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PRÍJEMNÉ JARNÍ DNY A POZEHNANÉ VELIKONOCNÍ 
SVÁTKY PREJE VSEM HORNOPOCERNICKÝM 

VEDENÍ RADNICE PRAHY 20 A REDAKCE HPZ.



Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně Martina Kekrtová: Cesta na vlak (snímek z fotografické soutěže pro kalendář na r. 2015)

Kalendář akcí v Horních Počernicích v  dubnu 2015
do 5. 4.  ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU CHVALSKÝ ZÁMEK
7. 4. 17.30 KONCERT ZUŠ HORNÍ POČERNICE DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
8. 4. 14.00 SETKÁNÍ SENIORŮ V KLUBOVNĚ ÚMČ PRAHA 20, JÍVANSKÁ
8. 4. 19.30 VYSAVAČ DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
od 9. do 25. 4.  VÝSTAVA MOTOCYKLŮ JAWA  CHVALSKÝ ZÁMEK
9. 4.  9.00 a 10.30 LILI, DÍVKA Z HVĚZD DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9. 4. 17.00 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STUDIE VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO PŘÍRODNÍ PARK KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12
9. 4. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
10. 4.   15.00 - 19.00 JARNÍ BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB  MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
10. 4. 19.30 STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
od 11. do 14. 6.  PTAČÍ SVĚT A LASTURY VŠECH MOŘÍ NA ZÁMKU  CHVALSKÝ ZÁMEK
11. 4.  15.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PTAČÍ SVĚT A LASTURY VŠECH MOŘÍ NA ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK
11. 4. 15.00 KOUZELNÉ KŘESADLO DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
13. 4.  9.00 a 10.30 O SNĚHURCE DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
13. 4.   11.15 - 11.45 DIVADÝLKO:  O ZAJÍČKOVI  MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
14. 4.  10.00 - 11.00 OTISKY RUČIČEK A NOŽIČEK DO KERAMIKY  MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
14. 4. 19.30 S PYDLOU V ZÁDECH DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
16. 4.   9.00 a 10.30 TRAPAS NEPŘEŽIJU!  ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
16. 4.  18.00 - 19.55 KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ DDM, RATIBOŘICKÁ 1899/32
17. 4. 19.30 VŠECHNO NENÍ KOŠER DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
18. 4. 9.00 - 13.00 ÚKLIDOVÁ AKCE S NÁZVEM UKLIĎME SI POČERNICE  SRAZ V 8.00  NA CHVALCE
18. 4. 9.00 - 14.00 VÝSTAVA PSŮ PLEMENE SHELTIE  NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
18. 4.  9.00 - 11.00 MONTESSORI SOBOTA MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
18. 4. 13.00 - 16.00 DEN ZEMĚ S BOHATÝM PROGRAMEM V PARKU PŘED ZŠ RATIBOŘICKÁ 1700 
18. 4.  14.00 SETKÁNÍ S JEZDCI ŠESTIDENNÍ, K. JANEČKEM A AUTOGRAMIÁDA J. WOHLMUTHA  VELKÝ SÁL CHVALSKÉHO ZÁMKU
18. 4. 15.00 O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
19. 4.  9.00 - 14.00 VÝSTAVA PSŮ PLEMENE SHELTIE NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
19. 4.  14.00 - 17.00 PEDIG PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ DDM, RATIBOŘICKÁ 1899/32
19. 4. 16:30 BAROKNÍ PODVEČER S PŘÍČNOU FLÉTNOU A VARHANAMI KOSTEL SV. LUDMILY NA CHVALECH
19. 4. 18.00 POSLEDNÍ LÉTO SARAH BERNHARDT DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
21. 4.  9.00 a 10.30 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
21. 4. 14.00 ZÁMECKÉ SETKÁNÍ SE SENÁTORKOU ZUZANOU BAUDYŠOVOU  CHVALSKÝ ZÁMEK
22. 4.   11.00 POVÍDÁNÍ O LÁTKOVKÁCH  MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
22. 4.  19.30 ROZMARNÝ DUCH   DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
23. 4.  16.00 - 18.00 WORKSHOP: O VODĚ S VODOU  ZAHRADA MŠ CHODOVICKÁ  
24. 4.    9.00 - 11.30 SEBEVĚDOMÍ V ZAMĚSTNÁNÍ, PODNIKÁNÍ, ŽIVOTĚ  MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
24. 4. 15.30 JARNÍ BAZÁREK KNIH  DIVADELNÍ KAVÁRNA, VOTUZSKÁ 379/11
25. 4.  9.00 VETERÁN PÁRTY  NA CHVALSKÉ TVRZI
25. 4.  9.00 - 12.30 II. ROČNÍK ATLETICKÉHO VÍCEBOJE SPORTOVNÍ AREÁL FZŠ CHODOVICKÁ
25. 4.  10.00 - 17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA S PRAVOU ČARODĚJNICÍ CHVALSKÝ ZÁMEK
26. 4.  10.00 - 17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE SE SKŘÍTKEM MATÝSKEM  CHVALSKÝ ZÁMEK
26. 4.  14.00 - 17.00 ZÁKRUTA 2015 MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
26. 4. 15.00 ČERTOVSKÁ POHÁDKA DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
28. 4. 9.00 a 10.30 PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
29. 4. 14.00 SETKÁNÍ SENIORŮ V KLUBOVNĚ ÚMČ PRAHA 20, JÍVANSKÁ
29. 4.  16.00 VERNISÁŽ 8. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE KOUZELNÝ SVĚT CHVALSKÝ ZÁMEK
30. 4.  14.00 - 22.00 ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ TVRZI: J. UHLÍŘ, SILVERBACK, GIPSY.CZ NA CHVALSKÉ TVRZI
4. 5.  19.30 CAVEMAN DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
5. a 6. 5.  9.00 HYGIENA KRVE ANEB ŽIJTE BLAZE DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
6. 5. 14.00 VYCHÁZKA S KRONIKÁŘEM HUBERTEM ANTESEM PO NAUČNÉ STEZCE SRAZ U HŘBITOVA NA CHVALECH 
8. 5. 10.00 - 17.00 HORNÍ POČERNICE 1945 – AKCE K 70. VÝROČÍ KONCE 2. SV. VÁLKY DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

