu jubileu
V červnu oslaví významné životní jubileum Mgr. Anna Kobrlová, 
dlouholetá ředitelka chvalské školy, která mnoho let učila také 
na ZŠ Ratibořická. V dubnu letošního roku obdržela Cenu komise 
školství, v minulosti byla oceněna ministrem školství za vynikají-
cí dlouholetou pedagogickou činnost. 
Milá paní ředitelko, přejeme Vám do dalších let hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. Děkujeme Vám za obětavou celoživotní 
práci ve školství.

Vedení školy a zaměstnanci ZŠ Stoliňská

Informace o akcích ZO SPCCH  
Horní Počernice
Blíží se pololetí tohoto roku a ZO Svazu postižených civilizačními choroba-
mi v Horních Počernicích vám chce nabídnout akce, které bude v tomto 
roce ještě pořádat. Koncem května jsme byli v Libochovicích, nyní jsme na 
ozdravném pobytu ve Sloupu v Čechách. Po prázdninové pauze pojedeme začátkem říj-
na na rekondiční pobyt do Soběšic u Sušice v Pošumaví. Jedná se o pobyt s lékařem a cvi-
čitelkou, který pořádá OV SPCCH Praha 9. Dále budeme cvičit každé pondělí od 10 hodin 
na strojích v Senior parku, každý čtvrtek od 13.30 půjdeme na vycházku s holemi. Tyto dvě 
akce pro nás zajišťuje MČ Praha 20. Děkujeme.
Dále pořádáme besedy s kronikářem Hubertem Antesem a besedy zdravotní. Zveme ju-
bilanty na besedy, účastníme se posezení na zámku, chodíme také do kina a divadla. Na 
všechny aktivity můžeme našim členům přispět díky grantu, který jsme obdrželi od ÚMČ 
Praha 20. Chodíme na vycházky, poznáváme památky Prahy a okolí. Naše organizace spo-
lupracuje s organizací TP, organizací seniorů v Horních Počernicích a také s organizací 
SPCCH Prosek. Přestože jsme zdravotně omezeni, těší nás účast na všech těchto aktivitách.
Přejeme vám krásné prázdniny, zdraví a dobrou pohodu s rodinami a v září se těšíme na 
shledanou v našem klubu v zasedací místnosti MÚ Horní Počernice, kde se scházíme kaž-
dé úterý od 14 hodin. 

Zdeňka Jaklová, předsedkyně ZO SPCCH Horní Počernice

Státní občanství ČR obdrželi dva hornopočerničtí občané
Dne 27. 3. 2014 bylo uděleno státní občanství ČR panu Alá Khalladovi, občanu Jordánska. V Praze bydlí 
od r. 1999, je jednatelem firmy Inter Europe Travel s.r.o.

Dne 16. 5. 2014 bylo uděleno státní občanství ČR panu Gerasimu Farafonovi, občanu Ruské federace. 
V Horních Počernicích bydlí 11 let, dostudoval VŠE a v současné době pracuje v oblasti IT.

Alexandra Janáčková, vedoucí odboru živnostenského a občanskosprávních agend

NAŠI JUBILANTI V ČERVNU

Mlejnková Jindřiška
Bryksová Kamila
Veselá Jarmila
Novotná Ludmila
Vokůrková Anna
Hladík Jiří
Šimanová Zdenka
Viděčan Ladislav
Bušek Miroslav
Čechová Soňa
Kohoutová Růžena
Shejbal Jaroslav
Toušková Marta
Zimová Růžena
Jandusová Olga

Kulhavá Milada
Novotný Ladislav
Vlková Vlasta
Hrabiecová Marie
Kaválková Libuše
Kosková Jarmila
Műllerová Eva
Němec Stanislav
Pankratz Jan
Pokorná Danuše
Vnuková Marie
Dařílková Eva
Havel Zdeněk
Holuša Lubomír
Hrabiec Radomír

Kristen Zdeněk
Kulhavý Jaroslav
Nováková Libuše
Sedláčková Blanka
Šimková Kateřina
Tvrdíková Jiřina
Votava Antonín
Warausová Eva
Hurta Josef
Mazancová Květosla-
va
Pokorná Zdeňka
Rudolfová Anna
Svobodová Alena
Šejvl Ladislav

Volf Karel
Bažant Bohumír
Boudová Božena
Čech Eduard
Pešová Dagmar
Plchová Milada
Podrová Zdenka
Sladký Václav
Barcal Pavel
Sýkorová Libuše
Šťastná Alena
Turoň Leon
Wágnerová Jiřina

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V ČERVNU 2014
středa 4. června
PŘEDNÁŠKA
Útvaru prevence Městské policie Praha
První pomoc při úrazech 
začátek ve 14.30 hod.

čtvrtek 5. června
PARNÍKEM PO VLTAVĚ
a prohlídka muzea Karlova mostu
sraz ve stanici metra Černý most
v 8.50, odjezd v 9.00 hod.

úterý 17. června ve 14.00 hod.
ZÁMECKÉ POSEZENÍ 
Hostem bude Eliška Krausová

středa 11. června
VýLET do Jemniště
Odjezd od budovy Měst. úřadu v 8.30 hod.

pondělí 16. června
VYCHÁZKA
Císařská louka – Malá Chuchle
sraz v 8.30 hod. v metru Č.Most
vede Marie Ullmannová a Věra Fleišerová

Všem seniorům přejeme hezké prožití  
letních měsíců ve zdraví a pohodě.

Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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POKLADNA
Pokladna v divadle není v červnu otevřena v pravidelných pokladních hodi-
nách (hrajeme v letním divadle). Vstupenky na představení Jak uvařit žábu 
vám rádi prodáme po předchozí domluvě na čísle 281920326. Využijte pro-
sím také pokladnu Chvalského zámku, která je otevřena denně od 10 do 
16 hodin.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné www.divadlopocernice.cz a na e-
mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadá-
ní rezervace. 
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohod-
lí domova. 

čtvrtek 12.6. v 11.00 veřejná generálka  vstupné 100 Kč
sobota 14.6. v 19.30 premiéra
středa 18.6. v 19.30 1. repríza

Petr Strnad

JAK UVAŘIT ŽÁBU 
theatrum
Režie: Petr Strnad
Blažena dospěla ke konci své tragikomické životní cesty. Zbývá jen 
předstoupit před nebeský soud a obhájit své skutky. Diváci v rolích po-
rotců sledují nevšední soudní proces, který má za cíl vynesení jasné-
ho rozsudku. 
Vinna, či nevinna? Peklo nebo ráj? Do jaké míry jsou naše životy ovliv-
ňovány těmi druhými? 
Jímavý, hořkosladký příběh o lásce až na věčnost je protkán mnoha 
retrospektivními vstupy, které skýtají pro představitelku hlavní role, 
Báru Štěpánovou, nevídanou výzvu, vzhledem k věkovému rozpětí 
postavy, od malého děvčátka, po zralou ženu. 
Sympatický Pavel Nečas vystupuje coby rovnocenný spoluhráč před-
stavující všechny Blaženiny „osudové muže“, dohromady sedm zcela 
rozdílných mužských typů. Představení theatrum, plné emocí...
Vstupné 280, 260, 240 Kč 

ČERVEN V DIVADLE HORNÍ POČERNICE

Zápis do jazykových kurzů proběhne od 1. do 11. září v Divadle Horní 
Počernice denně od 16 do 19 hodin. Nabízíme výuku anglického a ně-
meckého jazyka od začátečníků po konverzaci. Bližší informace najdete 
od července na www.divadlopocernice.cz/kurzy

Přejeme vám příjemné letní dny a těšíme se na vás opět v září.

Pátek 20. června v 19.30
Giuseppe Luongo

MANŽELSKÉ PŘEPADOVKY
uvádí Divadlo Miraon
Režie: Marie Lorencová
Stačí jeden nezvaný host v domě a hned je o zábavu postaráno.
Co se stane, když smícháme: Jedno uhasínající manželství, jednoho 
žárlivce a mnoho intrik k tomu? Vznikne téměř výbušný koktejl plný 
milostných překvapení a vtipných zvratů. Tak pojďme cípy klasického 
manželského trojúhelníku trochu přiostřit humorem.
Vstupné 180, 150, 120 Kč
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Na ten den nelze zapomenout. Bez nadsáz-
ky. Netvrdím, že si pamatuji přesné datum, 
ale díky jedné ze zásadních událostí ono-
ho dne lze velmi lehce dohledat. Centrem 
Prahy pojednou otřásl silný výbuch. Sedím 
právě ve vyhlášené kavárně, plný očekává-
ní. Mám schůzku s jednou z našich momen-
tálně nejpopulárnějších hereček a co nevi-
dět mám slyšet její hodnocení mého diva-
delního textu. Ano, je to tak. Byl jsem nato-
lik troufalý, že jsem ji oslovil, zaradoval se, 
když souhlasila, že si hru přečte. Text jsem 
doručil na smluvené místo a poté netrpěli-
vě čekal na její zavolání. Překvapivě přišlo 
poměrně brzo, vzhledem k tomu, jak moc je 
zaneprázdněná. V telefonu byla velice milá 
a tak si autor rázem dělá naděje. Vezme to? 
Pochválí? Možná je jen lidsky slušná a ne-
chce mě ranit. Možná se objeví a vysměje se 
mi. Vyčte mi moji troufalost, nazve jí drzos-
tí? „Jak uvařit žábu“, v hlavní roli Bára Štěpá-
nová… Znělo by to hezky, o tom není po-
chyb. Aby ta věta ale byla pravdivá, pár „ma-
ličkostí“ zatím schází. Dosud jsme se ani ne-
potkali, to až dnes, každou chvílí, tady, ve 
vyhlášené kavárně v centru Prahy. Asi by to 
tak i proběhlo, nebýt toho silného výbuchu 
v dáli. Kavárna se pojednou téměř vylidni-

la. Příčinu pochopím záhy, když ji i já musím 
z bezpečnostních důvodů opustit. Národ-
ní třída je liduprázdná, její konce označené 
červenobílou páskou, kam se člověk podívá, 
tam vidí policistu v tmavé uniformě. Pojed-
nou v dálce zahlédnu zrzavou kštici. Ano, je 
to Bára! Jdu ji vstříc a slyším, jak se snaží po-
licistu přesvědčit, aby jí povolil vstup za zá-
branu, že tam prý má schůzku s panem au-
torem a že se s ním musí co nejdříve setkat!
Má „schůzku s panem autorem“… Zní mi to 
libozvučně, ale zároveň i trochu nepatřič-
ně. Jen jsem napsal divadelní hru, toť vše! 
Seznamujeme se v reáliích, jako vystřiže-
ných z katastrofického filmu. Tak to v okolí 
kavárny působilo. Nevídaně, zvláštně, snad 
i trochu nebezpečně. Zatím nikdo nic neví, 
nemůže potvrdit, jen, že někde u vody něco 
bouchlo… Nebudu dál napínat, Bára roli 
Blaženy vzala. A co víc, s nadšením a nebý-
valou chutí hru nazkoušet! Přidal se k nám 
Pavel Nečas, který se s vervou sobě vlastní 
pustil do nastudování všech „Blaženiných 
mužů“, celkem sedmi /!/zcela rozdílných 
mužských typů. Není to jednoduché, hrát 
každého chlapíka jinak. Správně a přesně 
předvést výrazný charakter na nevelké 
ploše! Pavel, coby zkušený divadelní herec, 

to vše zvládá bravurně a navíc s roztomilou 
lehkostí. Je radost, ty dva pozorovat! Je mi 
ctí, že právě oni dva, Bára a Pavel, „hrají“ 
můj text. V dekoraci a kostýmech, které 
navrhl španělský výtvarník Estheban Tink, 
podpořeni původní scénickou hudbou 
Roberta Jíšy. 
„Jak uvařit žábu“, v hlavní roli Bára Štěpá-
nová.
Tak teď už je to pravda… Poprvé v červnu, 
v Divadle Horní Počernice!

Text Petr Strnad
Foto David Ployhar

Jak jsem potkal Báru

 

Jak naložit s volným 
časem aneb škodiči
Žijeme ve světě přemíry informací a je těžké 
si ověřovat jejich pravdivost. Chrlí je na nás  
především média, ale i sousedka od vedle.  Lidé 
poněkud skeptičtí vědí, že kupříkladu někteří 
novináři, aby měli co psát, vypustí neověřenou 
nebo zkreslenou informaci – hodí rybkám háček 
– a posléze ji buď dementují, či opravují, ale 
kachna už si pěkně plave. Často jsou to informa-
ce, které pouštíme jedním uchem tam a druhým 
ven a nevěnujeme jim pozornost, to ale platí jen 
do okamžiku, než se nás událost začne nějak 
týkat osobně. Každou chvíli ke mně vzduchem 
přiletí nějaká pitomost, kterou lidi šíří ať už z 
nedostatku témat k hovoru, nebo hůř, ze zlé vůle. 
Tak jsem se v kadeřnictví dozvěděla o tom, jak se 
zastupitelstvo kasalo, že zajistí stavbu nové pošty 
a skutek utek, a ještě na místě, které vybral určitě 
nějaký pitomec. Zeptala jsem se paní, kde by 
tedy stavbu navrhovala… Dostala jsem několik 
tipů, bohužel paní  patrně  nevěděla, co je to 
katastr nemovitostí a že opravdu nikdo nemůže 
postavit poštu na soukromé louce nebo tam, kde 
to nedovolí různé jiné předpisy.
Když paní se svými argumenty neuspěla, odfrkla 
a ucedila: ...ňáká chytrá... A tím rozhovor skončil. 
Kdyby však byla paní zvědavější, zjistila by, 
že jsou spoluobčané škodiči, kteří si na staré 
poště radostně vystojí frontu, aby zabránili 
svými stížnostmi stavbě pošty nové. A protože 
každý stěžovatel musí být vyslyšen, a býti mu 
úředníkem, kterého si přece platíme ze svých 

daní ve lhůtě odpovězeno, aby bylo předpisům 
a právu učiněno zadost, stačí jeden spisovatel na 
to, aby zastavil nebo nadlouho zabrzdil činnost 
padesáti i více lidí, taktéž placených z našich 
daní. A protože občan jemuž se stalo stěžování 
si na cokoliv vášní, je tento velmi dobře v těchto 
zákonitostech orientován.
Z toho plyne poučení, že paní bude mít ještě  
dlouho  důvod k rozhořčení, neboť namísto 
započetí stavebních prací budou nadále  putovat 
zbytečné dopisy tam a zase zpět. Paradoxem je, 

že čím déle bude tato patová situace trvat,tím 
méně budeme novou poštu v době mailů, 
telekonferencí, skypů a plateb přes internetové 
bankovnictví potřebovat. Nejvíc na to jako vždy 
doplatí naši senioři, kteří se drží tradic, chodí 
si pro důchod, platí složenkou a stát fronty je 
fyzicky vyčerpává. 

Iva Rosová
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Červen je příjemný měsíc – pro děti pří-
slib blížících se prázdnin a pro dospělé 
konečně výhled na dovolenou. Ale než 
odjedete do teplých krajin, nezapomeň-
te nás navštívit na Chvalském zámku. 
Do 15. června nejpozději můžete vidět 
výstavu Čtyřlístek, která opravdu stojí 
za to. Jen si návštěvu neplánujte na 9. 
až 11. června, kdy musíme zámek pro-
vozně uzavřít z důvodu nutné údržby. 
Údržbu i opravu sklepení zvládneme 
rychle a vy se můžete už od 21. června 
těšit na nové a krásné výstavy Cesta 
(nejen) do pravěku se Zdeňkem Buri-
anem a Obří leporelo českých dějin. 
Jsme si jisti, že se pobaví děti i dospělí. 
Určitě vás zaujme i výstava talentova-
ných dětí a učitelů ze ZŠ Chvaly, tento-
krát na téma Pohádkový vodní svět. 
A pozor, v neděli před sv. Janem čeká 
všechny naše pohádkové postavy 
a především návštěvníky již třetí 
ročník stále oblíbenějšího Svatojánské-
ho bálu princezen, rytířů a princů na 
zámeckém nádvoří. Neděle 22. června 
bude ta nejpohádkovější :-), plná písni-
ček z filmových pohádek, tance, soutěží 
a her. Oslavíme příchod prázdnin tím 
nejhezčím způsobem.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

POZOR, od 9. do 11. 6. 2014 je Chvalský 
zámek provozně uzavřen. 
Všechny ostatní dny otevřeno denně od 9 
do 17 hod.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

POZOR, už jen do Ne 1. 6., sklepení

Fenomén Igráček
Zámecké sklepení se proměnilo 
v obydlí Igráčků nejrůznějších povolání, 
vzezření a vzhledu. Dozvíte se mnoho 
z historie, současnosti, vývoje a vý-
roby Igráčků. Můžete si také hrát – je 
připraven interaktivní koutek s pravý-
mi Igráčky určenými k hraní. Pořádá 
společnost EFKO, Technické muzeum 
v Brně a Chvalský zámek.

do Ne 15. 6., denně 9-17 hod., kromě 
9.-11. 6.

Čtyřlístek  
na Chvalském zámku 

Postavičky oblíbeného a nejdéle vydá-
vaného komiksu Čtyřlístek se ubyto-
valy na Chvalském zámku. Na výstavě 
projdete historií oblíbených dětských 
komiksů Jaroslava Němečka a Ljuby 
Štíplové, které provázejí už několikátou 
generaci nadšených dětských čtenářů. 
Čekají vás velké postavičky Fifinky, 
Bobíka, Myšpulína i Pindi, opravdový 
domeček Čtyřlístku, Bobíkova postýlka, 
Fifinčin krášlicí koutek, Pinďovo spor-
toviště, komiksy na čtení a velká herna 
s kostkami a puzzle. Připravili jsme 
také komentované prohlídky pro školy, 
školky a dětské kolektivy. 

od So 21. 6. do Ne 14. 9.

Cesta (nejen)  
do pravěku se  
Zdeňkem Burianem

Přijďte se potěšit klasickými ilustrace-
mi a obrázky výjimečného ilustrátora 
Zdeňka Buriana. Přijďte si hrát, soutěžit, 
dozvědět se zajímavosti z Burianova 
života, složte si kostru dinosaura či obří 
puzzle. Výstava pro děti, dospělé, seni-
ory, školy i dětské kolektivy. Pokračuje-
me v komiksovém roku na Chvalském 
zámku :-).

od 21. 6. do Ne 14. 9.
Obří leporelo  
českých dějin

Výstava pro všechny – čeká vás 
procházka českými dějinami formou 
obřího obrázkového leporela. Vtipné 
výjevy z historie a interaktivní 
procházka bude to pravé pro děti, 
dospělé a určitě se bude moc líbit 
i našim seniorům.

PRODEJNÍ GALERIE  
A KOČÁROVNA

POZOR, už jen do Ne 1. 6.,
Miloš Fikejz: Tváře světa 
filmu a literatury
Výstava černobílých fotografií Miloše 
Fikejze. Všechny snímky kolekce, jež 
zahrnuje zahraniční osobnosti spjaté 
tvůrčím způsobem s filmem (herci, 
herečky, režiséři, spisovatelé, dramatici 
apod.), jsou fotografovány na černobí-
lý kinofilmový negativ a zásadně bez 
blesku. 
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od 4. do 27. 6., slavnostní vernisáž 
12. 6. od 16 hod.
Pohádkový vodní svět – 
talent Horních Počernic
ZŠ Chvaly srdečně zve na 7. ročník sou-
těžní výstavy ilustrací dětí a pedagogů 
z hornopočernických škol. Téma pohád-
kový vodní svět dává mnoho možností, 
jak výtvarně vyjádřit svou fantazii 
a určitě se vám výstava bude líbit.

Milé děti, duben byl ve znamení výstav Čtyřlístek na Chvalském zámku a Fenomén Igráček, které se líbí dětem i dospělým. Vílu Ohniv-
ku návštěva Fifinky, Bobíka, Myšpulína, Pindi a Igráčků moc potěšila. A jak to bylo tentokrát s její otázkou? Ptala se zapeklitě: „V čem 
spávaly malé zámecké děti?“ Odpověď jste měly hledat na zámku. Tentokrát to asi nebylo tak těžké, neboť 410 z vás (ze 415 odevzda-
ných kuponů) poznalo, že malé zámecké děti spávaly v kolébce. Vylosovala jsem jedenáctiletou Kristýnu Vajglovou z Šestajovic, 
která získává krásnou cenu – prohlídku s pohádkovou postavou zdarma. I v měsíci červnu můžete soutěžit, víla Ohnivka pro vás opět 
něco zajímavého připravila.             -ak-

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za duben 2014

AKCE PRO DĚTI

Ne 22. 6. od 15 hod.

Svatojánský bál  
princezen, rytířů  
a princů 
Na vědomost se dává, že se již potřetí 
otevře brána zámku všem princez-
nám, rytířům a princům. Přijměte naše 
pozvání a zúčastněte se třetího ročníku 
bálu, na kterém se celá dvorní družina 

královsky baví! Budete tančit a soutěžit 
na krytém zámeckém nádvoří. Setkáte 
se s princeznami Šípkovou Růženkou, 
Popelkou, Zlatovláskou, Koloběžkou 
I., královnou, uvidíte mnoho zajíma-
vého a k tanci budou hrát nejkrásnější 
písničky z českých filmových pohádek. 
Zdarma dostanete čerstvě napečené 
koláčky z královské kuchyně.
Jednotné vstupné pro děti od 2 let 
a dospělé je 80 Kč. Rodinné vstupné 
(2 dospělí + max 3 děti) 290 Kč. V ceně 
vstupenky je prohlídka všech výstav 
i interiérů zámku. 
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Soutěž Praha a Horní Počernice v promě-
nách o nejlepší fotografie pro kalendář MČ 
Praha 20 na rok 2015 vyhlásil v únoru toho-
to roku Chvalský zámek, přičemž uzávěrka 
byla 16. května. Téma fotografy zaujalo, 
neboť se mohli rozjet do všech koutů Prahy. 
V roce 2014 navíc slavíme 40. výročí připoje-
ní Horních Počernic k hlavnímu městu. Sešlo 
se nám celkem 420 snímků od 28 nadaných 
fotografů. Fotografie jsou skutečně krásné, 
a konkurence tudíž obrovská.

V pátek 23. května zasedla hodnotící komise 
ve složení starostka Hana Moravcová, radní 
Alena Štrobová, vedoucí odboru OSVŠ 
Monika Brzkovská a ředitelka Chvalského 
zámku Alexandra Kohoutová, aby společně 
vybraly nejlepší fotografie. 
Za příjemné chvíle nad 
výběrem fotografií účastní-
kům děkujeme.
Níže uvádíme pět nej-
lepších fotografů, jimž co 

nejsrdečněji blahopřejeme. Dostane se však 
i na ostatní výborné fotografy. Více než 50 
nejlepších fotografií najdete v novém kalen-
dáři Praha a Horní Počernice v proměnách, 
který bude v prodeji od poloviny září 2014, 

Vítězové fotografické soutěže Praha a Horní Počernice v proměnách
aneb co vás čeká v kalendáři MČ na rok 2015

dále na titulních stranách Hornopočernického zpravodaje a postupem času i na webových stránkách obce.
Ceny věnovala MČ Praha 20 a jsou jimi nabité karty do hypermarketu Hornbach:
1. místo: Jan Podešva – Pohled z tramvaje, karta v hodnotě 3 000 Kč
2. místo: Lubomír Lanský – Budoucnost, karta v hodnotě 2 000 Kč 
3. místo (byla udělena dvě třetí místa): 2× karta v hodnotě 1 000 Kč: Jiří Šrubař – Ohňostroj a Vladimír Kočička – Náplavka v Praze
Zvláštní cena poroty: Petr Boček – Vysokonapěťová zkušebna v Běchovicích 
Všem soutěžícím děkujeme za nádherné fotografie, vítězům blahopřejeme a již teď se těšíme na další ročník soutěže. A na kalendář MČ Praha 
20, který pro vás připravuje Chvalský zámek.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

1. místo: Jan Podešva – Pohled z tramvaje 2. místo: Lubomír Lanský – Budoucnost

3. místo: Jiří Šrubař – Ohňostroj 3. místo: Vladimír Kočička  
– Náplavka v Praze

Zvláštní cena poroty: Petr Boček  
– Vysokonapěťová zkušebna v Běchovicích
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Slavné a oblíbené hornopočernické Ča-
rodějnice tentokrát čelily několika okol-
nostem – vzhledem k jubileu jsme je 
chtěli udělat co nejlepší, nejzábavněj-
ší, zkrátka opravdu jsme se snažili, aby 
to klapalo a šlapalo. Navíc jsme poprvé 
čelili velké konkurenci – pražskému Ma-
jálesu, který se konal tentokrát v Letňa-
nech a také mnoha akcím po celé Praze. 
A jak to dopadlo? Výborně. Počasí vyšlo 
na jedničku, program byl úžasný, piva 
i občerstvení bylo dost, ohňostroj půso-
bivě podbarvila hudba, přišlo vás ko-
lem pěti tisíc a z mnoha úst jsme slyšeli, 
že to byly nejlepší počernické Čaroděj-
nice za celou historii. Děkujeme za slo-
va uznání i vysokou účast!