Omlouvám se čtenářům, respondentům a inzerentům za chyby v březnovém HPZ, které vznikly selháním grafického programu ve finální fázi 
přípravy tohoto čísla a při jeho rekonstrukci ve velmi krátkém čase, tedy těsně před odesláním do tiskárny. Redakční rada HPZ nenese za tyto chyby 
odpovědnost.  Děkuji za pochopení. Dana Mojžíšová
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SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE 
V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJICH PŘÁTEL SE KONÁ V SOBOTU 
25. 4. 2015 OD 14.00 V DOMEČKU 



AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
■ SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (SOKP) 
Probíhají jednání s Ředitelstvím silnic 
a dálnic. Ministerstvem dopravy ČR, 
Hlavním městem Praha, starosty městských 
částí a okolních obcí ohledně rozšíření 
kapacity silničního okruhu kolem Prahy. 
Setkáváme se s názory okruh ano, okruh ne. 
Cílem našich jednání je získat všechny 
relevantní informace, zpracované studie 
a dokumentace, názor Středočeského kraje 
a  Magistrátu. Zatím se nám to zcela nedaří, 
ale generální ředitel ŘSD nám přislíbil, že 

svolá jednání za účasti všech dotčených 
městských částí a obcí, kde budou tyto infor-
mace všem předány. 

■ ROZPOČET NA ROK 2015
Na Zastupitelstvu naší MČ dne 9. 3. 2015 byl 
schválen rozpočet Prahy 20 na rok 2015. 
Podrobnější informace na následující straně 
a webových stránkách ÚMČ. 

■ PROPOJKA K ZELENČI 
Na jednání se starostou Zelenče Michaelem 
Husincem jsme se dohodli, že v současné 

době ani výhledově nepočítáme 
s propojením komunikace K Zelenči na 
komunikaci Bártlova směrem do stávající zá-
stavby rodinných domků v lokalitě Čertousy. 

■ ČERNÉ SKLÁDKY 
V březnu proběhlo pravidelné místní šetření 
a kontroly černých skládek na našem 
území a jejich likvidace. Zároveň jsme 
monitorovali výskyt lidí bez domova 
v Horních Počernicích a učinili nápravná 
opatření. 

Vážení spoluobčané,

prvnímu jarnímu dni se odedávna přisuzovala 
zvláštní až zázračná moc, skutečné zázraky však po-
zorujeme každým dnem v probouzející se přírodě. 
Světlo, teplo a nová energie vítězí nad temnými si-

lami, a to je neklamné znamení, že jsou tu Velikonoce, největší křesťanské 
svátky v roce a oslavy jara. Počasí se sice chvílemi tváří, že se zimy nevzdá, 
ta už ale prohrává na celé čáře. V dubnu nás jistě čekají pěkné teplé dny  
a my pro vás máme pár tipů na zajímavé akce v naší městské části. Vaší po-
zornosti by neměly uniknout nové výstavy na Chvalském zámku, v sobotu  
18. dubna se můžete už od rána zúčastnit akce Ukliďme si Počernice a skon-
covat s nepořádkem, jak nás k tomu vyzývá Ondřej Hrubeš na str. 8. I to  
může být váš příspěvek k letošním oslavám Dne Země, které pro vás týž den 

odpoledne připravuje koordinátorka projektu 
Zdravá městská část Lenka Tomsová ve spolupráci s místními ško-
lami a občanskými sdruženími před školou v Ratibořické ulici. Jaro 
můžete přivítat na koncertech, sportovních i společenských akcích,  
o nichž podrobné informace najdete uvnitř čísla.
Velikonoce jsou velké téma, které díky historickým a náboženským souvis-
lostem dokáže být velmi emotivní. Ať nás jejich poselství utvrdí v naději, jež 
je víc než všeliké  skepse, jak píše v závěru svého velikonočního zamyšlení 
farář Petr Firbas na str. 17. Jaro a velikonoční čas jsou velkou příležitostí za-
pomenout na názorové rozdíly a obrátit se více k přírodě a jejím zákonům. 
Svátky jara se naštěstí budou slavit za každého režimu.