Už potřetí v historii byl hlavním pořada-
telem Chvalský zámek, a to ve spolupráci 
s MČ Praha 20. Program stál opravdu za to 
a organizačně byl hladký průběh zajištěn 
již osvědčenými prvky z minulého roku – 
bavili vás dva moderátoři Václav Žmolík 
a Kamil Burda, kteří si předávali slovo na 
dvou pódiích, posílili jsme oblíbené malo-
vání na obličej, děti byly po celou dobu za-
baveny soutěžemi a akcemi, jež pro ně vy-
mýšlel kouzelník Kamil Burda. Zábavu za-
jistil také Spolek Molechet se svou unikát-
ní mobilní mučírnou. Mimoto děti řádily na 
pouťových atrakcích, ládovaly se cukrovou 
vatou a díky našim sponzorům si opekly 
tradiční buřty zdarma.

Jubilejní 25. hornopočernické  
Čarodějnice byly NEJ!

A jaký byl letos odpolední program? Potěšily nás zpěvačky ze ZUŠ Ratibořická, zazpívala Maj-
da Moudrá a zatančilo hned několik tanečních kroužků z hornopočernického DDM – předvedly 
se mladí hiphopeři, líbily se latinsko-americké tance, netradiční irské tance i oblíbený step. Na 
malém pódiu nás doslova nadchly talentované tanečnice z Aerobic Klubu Chvaletická i gym-
nastky z TJ Sokol Horní Počernice. Je neuvěřitelné, co dívky dokážou! 
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Za pomoc a spolupráci děkujeme:
Chvalský zámek – hlavní organizátor (Alexandra Kohoutová, 
Andrea Špačková, Rozka Beránková, Dalibor Beran, Ludvík Bouda, 
Ondřej Sedláček, ), MČ Praha 20, Odbor místního hospodářství MČ 
(p. Píša, p. Báček, pí. Ryšavá). Praha 20, Policie ČR, Městská policie 
Horní Počernice, agentura Royal Emma, RC MUM, DDM Horní 
Počernice, ZUŠ Ratibořická, TJ Sokol, Aerobic Klub Chvaletická, 
Společenství Molechet, Jiří Stibor (foto), Walnika (foto), Sbor 
dobrovolných hasičů, hasiči hl. m. Praha, restaurace na Chvalské 
tvrzi: Sezona, Mondi, Pizzeria La Trattoria Turbanti a Špejchar.     

Dárci věcných darů a cen:
AC BAVARIA s.r.o., AGENTURA MABEL – Radka Sadílková, ALTRO 
s.r.o., Aneta Impseilová, ARMY SHOP, ART pap s.r.o., ASKINO,  
s. r. o. AZARA STUDIO, BEST DRINK s.r.o., Bislido – spodní prádlo 
Náchodská, Centrum Čertousy s.r.o., COCA COLA HBC ČR s.r.o., 
CUKRÁRNA FANTAZIE, Dětský svět LVÍČEK Černý Most, EKIS s.r.o., 
ELEKTRO Pukač, EUROPLANT s.r.o., FYTOMAX, GAPPA – chovatelské 
potřeby, GLOBUS ČR Černý Most., HUMMER TVRZ, Iva Rosová 
– spodní prádlo,  KiK textil a Non-Food s.r.o., KOOPERATIVA 
POJIŠŤOVNA, a.s., LEVNÉ KNIHY, MEDOCENTRUM, MIKRA CAR 
s.r.o, MINERAL METAL, pan Obst, OBUV BIMO Náchodská, OBUV 
JANA HUMLOVÁ Náchodská, OČNÍ OPTIKA Dr. OPTIK, OVOCŇÁK 
– TOKO AGRI a.s., PAPÍRNICTVÍ O.I.A., PEKAŘSTVÍ MORAVEC s.r.o., 
PICO čepičky, PIZZA Tondo, PROMINENT - krůtí a kuřecí maso, RM 
GASTRO s.r.o., RODOS – penzion a kavárny, RYBAŘINA u Oldřicha 
– Oldřich Dostál, Řeznictví NA KOPEČKU – p. Šindelář, SADÍLKOVÁ 
Radka, SCONTO nábytek s.r.o., SPORTSERVIS Houžvičková s.r.o., 
Studio ERGOLINE, Studio HELIOS, STORCK, TISKÁRNA PRINTEA, 
TRAFIKA MARTIN HORA, Wink Cake, WWW.PECEPROZENY.cz, 
ZELENINA EVA TŮMOVÁ. 

Velmi děkujeme hlavnímu sponzorovi D&D REALITY NORD 
i ostatním dárcům finančních a věcných darů. Poděkování všem 
partnerům a participujícím organizacím a spolkům najdete níže.

Poděkování partnerům, dárcům a spolupracovníkům akce 
Čarodějnice 2014:

Za finanční a věcné dary děkujeme těmto společnostem:
D&D REALITY NORD, s.r.o. - hlavní partner akce 

Partneři akce, finanční dary:
AC-T SERVIS spol. s r.o., EGLO spol. s r. o., GESTO COMPUTERS 
s.r.o., STROJSERVIS Praha s. r. o., OČNÍ KLINIKA Horní Počernice, 
O.K. SERVIS BioPro s.r.o., Restaurace ČERTOUSY, ROTHLEHNER – 
pracovní plošiny s.r.o.

Závěr patřil velkému ohňostroji, tentokrát podbarvenému působivou 
hudbou. Ten ukončil jubilejní 25. hornopočernické Čarodějnice, které 
byly NEJ a které jsou velkou výzvou pro ty příští v roce 2015. 

 Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku 
Autoři fotografií: Walnika, Jiří Stibor, Alexandra Kohoutová

Po zapálení velkého 
ohně paní starostka 
zahájila hlavní večer-
ní program. Vystoupi-
la legendární skupi-
na YO YO BAND, které 
to hrálo báječně, aby 
je vystřídal Michal Hrůza a Kapela Hrůzy. Troufneme si tvrdit, že lepší 
hvězdu večera jsme si nemohli přát a bavili se opravdu všichni. Zazně-
ly hity ze seriálu Vyprávěj, Zejtra mám, 1+1, Napořád i ty novější.

A to už se blížil večer, komise vybrala nejhezčí dětské čarodějni-
ce a čarodějníky, kteří se letos urodili opravdu v hojné míře a dosta-
li krásné dárky od Chvalského zámku, agentury ROYAL EMMA a spo-
lečnosti STORCK. Aby to nikomu nebylo líto, rozdávali jsme bonbony 
i všem ostatním dětem, které tentokrát nevyhrály hlavní ceny. 

Následovala živá punková skupi-
na pro děti Pískomil se vrací, která roz-
tančila v rytmu pogo ty malé i ty vět-
ší. A teenageři následně vysoce ocenili 
opravdu skvělou hornopočernickou rock-
ovou skupinu Nechte nás BEAT, která nám 
zabeatovala celou hodinu. Po celou dobu 
se mohli účastnit soutěže Čarodějnický 
klobouk, pořádané RC MUM, v níž vyhrá-
val opravdu každý.
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Tragická událost, jakou je válka, se bez roz-
dílů dotýká všech občanů. Letos si připomí-
náme sté výročí vzniku první světové vál-
ky. Období jejího trvání v letech 1914 - 1918 
je v záznamech obecních kronik věnována 
rozsáhlejší část, protože válečné děje posti-
hovaly všechny oblasti každodenního života 
obyvatel i mimo frontové linie. Přímých pa-
mětníků těchto událostí žije mezi námi už 
jen několik, přesto je připomenutí krutých 
událostí vhodné už z pohledu varovného.
Jak to tedy všechno začalo a jaký vliv měla 
válka na dění v našich obcích, ukazuje ná-
sledující alespoň stručný přehled zazname-
naných dílčích událostí.
Předehrou války byla jednání panství chti-
vého německého císaře Viléma II. s rakous-
kým následníkem trůnu Františkem Ferdi-
nandem d´Este probíhající na zámku Kono-
piště, kde domlouvali válečné plány, čekají-
ce na vhodnou příležitost k přepadení svých 
sousedů Francie a Ruska. Jiskrou k zapále-
ní válečného ohně se stal atentát, při kterém 
byl 28. 6. 1914 v srbském Sarajevu zastře-
len František Ferdinand d´Este s chotí Žo-
fií. Rakouský císař František Josef I., o němž 
se říkalo, že je císařem míru a že v jeho stáří 

již války nebude, však reagoval tak, že 23. 7. 
1914 zaslal Srbsku ultimatum s podmínka-
mi, o nichž předpokládal, že je Srbsko nepři-
jme. To se také stalo, a tak 28. července vy-
pověděl Srbsku válku.
Na svátek sv. Anny 26. července 1914 byla 
krásná letní neděle. Lidé z našich obcí šli po 
ránu ještě v bezstarostné náladě do chval-
ského kostela sv. Ludmily, netušíce, že již 
před polednem budou číst na vylepených 
černožlutých plakátech vyhlášku o částeč-
né mobilizaci branců do 37 let, s povinnos-
tí do 24 hodin nastoupit vojenskou službu. 
Nastaly tklivé výjevy, pláč matek, manželek 
i dětí. V pondělí táhly z našich obcí zástupy 
lidí na místní nádraží, provázejíce své dra-
hé do války. Přitom se všichni vzájemně utě-
šovali, že se jistě brzy vrátí domů. Před od-
jezdem vlaků se opakovaly srdcervoucí scé-
ny loučících se, takže i tomu, komu nikdo na 
vojnu neodcházel, se do očí draly slzy.
V té době německý císař Vilém II. řečnil k ně-
meckým vojínům, že než listí opadne ze 
stromů, budou se vítězně vracet domů po 
porážce nepřítele, kterému bude nadikto-
ván mír s krutými podmínkami. Už nejbliž-
ší následující dny však přinesly události, kte-

ré brzký návrat znemožnily. Rakousko-Uher-
sko vyhlásilo 31. července všeobecnou mo-
bilizaci, stejně jako téhož dne i Rusko. Násle-
dující den vyhlásilo všeobecnou mobiliza-
ci také Německo, které 2. srpna vypovědělo 
válku Rusku a vojensky vtrhlo do Lucembur-
ska. Dne 3. srpna vypukl válečný stav mezi 
Německem a Francií, 4. srpna podalo Ně-
mecko ultimatum Belgii, a nečekajíc na od-
pověď, do Belgie vpadlo. Na tento akt rea-
govala Anglie a vypověděla Německu válku. 
Dne 6. srpna vyhlásilo Rakousko-Uhersko 
válku Rusku a Srbsko Německu, 7. srpna vy-
pověděla Černá Hora válku Rakousko-Uher-
sku, 11. srpna Francie a 13. srpna Anglie vy-
pověděly válku Rakousko-Uhersku a 23. srp-
na Japonsko Německu. Během necelého 
měsíce byla velká část světa ve vzájemném 
válečném stavu. Naděje na brzký konec vál-
ky vzaly za své a s nimi i návrat narukovav-
ších vojáků.
O událostech válečného období v obcích se 
dočtete v dalším pokračování.

Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná – 71 
Události

Zákonem České národní rady ze dne 7. 
dubna 1974 č. 31/74 Sb. O změně území 
hlavního města ČSR s účinností od 1. čer-
vence 1974 bylo ku Praze připojeno celkem 
30 obcí. Z nich 16 bylo z území okresu 
Praha-východ. Mezi nimi také město Horní 
Počernice, které spolu s Běchovicemi, Dol-
ními Počernicemi, Klánovicemi, Kolodějemi, 
Satalicemi, Újezdem nad Lesy a Vinoří byly 
začleněny do správního obvodu Praha 9.
Tímto rozhodnutím zaniklo samostatné 
město Horní Počernice, jež vzniklo 1. ledna 
1969 s perspektivou určenou mu Středočes-
kým krajem, stát se do roku 2000 okrajovým 
městem Prahy o třiceti tisících obyvatelích. 
Tento rozvoj nebyl zejména z nadřízeného 
v okresu Praha-východ podporován, takže 

pět a půl roku trvající rozvoj města Horní 
Počernice jej k vytčenému cíli neposunul. 
Začlenění do hlavního města Prahy se stalo 
nadějí na řešení dlouhodobě trvajících pro-
blémů a dalšího úspěšného rozvoje.
V druhé polovině roku 1974 se prováděla 
delimitace a začleňování do organizace, říze-
ní a správy pražského obvodu. Součástí ob-
sáhlého delimitačního protokolu byl pře-
hled požadovaných neodkladných opatření 
pro méně problémový život občanů v mís-
tě a současně i nezbytných pro další plynulý 
rozvoj. Jejich řešení bylo v prvních letech té-
měř neznatelné. Teprve v postupujícím čase 
při rozvoji výstavby a s růstem počtu obyva-
tel započalo jejich systémové řešení.
Včlenění do systému řízení hlavního města 

vyvrcholilo při novém uspořádání jeho řídí-
cích orgánů, kdy byl Horním Počernicím při-
znán statut samostatného správního obvo-
du Praha 20 - Horní Počernice.
Z dlouhodobého historického pohledu je 
možno považovat toto postavení Horních 
Počernic v Praze za uzavření kruhu, na jehož 
počátku bylo spojování našich původních 
obcí s Vyšehradskou kapitulou nebo s Uni-
verzitou Karlovou, v novějších dějinách zá-
sobováním Prahy zemědělskými výrobky 
a dále pracovní silou, kdy bydlení zde bylo 
považováno za noclehárnu Prahy. Výhled 
dalšího rozvoje Horních Počernice je už pří-
mou součástí rozvoje metropole jako celku.

Hubert Antes, kronikář

Čtyřicet let od připojení Horních Počernic ku Praze

V místní knihovně si můžete  
půjčit nový román Romana Ráže  
Lázeňské dobrodružství.

Mohutná románová 
freska známého auto-
ra připomíná sto let od 
vypuknutí vojenského 
konfliktu, označované-
ho jako I. světová válka. 
Roman Ráž zde zachy-
cuje její pohnuté dny 
i následná tři léta bojů 
levice s pravicí o charak-
ter nového čs. státu.

V letošním roce 
uplyne 100 let 
od začátku  
1. světové 
války a 75 let 
od začátku nej-
většího a nej-
tragičtějšího 
konfliktu v dě-
jinách lidstva. 
U příležitosti 
oslav konce  
2. světové války 

jsme se žáky 6. třídy uctili památku zemřelých v obou válečných konfliktech položením 
věnců. Připomněli jsme si ty, kteří žili v Horních Počernicích a za svoji vlast obětovali 
svůj život.  

Eva Březinová
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Milí naši čtenáři,

doplňujeme fond cizojazyčné litera-
tury. Rozvíjení jazykových dovedností 
je dnes už samozřejmostí, ale ne každý 
si může finančně náročnou literaturu 
koupit. Proto doplňujeme náš knihovní 
fond cizojazyčnými slovníky a beletrií 
v nejvíce žádaných jazycích. Jsou to kni-
hy pro začátečníky a pokročilé, nejvíc je 
zastoupena angličtina, potom němčina, 
francouzština, ruština, italština a špa-
nělština.
Na podzim připravujeme Dny finské 
kultury v rámci cyklu Poznej země EU. 
Více informací najdete v dalších číslech 
HPZ, v knihovně a našich webových 
stránkách.
Knihovna bude ve dnech 21. 7. - 12. 
8. uzavřena. Posledním dnem, kdy si 
můžete knihy zapůjčit, je pátek 18. 7., 
půjčovat znovu začneme v úterý 12. 8. 
2014.

Pěkné chvíle s dobrou knihou vám přeje  
za kolektiv knihovnic Božena Beňová.

Literární výročí v červnu:
3. 6. 1924 zemřel  
Franz Kafka, 
pražský německy píšící spisovatel židovské-
ho původu, jeden z literárně 
nejvlivnějších a nejoceňovaněj-
ších spisovatelů 20. století.

18. 6. 1942 se narodil  
Ivan Wernisch, 
český básník, spisovatel, 
novinář a překladatel. 
Za normalizace připravil 
stovky pořadů o české 
a světové poezii pro Čs. 
rozhlas, byl redaktorem 
Literárních novin, spolupra-
coval s nakladatelstvím Petrov a pražským 
antikvariátem Ztichlá klika. 

27. 6. 1968 byla publikována výzva 
Dva tisíce slov, 
již vypracoval spisovatel  
Ludvík Vaculík. Dokument 
o aktivizaci československé 
veřejnosti proti stále zjevnému 
tlaku sovětského vedení proti 
reformním změnám v zemi vy-
šel den poté, kdy byla dočasně zrušena cen-
zura. Manifest podepsaly stovky osobností 
veřejného života a více než sto tisíc občanů. 
V 70. letech, v době tzv. normalizace, byli 
mnozí lidé za projev souhlasu s tímto mani-
festem perzekvováni.

Fredrik Backman
Muž jménem Ove
Román o  starém vzteklou-
novi komicky ztvárňuje řadu 
situací, které nám jsou dů-
věrně známé. Je to kniha, jež 
dokáže stvořit svůj vlastní 
svět, ale zároveň nám říká 
něco důležitého o nás i naší 
době. Příběh se nese ve stej-
ném duchu jako film Lepší už to nebude 
s Jackem Nicholsonem. 

Luke Gamble 
Zvěrolékař a spol. 
Humorné i  dojemné vyprávění nejen 
o zvířatech
Příhody z ordinace i osobní-
ho života mladého veteriná-
ře se odehrávají v  městečku 
v  jihozápadní Anglii. Luke 
nastupuje na zdejší kliniku 
jako čerstvý absolvent a sou-
částí jeho pracovní náplně jsou noční 
směny a dojíždění na farmy. Zpestřením 
jsou pak autorovy prázdninové cesty do 
Řecka, Indie a  Maroka, kde vypomáhá 
jako dobrovolník, nebo příhody s kolegy 
z kliniky a pokusy navázat vztah s veteri-
nářkou Cordelií. 

Claire Bidwell Smithová 
Plavat se žraloky
Skutečný příběh lásky a ztráty 
Když rodičům Claire Bidwellové s něko-
likaměsíčním odstupem diagnostikují 
rakovinu, je jí teprve čtrnáct let. Opo-
ru hledá v  mužích, alkoholu, cestování 
i anonymitě velkoměst. Ať udělá cokoliv, 
na bedrech nese tíhu svě-
ta, ve kterém se cítí osa-
mělá. Jejími skutečnými 
společníky se stanou kni-
hy, deníky, dopisy a  ro-
dinné příběhy. Osamělost 
a  zármutek však netrápí 
jen ji, ale i jejího stárnou-
cího otce, který se snaží 
podniknout ještě posled-
ní cestu ve svém životě. Claire se s ním 
jako začínající novinářka vydá do býva-
lého Československa, aby mu pomohla 
pátrat po jeho minulosti. Vydávají se na 
místo, kde byl na podzim roku 1944 se-

střelen jako pilot amerického letectva. 
Claire dochází k  poznání, že smyslem 
jejího života je rodina.

Emily Giffin
Na čem záleží 
Tessa Russová udělala to, 
před čím ji matka tolikrát 
varovala: vzdala se vlastní 
kariéry, aby se mohla plně 
věnovat manželovi a dětem. 
Považuje své rozhodnutí za 
správné, i když to z ní v očích 
okolního světa udělalo ty-
pickou bohatou paničku 
z předměstí. Ve společnosti podobně situ-
ovaných žen sice intelektuálně strádá, ale 
bere to jako nutnou cenu, kterou je třeba 
zaplatit za šťastný rodinný život.
Valerie Andersonová je právnička a  svo-
bodná matka šestiletého Charlieho, který 
nikdy nepoznal svého otce. Tolikrát už se 
spálila, že na milostný život a  přátelství 
úplně rezignovala. Je to pro ni vědomá hra 
na jistotu: když člověk od života nic neče-
ká, nemůže být zklamán.
Obě ženy bydlí na tomtéž předměstí, ale 
mají jen velmi málo společného. Vlastně 
je spojuje jen láska, kterou cítí ke svým 
dětem. Neochvějné vědomí, že vědí, na 
čem v životě záleží. A následně i  tragická 
událost, která jejich osudy proplete na to-
lika rovinách, že by si to nikdy nedokázaly 
představit.

Anne Gesthuysenová

Jsme přece sestry
Čtivá a  dojemná kniha 
o třech silných ženách, která 
je určena všem, kdo mají rádi 
rodinné příběhy. Tři sestry, tři 
životy, tři lásky a  portrét ce-
lého století. Strhující kniha 
o úchvatných pratetách, kte-
ré se dohromady dožily 282 let. Všechny 
tři se vyznačují stejnou umíněností i smys-
lem pro humor, všechny tři trpí vrozenými 
problémy oběhového systému, které si 
samy léčí příliš silnou kávou a dobrou ko-
řalkou. Autorka proplétá současnost s mi-
nulostí, její kniha je ohňostrojem příběhů, 
na jejichž pozadí se odehrává celé dvacáté 
století.
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Po 2. 6. Koncert žáků třídy dechových a bicích nástrojů K. Mirošníka
 Sál ZUŠ – 18.00 
Út 3. 6. Koncert žáků houslové třídy M. Müllerové
 Sál ZUŠ – 18.00
Pá 6. 6. Koncert žáků klavírní třídy K. Raškové
 Sál ZUŠ – 17.00
Po 9. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ
  Klášter Emauzy – 17.30 
Út 10. 6. Koncert žáků flétnové třídy Z. Bandúrové
 Sál ZUŠ – 18.00
St 11. 6. Koncert absolventů ZUŠ
 Galerie 14 – Černý Most – 18.00
Čt 12. 6. Koncert žáků kytarových tříd J. Gonzúra a M. Straky
 Sál ZUŠ – 18.00
Po 16. 6. Koncert žáků třídy dechových nástrojů P. Chmelařové
 Sál ZUŠ – 18.00
Út 17. 6. Koncert žáků klavírní třídy R. Dekojové
 Sál ZUŠ – 17.00
Út 17. 6. Koncert žáků houslové třídy K. Vacka
 Galerie 14 – Černý Most – 19.00
Čt 19. 6. Párty se saxofonovými party
 koncert žáků saxofonové třídy P. Fiedlera
 Divadlo Horní Počernice – 18.00
Čt 19. 6. Koncert žáků flétnové třídy J. Boškové
  Galerie 14 – Černý Most – 17.30
Čt 19. 6. Koncert absolventů kytarové třídy Z. Stibora
 Chvalský zámek – 18.00
Čt 19. 6. Koncert žáků pěvecké třídy Š. Mistrové
 Sál ZUŠ – 17.00
Čt 19. 6. Koncert žáků klavírní třídy V. Š. Šindelářové
 Sál ZUŠ – 18.00
Po 23. 6. Koncert žáků kytarové třídy P. Cibocha
 Sál ZUŠ – 18.00
Čt 26. 6. Koncert žáků pěvecké třídy Z. Hejlíkové
 Sál ZUŠ – 19.30

Přijímací talentové zkoušky 
Základní umělecká škola vyhlašuje přijímací talentové zkoušky do hu-
debního oboru v budově ZUŠ v Horních Počernicích a v budově ZUŠ 
na Černém Mostě, na obou místech ve čtvrtek 5. června a v pátek 6. 
června mezi 14.00 – 18.00.
V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, dechové nástro-
je (flétny příčné, zobcové, altové, hoboj, klarinet, saxofon, trombon, 
lesní roh a trubku ), kytaru, akordeon, violoncello, zpěv sborový i sólo-
vý, bicí nástroje. Talentová zkouška obsahuje přezkoušení hudebního 
sluchu a rytmu. Každé dítě také zazpívá jednu píseň, žádná speciální 
předchozí průprava se nevyžaduje.

Základní umělecká škola vyhlašuje přijímací talentové zkoušky do li-
terárně-dramatického oboru hudebního oboru. Všichni zájemci o stu-
dium mají možnost nahlédnout do výuky a získat další informace ve 
dnech 3. a 4. 6. 2014 od 14.00 do 17.00 v sále KC Domeček, ul. Votuz-
ská 322, Horní Počernice.

Přijímací talentové zkoušky do výtvarného oboru se pro nedostatek 
kapacity bohužel nekonají. Seznamy přijatých žáků budou zveřejně-
ny 20. června 2014 odpoledne na nástěnce školy a na našich webo-
vých stránkách.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Naši žáci opět uspěli v soutěžích
Pátý ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 
Teplické flautohry
Magdaléna Jansová získala 3. místo ve 2. kategorii a Adam Škaloud 3. 
místo ve 3. kategorii, oba žáci z flétnové třídy Jany Boškové. Klavírní do-
provod zajistila M. Čermáková.

II. ročník soutěže Pražský akordeon ve Stodůlkách
Šimon Wágner získal v 1. kategorii Bronzové pásmo, Tobiáš Wágner ve 2. 
kategorii Bronzové pásmo a Barbora Kolrosová získala ve 4. kategorii Zla-
té pásmo. Všichni žáci jsou z akordeonové třídy Z. Stibora.

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce
Adéla Macháčková z houslové třídy Věry Matějákové získala ve 2. katego-
rii Zlaté pásmo.

Všem soutěžícím a jejich učitelům blahopřejeme k úspěchům.

Koncerty a akce v červnu 2014

Barbora KolrosováAdéla Macháčková
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Jiří Zezulka ve spolupráci s MČ Praha 20, Indian Motocycle South Bohemia Club a Klubem historických vozidel Praha při ÚAMK  
pořádá pod záštitou kulturní atašé Sherry C. Keneson-Hall, Velvyslanectví USA v ČR

a s požehnáním J. E. Dominika Duky, arcibiskupa pražského
 

setkání legendárních motocyklů 
ZnAČky IndIAn

All Iron Indians Weekend 2014
a historických strojů značky Böhmerland

v sobotu 21. června 2014 od 9.00 
na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích

Výstava motocyklů začne už v pátek 20. 6. 2014, 15.00 – 20.00

9:00 Prezentace českých a zahra-
ničních majitelů motocyklů, 
které si mohou návštěvníci 
během dopoledne zblízka 
prohlédnout a dozvědět se 
informace o technických de-
tailech vystavených strojů.

12:00 Spanilá jízda Horními Počer-
nicemi a Prahou za asistence 
Policie ČR 

13:30 Zastávka na Tržišti před 
Velvyslanectvím USA, které 
udělilo této akci záštitu pro-
střednictvím kulturní atašé 
Sherry C. Keneson-Hall

Sponzoři:

PRAHA

Praha_2014_krivky.indd   7 18.02.14   15:33
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Světový den rodin  
a MUM Rodinný běh 
Ve čtvrtek 15. května jsme sportem oslavi-
li Světový den rodin v lese u Svépravického 
koupaliště. Dobrovolníci z Rodinného cent-
ra MUM a atletické přípravky TJ Sokol připra-
vili běžeckou trať v délce jeden a tři kilomet-
ry a atletické soutěže. Rodinné týmy se pro-
hnaly Svépravickým lesem, v cíli se občer-
stvily ovocem a celozrnným koláčem. Akci 
technicky podpořila MČ Praha 20. 

Děkujeme dobrovolníkům, rodičům i dětem.
MUM tým

Zákruta děti baví i poučí
V dubnu se uskutečnilo dopravně zábavné 
odpoledne pro celou rodinu Zákruta – jíz-
da zručnosti. Cílem akce, kterou už posedmé 
zorganizovalo Rodinné centrum RC MUM, 
bylo zvýšit povědomí o bezpečnosti v sil-
ničním provozu pro cyklisty, chodce a roz-
ličná vozidla. Letošní Zákruta se uskutečnila 
ve spolupráci s Chvalskou školou a Sborem 
dobrovolných hasičů Satalice. 
U chvalské školy projížděly děti na kolech 
i bruslích a pod policejní kontrolou doprav-
ním hřištěm, absolvovaly jízdu zručnosti, zá-
vodily s auty na ovládání. Velkým zážitkem 
byla prohlídka hasičského vozu a zkouška 
hašení malého požáru. Závěrem hasiči před-
vedli úžasný pěnový zásah, po kterém byly 
děti i prostor před školou dokonale umyty.

Velký dík za spoluorganizaci akce patří man-
želům Březinovým a chvalské škole. Je s po-
divem, kolik lidí se dokáže ve volném čase 
dobrovolně věnovat smysluplným akcím 
pro děti.

Sbor dobrovolných hasičů 
v Satalicích oslavil vloni  
115. výročí založení 
Velitelem Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha Satalice, který má 61 členů, je Tomáš Mar-
šál. Zeptali jsme se ho, zda hasiči své povin-
nosti vykonávají v osobním volnu. „Hasičina 
je naším koníčkem, takže se jí věnujeme pře-
vážně po pracovní době a o víkendech. Ale 
účastníme se akcí i ve všední dny, například 
dětských dnů ve školách, na které si bereme 
v zaměstnání volno nebo dovolenou. Práce 
dobrovolného hasiče se musí dělat srdcem, 
takže se jí musí leccos obětovat.“ 
Jak se věnujete vzdělávání a osvětě? „Ne-
mluvíme jen o hašení požárů, důležité je 
vzdělávání široké veřejnosti a především 
dětí, například na akcích jako je Zákruta. 
Malí i velcí návštěvníci si mohou osahat ha-
sičské vybavení, vyzkoušet zásahovou vý-
stroj a třeba i uhasit cvičný požár v podobě 
hořícího domečku. Naší největší odměnou 
je radost v dětských očích. V našem sboru 
máme kroužek dvaceti mladých hasičů. Na 
pravidelných schůzkách se učí různým hasič-

ským dovednostem, které pak zúročí v sou-
těžích a pravidelně se umísťují na předních 
místech.“
Jak často vyjíždíte k zásahům a co nejčastěji 
hasíte? „Ročně máme průměrně dvacet zása-
hů. V případě požáru vyjíždíme jako posilové 
jednotky za našimi profesionálními kolegy, 
lidově řečeno jim ,vezeme vodu´. To zname-
ná, že víc než na vlastním hašení se podílíme 
na dopravě hasební vody a poté na dohašo-
vacích pracích. Větší část práce tvoří technic-
ké zásahy, kdy jezdíme například odčerpá-
vat vodu ze zatopených sklepů, řezat spada-
né stromy po vichřicích, nebo likvidovat ná-
sledky dopravních nehod.
Více o sboru a práci najdete na adrese www.
sdhsatalice.eu nebo na www.facebook.com/
sdhsatalice 

Tým RC MUM, foto MUM Archiv

ZÁPIS DO KROUŽKŮ V DDM NA ŠKOLNÍ 
ROK 2014/2015
Seznam kroužků pro školní rok 2014/15 bude zveřejněn na na-
šich webových stránkách www.ddm-hp.cz v posledním týdnu 
v srpnu.
Zápisy do kroužků budou zahájeny od 1. 9. 2014 od 9.00.
Všichni, kteří mají v DDM založenu svou kartu a mají zájem 
o kroužky, se mohou přihlašovat prostřednictvím internetu a na-
šich webových stránek z pohodlí domova.
Noví klienti, kteří uvažují, že by do našich kroužků teprve cho-
dit začali a chtějí se vyhnout tradičním dlouhým frontám v prv-
ních dnech zápisů v DDM, si mohou založit kartu již nyní. Hned 
po založení karty, dostanete přihlašovací údaje a budete si krouž-
ky moci zapsat sami – samozřejmě, že online přihlašování bude 
funkční také až 1. 9. od 9.00 hod.

Vzhledem k tomu, že kance-
lář DDM bude od 15. června 
do 31. srpna 2014 uzavřena, 
přijďte si založit kartu již nyní 
a připravte se na zářijové zá-
pisy včas.
Více informaci v kancelá-
ři DDM tel.: 281 925 264, 605 
700 772.
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Dne 15. 5. 2014 proběhla na ZŠ Stoliňská přednáška o prv-
ní pomoci s vyškoleným záchranářem. Seznámil žáky se všemi 
zásadami první pomoci, jak správně poskytnout laickou prv-
ní pomoc a jak zareagovat při bezvědomí, krvácení, popáleni-
nách, atd. Děti si také zopakovaly důležitá telefonní čísla v případě pomoci a nouze. 
Přednáška byla doplněna názornými a filmovými ukázkami. Děti nadšeně posloucha-
ly a hltaly každé slovo. 

Lucie Svozilová

První pomoc na ZŠ Stoliňská

V úterý 13. 5. 2014 proběhl náš již druhý 
počernický ročník v soutěži zaměřené na 
dopravní výchovu, jízdu na kole a zdravově-
du. Jedná se o regulérní celostátní soutěž, 
nikoliv jen o nějakou bezvýznamnou 
„soutěžičku“, kterou si někdo vymyslel pro 
účely grantu či z jiných pohnutek. Soutěž se 
jmenuje „Dopravní soutěž mladých cyklis-
tů“ a jejími pořadateli jsou BESIP, Centrum 
služeb pro silniční dopravu, Technická 
správa komunikací, MHMP, MP a PČR. Naše 
počernické kolo se konalo pod patronací 
paní starostky Hany Moravcové, hlavním 
rozhodčím byl Ing. Jaroslav Kučera z BESIPu. 

Počasí nám přálo, být trošku tepleji, určitě 
by to nebylo na závadu, ale vše se nakonec 
zvládlo dříve, než se spustil déšť. 
Na soutěž se nakonec probojovalo našich 
šest školních družstev a tři družstva ze ZŠ 
Spojenců. Děti se skutečně snažily, některé 
disciplíny vůbec nebyly jednoduché, 

např. jízda zručnosti po „profi překážkách“ 
odradila mnohé dospělé od pokušení si to 
vyzkoušet. To vše za dohledu příslušníků 
MP a v praktické jízdě po dopravním hřišti 
zase za dohledu PČR mnoho klidu nepři-
dalo. Dohled byl sice laskavý, ale uniforma 
je uniforma. Tak se soutěžilo v praktických 
jízdách po dopravním hřišti, v jízdách 
zručnosti, dopravních testech, praktické 
zdravovědě, prostě z toho, co člověk musí 
umět, aby v dnešní společnosti obstál. Oče-
kávané výsledky v 11:40 přinesly vítězství 
v první kategorii pro žáky ze ZŠ Spojenců 
(Michal Kölbl, Filip Nový, Mája Klímová, 
Veronika Chroustová), ve druhé kategorii 
potom pro družstvo z naší školy (Michal 
Kubín, Pavel Jokeš, Nelly Urbanová, Kristýna 
Michalcová). Každé z dětí získalo během 
soutěže spoustu nových zážitků a také do-
stalo vynikající občerstvení od naší vedoucí 
kuchařky paní Moniky Kroczkové, která 
spolu s ostatními zaměstnanci kuchyně 
zcela narušila zaběhlé představy o školních 
jídelnách. a potom po soutěži dostalo kaž-
dé dítě dárkovou tašku s cenami od BESIPu.
Co dodat závěrem? Že moc děkujeme 
všem, kteří nám pomohli, kteří dopravní 
výchovu podporují, všem těm, kteří pro děti 
podobné akce dělají – určitě se to v dobrém 
na dětech vrátí. Osobně mám vždy radost, 
když některá škola či školka na naše hřiště 
zavítá a v dětech podporuje povědomí 

o dopravních předpisech a vůbec o nutnos-
ti dodržování zásad bezpečnosti. Pro aktivní 
rodiče dodávám, že dne 12. 6. pořádá MČ 
Praha 20 akci „ Na kole bezpečně na prázd-
niny“, kde si to budete moci vyzkoušet 
spolu se svými dětmi. A ještě mnohem více.

Za ZŠ Stoliňská Martin Březina

Učitel ze Chval bude hrát v divadle 
Srdečně zveme do hornopočernického divadla v pátek 20. 6. 2014 v 19.30. Uvidíte hru Manželské přepadovky, kde se v hlavní roli 
představí náš učitel Radek Fejt. Každý učitel je přece trochu i hercem...

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Dopravní soutěž mladých cyklistů u ZŠ Stoliňská
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Fakultní základní škola Chodovická  
informuje o svých aktivitách
Místo štafetového kolíku si běžci 
předávali velikonoční pomlázku 
V jarním období střídá na naší škole jedna 
sportovní soutěž druhou. Velikonoce přines-
ly i tradiční Velikonoční štafetu, na kterou se 
těší žáci z celé školy. Soutěžilo se v pěti ka-
tegoriích podle jednotlivých ročníků, každé 
družstvo mělo pět chlapců a pět dívek. Mís-
to štafetového kolíku si běžci po uběhnutí 
oválu předávali velikonoční pomlázku. 

McDonald's cup
V úterý 29. dubna 2014 se ve sportovním 
areálu FZŠ Chodovická konal McDonal-
d's cup.
Ve fotbale soutěžili i naši nejmladší fotba-
listé v kategorii 1. – 3. ročník a v okresním 
finále obsadili po dvou remízách a dvou 
prohrách 4. místo.

J. Valentová

Netopýři nejsou strašidelná zví-
řata 
Některé děti z FZŠ Chodovická znaly neto-
pýry pouze z pohádek nebo kreslených se-
riálů. To ovšem platilo jen do letošního dub-
na, kdy naši školu navštívila tato létající stvo-
ření osobně. Díky přednášce se o nich děti 
dozvěděly mnoho zajímavostí: například že 
lidé umějí díky přístrojům rozpoznávat sig-
nály, které netopýři vydávají, nebo jaká jsou 
pro ně životní rizika. Hlavní poznatkem ale 
bylo, že netopýři vůbec nejsou strašidelná 
zvířata.

K. Červenka, 5.B
Piráti ve ŠD
V pátek 25. 4. přišel dětem ze ŠD a ŠK tajem-
ný dopis od jim již dobře známého pana X, 
ve kterém prozradil, že se kamarádí s pirát-
ským kapitánem Černoprstem. A ten někde 
ukryl poklad plný zlata a perel. Pan X ale ne-

měl čas poklad hledat a nabídl dětem, aby 
si ho našly samy. Přiložil jim i zapečetěné in-
strukce k nalezení kousků mapy. Také jim 
předal Černopsrtovu radu, hádanku, pod-
le které děti vyluštily, že by bylo dobré, kdy-
by jich bylo více a kdyby k hledání přizva-
li i děti ze ŠK.
Děti ze ŠK s radostí souhlasily a tak se moh-
ly instrukce rozpečetit a naše hledání za-
počalo. Černoprst se nám v nich snažil na-
hnat strach, ale my jsme se jeho řečí neza-
lekli a vyřešili hádanky, kde se nachází kous-
ky map.
První část jsme nalezli na stole v ranní dru-
žině, druhý ukrytý v lebce ve třídě 4. A a po-
slední skryt za obrazem v 5. B. Poctivě jsme 
všechny dílky poslepovali a mohly se dát do 
luštění, protože, abychom to neměli příliš 
jednoduché, byla celá zašifrovaná.
Procvičili jsme si tak morseovu abecedu 
a obdélníčkovou šifru. Podle obrázku v rohu 
mapy jsme pochopili, že máme hledat na za-
hradě ŠD. Krok po kroku jsme se řídili poky-
ny mapy, až jsme se nakonec dostali k písko-
višti, kde jsme měli najít značku. Jako správ-
ní hledači jsme samozřejmě věděli, že piráti 
označují místo úkrytu písmenkem X. Během 
chvíle jsme objevili stejný tvar na plach-
tě překrývající pískoviště a pod ní, přímo ve 
středu, byl zahrabán náš poklad.
Odměnou nám byly čokoládové mince 
a skleněné kuličky.
Společně se těší-
me na další dobro-
družství.

Zuzka Jakoubková, 
vychovatelka ŠD 

Šesťáci si prohlédli Senát ČR a Karolinum. 
Průvodkyně je provedla po barokních pro-
storách Valdštejnského paláce a zaseda-
cím sále senátorů. Přes Karlův most spěchali 
do Karolina, aby navštívili historické prosto-
ry založené Karlem IV. Během jednoho do-
poledne viděli řadu míst, která znají z hodin 
dějepisu a občanské výchovy. 

Jan Kittler, Eva Luhanová: „Za zábavou i po-
znáním do parku Miraculum v Milovicích vy-
razili páťáci. Při absolvování naučné stezky 
si ověřili znalosti o přírodě a prověřili fyzic-
kou kondici na lanových překážkách, hou-
pačkách, podzemních katakombách a vel-
kých trampolínách. Chodovická škola napl-
nila celý park neuvěřitelnou energií.“ 

Věra Růžková: „Stalo se dobrou tradicí, že si 
žáci naší školy FZŠ Chodovická připomína-
jí výročí konce 2. světové války položením 
květin k pomníčku padlých. Každým rokem 
se tak stále více dětí dozvídá, že květnové 
události v Praze se dotkly také života obča-
nů Horních Počernic. Letos se čestné povin-
nosti ujali žáci 3.B, kteří květinami a zapá-
lenou svíčkou uctili památku Eduarda Če-
chury.“
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V pátek 25. 4. 2014 navštívily třídy 1. B  
a 2. B ZŠ Stoliňská domácí ZOO (zoo koutek) 
s naučnou stezkou v Radonicích. Já osobně 
jsem zvířecí nadšenec a se svými žáky sem 
chodíme každý rok. Vloni jsem zde byla i se 
svými vnoučaty. Návštěva zdejší mini zoo 
stojí totiž za to. Tuto malou zoologickou 
zahradu s naučnou stezkou vede pan My-
slivec a pomáhá mu několik zaměstnanců 
a především velikých zvířecích nadšenců 
jako jsem já. Děti se zde opět dozvěděly 
mnoho zajímavých informací o jednotlivých 
zvířatech, a to hospodářských, lesních i do-
mácích. Mohu sama za sebe říct, že jsem se 
od pana Myslivce dozvěděla spoustu infor-
mací, které jsem do dnešního dne nevěděla. 

A hlavně, co je snad v dnešní době úplně 
nejdůležitější, děti zde mohou zvířata vní-
mat všemi svými smysly. Nejenom, že je vidí, 
mohou si na ně sáhnout, krmit je z ruky, po-
hladit je, pochovat si je, pomazlit se s nimi, 
slyší i zvuky, které vydávají a v neposlední 
řadě i cítí jejich charakteristický zápach. Je 
zde veliké množství králíčků, morčat, různá 
plemena ovcí, koz, prasat, hus, krůt, kachen, 
slepic, různých bažantů, pávů, perliček, ale 
i jezevec, liška, kuna, mufloni atd.. Nakonec 
si děti nakoupily různé dobrůtky, pití a paví 
pera na památku. Žáčkům se výlet moc líbil, 
jeli domů plni nových zážitků. Prostě dnešní 
návštěva opět nezklamala.
Možná že ani někteří z Vás, kteří tento člá-

nek čtete a bydlíte v Počernicích nebo v je-
jich blízkém okolí nevíte, že nedaleko od Va-
šeho domova se tato domácí ZOO nachá-
zí. Přijít sem mohou nejenom školy a škol-
ky, ale i rodiny se svými dětmi. Sama za sebe 
Vám návštěvu vřele doporučuji. Já už teď 
vím, že se sem za rok se svými žáky opět 
ráda vrátím. 

Patricie Lamplotová

Žáci ZŠ Stoliňská navštívili  
zvířátka v Radonicích

Škola v přírodě
Jarní období je ve ško-
le mezi žáky velmi oblí-
bené. Začíná totiž doba, 

kdy třídy odjíždějí na školy 
v přírodě. Naše třída 3.A vy-

razila začátkem května do již dří-
ve vyzkoušené Jívky u Trutnova. Za jediný 
týden jsme stihli hned několik výletů. Pro-
šli jsme velký okruh ve skalách v Adršpachu 
a svezli se na loďce po zdejším jezírku. V Po-
lici nad Metují jsme navštívili muzeum Mer-
kuru, kde jsme mohli sestavovat vlastní vý-
robky. V blízkém muzeu Papírových modelů 
jsme obdivovali neuvěřitelné detaily, a pak si 
zkusili slepit svoje dílka. Byli jsme také na ex-
kurzi v textilní továrně, kde se šije povleče-
ní a ubrusy. Další den jsme vyšplhali na ko-
pec, kde na farmě chovají stádo bizonů. Cítili 
jsme se tu vážně jako v Americe! Pobyli jsme 
v pravém indiánském stanu a pár statečných 
si zkusilo i práskat bičem. Nejvíc se nám lí-
bil výlet do Babiččina údolí, kde jsme vidě-
li Staré bělidlo, Viktorčin splav a sousoší ba-
bičky s vnoučaty. Absolvovali jsme i prohlíd-
ku krásného Ratibořického zámku, a tak už 

dnes víme, podle čeho má naše škola jméno. 
Ve zbylých dnech jsme měli připraveny sou-
těže na téma Divoký Západ. Stihli jsme i noč-
ní bojovku za pokladem. Příští rok určitě po-
jedeme znovu!

Alena Šefčíková
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Akce Ukliďme si Počernice bude pokračovat
Celkem 66 pytlů s odpadem, 15 pneumatik a jedna lyže. To vše „ulovila“ dvacítka nadšenců v rámci akce Ukliďme si Počernice za jedno sobot-
ní dopoledne. Uklízelo se v okolí ulice Na Chvalce a v části Xaverovského háje. Věřte, že je toho v tamních křoviscích ukryto ještě daleko víc. 
Rozhodně dost na to, abychom mohli v budoucnu podobnou akci zopakovat! Zúčastnili se rodiče s dětmi, studenti, skauti. Všem ze srdce dě-
kuji za pomoc a skvělou atmosféru. Velký dík patří i místnímu hospodářství a iniciativě Ukliďme Česko, bez jejichž pomoci by tato akce ne-
vznikla. Ondřej Hrubeš 

Na území Prahy 14 se pravidelně, každou první 
středu v měsíci, schází Žákovské zastupitel-
stvo. Byly do něho delegovány děti ve věku  
12 – 18 let, které žijí či studují na území Prahy 
14. Na společných setkáních by se děti měly 
zdokonalit v komunikačních schopnostech 
a dovednostech vedoucích k demokratickému 
prosazování vlastních názorů.
Jednoho dne bylo mě a Jakubu Resutíkovi 
nabídnuto, jestli bychom se nechtěli zúčastnit 
simulační hry o komunální politice. V té době 
jsme ještě nic o fungování výše zmíněného 
zastupitelstva nevěděli. Po úspěšném absol-
vování dvoudenního programu za námi přišla 
jedna z našich zastupitelek, Ing. Ilona Picková, 
a zeptala se, zda bychom se nechtěli přidat 
k Žákovskému zastupitelstvu. Protože na nás 
s Kubou simulační hra zapůsobila , rozhodli 
jsme se, že to zkusíme. 
Schůzka zastupitelstva se koná každou středu 
odpoledne od dvou do čtyř hodin. Jak nudně 
to může znít, opak je však pravdou. Jako čle-

nové Žákovského zastupitelstva se vžíváme do 
rolí skutečných zastupitelů a diskutujeme o ře-
šení vybraných problémů městské části – mezi 
sebou, se starostou města nebo i s dalšími za-
stupiteli či pozvanými hosty. Našlapaný pro-
gram každého „zasedání“ posilují kamarádi, 
které jsme tam za tu dobu získali. 
Na posledních „středách“ jsme řešili naši nej-
větší akci v žákovské politice – Žákovské fo-
rum. Kuba měl celé setkání moderovat, měl 
s přípravou tedy podstatně více práce než já 
se psaním vizitek. 
Přišel den „D“. Do Plechárny (kde se to konalo) 
jsme dorazili v půl osmé a žáci ze všech škol 
Prahy 14 pomalu začali přicházet a sedat si ke 
stolům podle barvy svých vizitek. Od první mi-
nuty vše úžasně klapalo, měli jsme spoustu 
vzácných návštěv a přednášek. Například nás 
navštívila kulturní atašé ambasády USA paní 
Sherry Keneson-Hall a nastínila nám problém 
s diskriminací emigrantů v Americe. 
Pak přišla naše chvíle. Dostali jsme plaká-

ty s přidělenými tématy. Naším úkolem bylo 
zamyslet se nad danou problematikou a vy-
myslet zlepšení situace nebo přímo její řeše-
ní. Mým tématem byl Sport a volný čas. Stůl, 
u kterého jsem seděla, se pustil do úkolu s ob-
rovskou vervou. Po prezentaci našich „projek-
tů“ proběhlo hlasování, ve kterém jeden z na-
šich návrhů vyhrál. Celý den jsme si skvěle užili. 

Lucie Daňková, kvinta B

Studenti gymnázia 
v Žákovském zastupitelstvu

Atletika na horách
Za vlídného počasí a hlavně s bezvadnou partou dětí jsme strávili 
prodloužený víkend na Herlíkovce. Děti jsme rozdělily na tři skupiny, 
které se střídaly v úklidu a pomoci s přípravou jídla na chalupě. Fun-
govalo to bezvadně. Kromě vycházek nás čekal pravidelný dopoled-
ní trénink, po obědě chvíle klidu, pak odpolední trénink a hry, po ve-
čeři volný program. Vyrazili jsme také na pěší výlet přes vrchní stani-
ci lanovky Svatý Petr až do Boudy na Pláni. 
Věříme, že se nám příště zase podaří vyjet na Herlíkovku (nebo ně-
kam jinam) a budeme moci opět dokázat, že nás „atletění“ s dětmi 
opravdu baví. Děkujeme našim trenérům Danovi Ondriášovi a Pet-
rovi Brenkusovi za velikou pomoc. Podrobnější informace nejenom 
o této akci najdete na www.atletikahp.cz.

Trenérky Jája Brenkusová, Anička Ondriášová a Klára Hlaváčková
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Zvýšení ratingu International Education Society Ltd.
Ke dni 18. dubna došlo k navýšení ratingu naší školy z BB na BBB – 
vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce. K tomuto roz-
hodnutí vedla Expertní komisi zjištění týkající se naší školy, mimo 
jiné kvalifikovanost pedagogického sboru a podpora jeho dalšího 
vzdělávání, široká nabídka cizích jazyků, přítomnost zahraničních 
lektorů, bohatá mezinárodní projektová činnost, úspěchy studentů 
v národních i mezinárodních soutěžích, účast v různých charitativ-
ních projektech nebo investice do rekonstrukce a materiálně tech-
nického vybavení. Certifikáty IES, které mohou získat naši absolven-
ti, jsou nejen vizitkou toho, že se jim dostalo kvalitního vzdělání, ale 
pro mnohé i cestou k získání prestižní pracovní pozice nebo ke stu-
diu na zahraničních školách.

Bývalý ministr spravedlnosti 
přednášel studentům
Tématem přednášky JUDr. Jiřího 
Pospíšila byl nový občanský zá-
koník. Jako zkušený pedagog do-
kázal aktivizovat studenty a záro-
veň velmi poutavým způsobem 
objasnit důvody pro vznik této 
zásadní právní normy. 

Návštěva z Německa
Naši školu navštívilo šest praktikantů z Německa. Prohlédli si ško-
lu, poté jsme společně s nimi zavítali na krátkou návštěvu firmy SAP, 
kde budou čtyři z nich vykonávat praxi. 

Po roce opět LiStOVáNí
Již počtvrté navštívili autoři zcela ojedinělého projektu LiStOVáNí 
naši školu, tentokrát s adaptací bestseleru ekonoma Tomáše Sedláč-
ka Ekonomie dobra a zla. Netradiční divadelní ztvárnění knihy naše 
studenty velmi zaujalo, podíl na jejich zájmu měl i fakt, že rolí dobra 
a zla se s humorem a nadsázkou ujali Lukáš Hejlík a Alan Novotný.

Poslední zvonění
Na konci dubna na-
čali studenti čtvrtých 
ročníků závěrečnou 
kapitolu svého stu-
dia na naší škole. 
Stále ještě bez zná-
mek nervozity zato 
ve veselých kostý-
mech a s úsměvem 
na rtech absolvovali 
své „poslední zvoně-
ní“. Letošní maturan-
ti ale pojali rozlou-
čení se školou velmi 
mírumilovně, a tak 
jsme byli svědky 
společenské události z dvacátých let minulého století, návštěvy cir-
kusu nebo otevření farmářského trhu s tombolou, kde každý los vy-
hrával. Věříme, že stejně veselé tváře uvidíme u našich čtvrťáků i po 
absolvování maturitní zkoušky. 

Soudní jednání na vlastní oči
Během dubna a května se studenti třetího ročníku oboru právní ad-
ministrativa zúčastnili soudních jednání v trestních věcech kráde-
že a loupeže u Obvodního soudu pro Prahu 9. Osobní zkušenost 
z trestního řízení byla pro ně velmi přínosná a doplnila jejich teore-
tické znalosti.
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První turnaj našeho družstva se uskuteč-
nil 17. 5. 2014 v hale TJ Sokol Horní Počerni-
ce. Zúčastnily se ho čtyři týmy a zápasy při-
nesly řadu dramatických okamžiků a zvratů. 
Zvláště naše utkání s USK o 2. místo, ve kte-
rém jsme slavili vítězství, nepostrádal všech-
ny ukázky obrovského nasazení, sportov-
ní úrovně a vyrovnanosti. Z výsledku 30 : 29 
jsme měli velikou radost. 
Díky sponzorům obdržela všechna druž-
stva krásné poháry, medaile a výborné ko-
láče o velikosti podle umístění, také kobli-
hy a různé drobnosti. Děkujeme také za po-
moc členům jednoty a rodičům. Touto akcí 
bychom chtěli ukázat, jak je důležité najít 
smysluplný program pro děti. Myslím, že by 
si naše městská část zasloužila multifunkč-
ní halu, kterou by mohlo využívat co nejvíce 
dětí a občanů. Akce byla všemi ohodnocena 
velmi kladně, proto bychom rádi organizo-
vali turnaj každoročně. 
Turnaj zahájila starostka Prahy 20 Hana Mo-
ravcovou vhozením míče na rozskok, což se 
jí napoprvé povedlo /viz foto/, mohli jsme 
si s ní také popovídat o sportování v Hor-
ních Počernicích. Se zajištěním turnaje byla 
sice spousta práce, ale vše se nám podařilo 
a děvčata ukázala, co se po dvou letech tré-
ninku naučila.

Těšíme se na další sportovní zážitky.

Výsledky turnaje: 
1. Aritma Praha
2. TJ Sokol Horní Počernice
3. USK Praha
4. Brandýs nad/Labem
 J. Ammer, foto M. Ammerová

Májový cup 2014 minižákyň 
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Měsíc květen byl pro gymnastky opravdu 
náročný na počet závodů. V sobotu 3. květ-
na se konal v Jihlavě 8. ročník Bedřichovské-
ho ježka, naše děvčata obsadila v nejstarší 
kategorii hned první tři místa: 
1. Kateřina Švábová
2. Denisa Hošková
3. Nicol Petříková

V dalších kategoriích se na stříbrných me-
dailových místech objevila Lucie Zahradníč-
ková a Barbora Měšťánková, bronzovou me-
daili si odvezla Nikola Kurfürstová. Hezké 
čtvrté místo obsadila Laura Bohatová, pátá 
místa v nejmladší kategorii obsadily Eliška 
Linková a v MIMI kategorii Lucie Horáková.
V neděli 11. května pořádal náš oddíl v tě-
locvičně ZŠ Ratibořická Okresní a oblast-
ní přebor, kterého se zúčastnilo přes 100 zá-
vodnic z Prahy. V kategorii juniorky a ženy 
zvítězila naše Veronika Švábová před Karolí-
nou Spitzerovou, v kategorii VS3 byla Lucie 
Zahradníčková první, v kategorii VS2 vyhrá-
la její sestra Jana Zahradníčková před Gab-
rielou Bohatovou, ve starších žákyních ob-
sadila první dvě místa naše dvojčata Králo-
vých – první Kristýnka, druhá Natálka. Ve vý-
konnostním stupni jedna byla Anna Dani-
helková druhá a Alexia Antoci třetí. V základ-
ním stupni se neztratila Nikola Kurfürstová 
– skončila na 3. místě. V mladších žákyních 
si nejlépe vedla Laura Bohatová, která ob-
sadila 7. příčku. V této kategorii se jednalo 
o kvalifikaci na Přebor hlavního města Pra-
hy a z našich gymnastek postoupilo celkem 
deset. V kategorii MIMI – jde o neregistrova-
ná děvčátka – byla Barbora Měšťánková na 
druhém místě a svými výkony by splnila po-
žadavky pro základní stupeň a umístila by 
se tak v polovině závodního pole. Hlavním 
sponzorem tohoto závodu byl Aquapark Ba-
bylon z Liberce. V každé kategorii obdržela 
děvčata na medailových místech volné vstu-
penky do Aqua i IQ parku. 

TJ Sokol Kampa pořádal v neděli 18. května 
Přebor Prahy jednotlivkyň. Tohoto závodu se 
zúčastnilo 26 počernických gymnastek a 13 
z nich se nominovalo přímo na Mistrovství 
republiky. Ve starších žákyních dvojčata 

Králových - 4. a 8. místo, v žákyních B Anna 
Černická – 2. místo, Denisa Tománková  
– 5. místo a Gabriela Bohatová – 6. místo.
V kategorii žákyň A Lucie Zahradníčková  
– 12. místo. V juniorkách B Nikola Petříková 
– 2. místo, Adéla Březinová – 3. místo 
a Kateřina Švábová – 5. místo. V kategorii 
žen B postupují Bára Čadová – 2. místo, Eva 
Kopecká – 4. místo, Denisa Hošková 5. místo 
a Klára Válková – 6. místo. 
Děvčatům gratulujeme a budeme jim držet 
pěsti na MR, které se koná 7. – 8. června 
v Brně.
Podrobné výsledky najdete na www.
sohopo-gymnastika.estranky.cz

22. června (neděle) pořádáme náš 
tradiční závod O vázu Horních Počernic 
a Veterániádu
od 10.30 v tělocvičně ZŠ Ratibořická,  
23. června (pondělí) akademii aerobiku 
a sportovních gymnastek od 17.00 tamtéž.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lenka Barešová,  
předsedkyně oddílu gymnastiky

Sportovní gymnastika
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První počernická florbalová generace se loučí titulem.
Další v pořadí již 8. sezona je za námi, a proto pár řádků na 
závěr. Tým DDM Horní Počernice – HorsePower Horní Počernice, 
který reprezentuje naši obec v soutěžích České florbalové unie 
o síle 110 hráčů v pěti kategoriích ve věkovém rozmezí šest až 
osmnáct let. Celkem jsme odehráli 134 soutěžních utkání v 52 
hracích víkendových dnech, přičemž jsme 60× vyhráli, 18× re-
mizovali a 56× prohráli. Největší radost nám udělali letos junioři, 
kteří vyhráli titul ve třetí lize a postoupili tak do druhé, přičemž 
první je už celostátní. Hoši, děkujeme za titul a za roky strávené 
v našem počernickém týmu, který díky vám je tam, kde je. Do-
rost letos sbíral nové zkušenosti ve druhé lize, do které postou-
pil po loňském vitězství ve třetí lize. Soutěž udrželi a již teď se 
připravujeme na tu příští, kde bychom se chtěli porvat o postup 
do té nejvyšší. Starší žáci se letos jednou dostali do B skupiny, 
avšak hned sestoupili. Za zmínku stojí obranná hra tohoto 
týmu, protože dle statistik byla druhá nejlepší z 56 přihlášených 
družstev. Mladší žáci si v A skupině zahráli tři turnaje a nejlépe se 
umístili na bramborové příčce. Naším hlavním cílem však nejsou 
výsledky, ale vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní 
aktivitě, nepoškodit 
je a vytvořit tak 
základy pro pozděj-
ší specializovaný 
trénink, protože 
jak se říká „Hodně 
povolaných, málo 
vyvolených“. 

trenér  
a vedoucí týmu 

Jaroslav Kočí

Florbal sezóna 2013–2014

Historicky prvního florbalového turnaje pro 
žáky 1. stupně základních škol v Horních Po-
černicích, který 15. května uspořádala ZŠ 
Stoliňská, se zúčastnily také FZŠ Chodovická 
a ZŠ Spojenců. 

Utkání probíhala ve dvou kategoriích: A (2. 
a 3. třída) a B (4. a 5. třída). Zápasy byly vel-
mi vyrovnané a chvílemi dramatické. Prv-
ní místo obsadili žáci naší školy, kteří zvítě-
zili v obou kategoriích. Nejlepšími hráči tur-

naje byli Matěj Voříšek a David Kopič. Gratu-
lujeme a děkujeme všem, kteří se podíleli na 
organizaci soutěže. Velmi nás potěšila hojná 
účast rodičů v roli zapálených fanoušků. 

Iris Dvořáková 

Chvalský florbalový turnaj 

Mistři juniorské soutěže ve florbale. Stojící: J. Kočí, L. Bílek, J. Jareš, 
M. Mach, Š. Pelc, J. Švehla, Š. Kolář, M.Budil, Š. Zmátlo.

Sedící: L. Zadák, J. Paleček, M. Jindra, S. Sam, K. Vacek, J. Kvasnička. 
Ležící: A. Zetek, F. Hejtík
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Vážení čtenáři! Jsme rádi, že Vás můžeme 
na stránkách HPZ pravidelně informovat 
o sportovních úspěších našich sportovců. 
Ať jsou to sportovní gymnastky, basket-
balisté, mladí atleti nebo tenisté, vždycky 
jejich sportovní činnost prezentujeme počty 
dosažených bodů nebo časů, košů, fiftýnů 
a gamů, v nejlepším případě i dosažených 
vítězství v soutěžích nebo mistrovských ti-
tulů. Je to tak správné, každý úspěch našich 
členů, zvláště mládeže, nechť je dán všem 
patřičně na vědomí, veřejná odezva je tím 
nejlepším oceněním i motivací. Podívejme 
se ale dnes i do poněkud vnitřních záležitos-
tí naší tělovýchovné jednoty, právě z pohle-
du konstatování faktů i závěrů pravidelné 
valné hromady TJ, která se letos konala 27. 
března:

• TJ vstoupila v letošním roce do 109. roku 
své existence. Příští rok oslaví 110 let.

• k 31. 12. 2013 má celkem 659 zapsaných 
členů, z toho 308 dospělých, 341 dětí 
a mládeže

• jednota má deset sportovních oddílů – 
atletiku, basketbal, horolezectví, triathlon, 
nohejbal, sportovní gymnastiku, stolní 
tenis, tenis, volejbal, všestranný sport

• TJ je od začátku platnosti nového ob-
čanského zákoníku od letošního roku 
spolkem, do 31. 12. 2013 byla občanským 
sdružením

• i když naše TJ nese po celou dobu své exi-
stence (s výjimkou několika válečných let 
1941–1945) svůj název Sokol, ve svazku 
České obce sokolské organizována není, je 
registrována v České unii sportu, v hlav-
ním městě v Pražské tělovýchovné unii

• kromě evidovaných 659 členů TJ si při 
hodnocení své činnosti znamenáme 
i sportovní aktivity dalších desítek zájem-

ců o sport a tělovýchovu v rámci pohybo-
vých a sportovních nabídek pro veřejnost 
– například bohatě navštěvované cvičení 
aerobiku v režii oddílu sportovní gymnas-
tiky, nebo veřejné tenisové školy v činnos-
ti oddílu tenisu 

• TJ eviduje svůj majetek v hodnotě přes 18 
milionů, jde o sportovní areál s tělocvič-
nou ve Svépravicích a rekonstruovaný te-
nisový areál, který v letošním roce oslavil 
85 let své existence 

• obraty hospodaření TJ se ročně pohybují 
v objemu kolem pěti milionů korun, 
skutečná výše je závislá především na 
získaných dotacích a grantech

• v roce 2013 dosáhla výše poskytnutých 
grantů a příspěvků městské části Praha 20 
celkem 828,4 tis. Kč, od hlavního města 
Prahy 590 tisíc korun

• TJ řádně splácí úvěr 800 tis. Kč od České 
spořitelny, který si v roce 2012 musela vzít 
na dofinancování rekonstrukce teniso-
vého areálu po výbuchu plynu a požáru 
v roce 2010. Zůstatek dluhu současně činí 
ještě 500 tis. Kč. Dluh je hrazen z činnosti 
a hospodaření tenisového oddílu TJ.

• jednota od letošního roku již neprovozuje 
žádnou hospodářskou činnost, poslední 
činnost tohoto druhu, sběrna Sazky, byla 
uzavřena v polovině minulého roku

• i pro letošní rok požádala TJ o granty a pří-
spěvky jak od hlavního města Prahy, tak 
městské části Praha 20. K dnešnímu dni je 
schváleno z obou zdrojů 1 052 000,--Kč

• z obdržených finančních prostředků 
bude podpořena celoroční činnost dětí 
a mládeže v našich sportovních oddílech, 
včetně prázdninových aktivit, bude uhra-
zena kanalizační přípojka z tělocvičny, 

rekonstrukce její 
kotelny, výstavba 
nového beachvo-
lejbalového sportoviště 
v areálu a nové kolbiště pro hru v pe-
tanque

• TJ se navíc přihlásila do programu SFŽP 
na zateplení a energetické úspory v pro-
vozu tělocvičny ve Svépravicích. Dosud 
není známo, zda žádost byla úspěšná, vy-
jde-li, bude to činit další zdroje nejméně 
5 mil. Kč. 

• TJ má pouze tři vlastní zaměstnance, její 
činnost řídí v souladu s vlastními stanova-
mi 13tičlenný výbor jednoty.

• v řadách jednoty dále pracují dobrovolně 
desítky obětavých trenérů, rozhodčích 
a dalších funkcionářů

• hlavním motivem činnosti celé TJ je 
dobrovolná práce k podpoře sportu 
a tělovýchovy, zvláště dětí a mládeže, ale 
i dospělých, včetně seniorských kategorií, 
otevřenost a přístupnost vlastních sporto-
višť i veřejnosti, pořádání řady veřejných 
sportovních akcí, ale i placených sportov-
ních služeb a kurzů.

Na setkání při sportu se s Vámi těší členové 
TJ SOKOL Horní Počernice !

Za výbor TJ Ivan Liška, předseda TJ

Tělovýchovná jednota  
Sokol Horní Počernice po valné hromadě

V rámci celostátního turnaje žactva v Horních Počernicích dne 21. září 2014 
bude na tenisových kurtech TJ v Otovické ulici vystaven slavný Davisův 
pohár se zapsanými posledními vítězi v letech 2012 – 2013 – Česká repub-
lika. Přítomen bude i dlouholetý daviscupový reprezentant Karel Nováček. 
Zveme už nyní všechny příznivce tenisu na naše kurty. 

Výbor tenisového oddílu

Davisův pohár  
v Horních Počernicích
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN. 
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.

TEL.: 605 567 053

VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ. 
VYKLÍZENÍ BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ, SKLEPŮ. 
ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU K LIKVIDACI. 

STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU. 
T.: 773 484 056

HÁJEK – ZEDNÍK – MALÍŘ 
PROVÁDÍ VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, 

OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ PRÁCE, 
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN. REKONSTRUKCE 
BYTU, DOMU I NEBYTOVÝCH PROSTORŮ. 

777 670 326

 
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 

KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

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

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

TEL.: 603 418 333, 281 920 134

SÍDLO PRO S.R.O., MÍSTO PODNIKÁNÍ 
OSVČ V PRAZE 9 NEBO 10. 

TEL.: 728 991 247, 
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEMÁTE ČAS UKLIT, JSTE PLNĚ 
VYTÍŽENÍ? UKLIDÍM ZA VÁS, JSEM 50LETÁ 

FLEXIBILNÍ, SPOLEHLIVÁ. 728 781 801

VODA, TOPENÍ, PLYN A ZEDNICKÉ PRÁCE. 
TEL.: 775 556 144

HLEDÁM PRACOVNÍ SÍLU NA SEKÁNÍ 
TRÁVY I S ODVOZEM. 500 M2 - 
SVÉPRAVICE. TEL.: 606 310 548

HLEDÁM VITÁLNÍHO DŮCHODCE 
NA PŘÍLEŽITOSTNÉ SEKÁNÍ TRÁVY 

MOTOROVOU SEKAČKOU CCA 1500 
M2, POUZE NĚKOLIK OKRASNÝCH 

KEŘŮ, PRÁCE NA CCA 3 HODINY, ULICE 
VYSOKOVSKÁ. TEL.: 722 438 368

PRONAJMU BYT V H. POČERNICÍCH 3+1. 
TEL.: 723 907 981

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, 
AUDIT, EK. PORADENSTVÍ (ZA ROZUMNÉ 
CENY) WWW.UCETNICTVI-MIKULAS.CZ 

TEL: 602 395 677

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE

SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA
TEL. 281 924 588, 602 970 835
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Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic
Bydlím zde s Vámi!
martin.drlicka@re-max.cz

606 796 657

Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic
Bydlím zde s Vámi!
martin.drlicka@re-max.cz

606 796 657

Nabízím
Majitelům nemovitostí:

❙ bezplatnou konzultaci
❙  přípravu prodejní strategie 

a propagace
❙  účinnou inzerci na internetu i v tisku
❙  vlastní rozsáhlou databázi 

nemovitostí
❙  zařazení do vyhledávače nemovitostí 

RE/MAX
❙  spolupráci se všemi realitními 

kancelářemi

Zájemcům o nemovitost:

❙  smluvně ošetřené zakázky, 
pouze ověřené informace

❙  informace o novinkách ještě před 
zahájením inzerce

❙  rychlé vyřízení hypotéky u všech 
bankovních domů

❙  možnost nezávazné schůzky 
s hypotečním poradcem

❙  výběr z široké nabídky
❙  vyhledání nemovitostí na míru

Oběma stranám:

❙  profesionální přístup 
a zkušenosti

❙  právní ošetření u certifi kované 
advokátní kanceláře

❙  bezpečnou a pojištěnou úschovu 
fi nančních částek

❙  kompletní servis až do dokončení 
transakce

Zavolejte mi
a já přijedu za Vámi.

PRODEJ RD 5+kk/G 
na pozemku 759m2, 

Trní, Horní Počernice

PRODEJ cihlového bytu 4+kk
86m2, po rekonstrukci na klíč,
Novolhotská, Újezd nad Lesy.

PRONÁJEM bytu 2+kk v RD 
se samostatným vchodem, 

Lipí, Horní Počernice

PRODEJ velmi luxusního
rodinného domu, Domkovská,

Horní Počernice.

POSTOUPENÍ prosperující
restaurace, Na Chvalské tvrzi,

Horní Počernice.

PRODEJ bungalovu 5+1/2G
na pozemku 1.400m2,

Jeřická, Horní Počernice

PRODEJ bytu 3+1
v cihlovém domě,

Lipí, Horní Počernice.

Vaše 
nemovitost 
mohla být 

i zde.

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

REZERVACE
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