Přeji vám krásné jarní dny.  
Hana Moravcová,  vaše starostka

SLOVO STAROSTKY

Obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb.  
hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na 
kterých lze provozovat loterie a jiné podobné 
hry, a kterou se stanoví opatření k omezení 
jejich propagace, se dočká novelizace. Tento 
záměr schválila v březnu 2015 Rada hl. m. Pra-
hy (RHMP). Návrh záměru novelizace vyhlášky 
byl RHMP předkládán proto, že zastupitelstva 
několika městských částí, na jejichž území 
je možné podle stávající vyhlášky loterie 
provozovat, přijala v průběhu roku 2014 
usnesení, jimiž deklarovala nulovou toleranci 
k hazardu na svém území. Novela byla tedy 
nezbytná.Starostové městských částí Prahy 
oslovili radní pro oblast bezpečnosti dopisem 

ze dne 17. 12. 2014  a požádali je o sdělení 
námětů ve věci budoucí regulace provozová-
ní hazardních her v Praze, především pokud 
jde o nulovou toleranci k hazardu, zachování 
určitého typu provozovny (herny x kasina), 
dalšího omezení počtu míst atd. Požadavek 
na zachování nulové tolerance vyslovilo šest 
městských částí (Praha 2, 6, 12, Slivenec, Še-
berov, Zbraslav), nový požadavek na zavedení 
nulové tolerance vyslovilo pět městských čás-
tí: Praha 5, 7, 8, 15 a 20, tedy i v Horní Počerni-
ce. Ostatní městské části ve svých vyjádřeních 
vyslovily požadavek na zachování stávajícího 
počtu míst nebo na vypuštění konkrétního 
místa, na zpracování konceptu provozování 

hazardu na území hl. m. Prahy, popřípadě 
na kompenzaci případných výpadků příjmů 
z odvodů z hazardu. Třicet devět městských 
částí možnosti vyjádřit se nevyužilo. Je však 
třeba uvést, že celkem 24 městských částí 
nemá ve stávající vyhlášce uvedena žádná 
místa k provozování hazardních her.
Návrh změny vyhlášky bude nyní postoupen 
do zkráceného připomínkového řízení a Radě 
by měla být novela předložena v polovině 
dubna. 

Hana Moravcová,  
starostka

RADA MĚSTA SCHVÁLILA ZÁMĚR NOVELIZACE VYHLÁŠKY O HAZARDU 

POLICIE ČR PÁTRÁ PO SVĚDKOVI PŘEPADENÍ ŽENY
Policie ČR pátrá po svědkovi loupežného 
přepadení, k němuž došlo ve čtvrtek  
5. 3. 2015 kolem 11:30 v ulici Lukavecké  
v Horních Počernicích, před domem  
č.p. 468/8. Dvojice pachatelů nejprve fy-
zicky napadla starší ženu, která po útoku 
upadla na zem, poté se jí pokusili odcizit 
igelitovou tašku, v níž měla peněženku  
s finanční hotovostí. 

Dvojici pachatelů vyrušil asi šedesátiletý 
muž, který vyšel z ulice Otovické. Pacha-
telé se zalekli a z místa činu utekli. Muž 
pomohl napadené ženě vstát a nabídl jí, 
že zavolá rychlou záchrannou službu, což 
žena odmítla a muž odešel. Policie pátrá 
po tomto svědkovi, protože by mohl po-
skytnout zásadní informace k objasnění 
totožnosti pachatelů a jejich dopadení.

Popis muže: věk ko-
lem šedesáti let, pro-
šedivělý, bez vousů.  
Více informací si 
poškozená vzhledem 
k utrpěnému šoku 
nepamatuje.

Policie ČR

Srdečně zveme občany na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20
  v pondělí 20. dubna 2015 v 17.00 na Chvalském zámku.  
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ODBOR EKONOMICKÝ

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2015
Zastupitelstvo Městské části Praha 20 dne 9. března 2015 
schválilo svým usnesením č. 3/2.1/15 rozpočet na rok 2015. 
Rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako zdrojově vyrovnaný, 
tzn. rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 61 784,10 tis. Kč je 
kryt volnými finančními prostředky na bankovních účtech. 
Dotační vztah z MHMP na rok 2015 pro naši městskou část je 
ve výši 90 138 tis. Kč, to je o 4 781 tis. Kč více než v roce 2014. 
Městská část Praha 20 je zřizovatelem deseti příspěvkových 
organizací, na jejichž provoz městská část vynaloží  
v roce 2015 finanční prostředky ve výši 37 881,30 tis. Kč. 
Na investiční výdaje městská část počítá s částkou ve výši  
91 863,30 Kč, z toho nejvýznamnějšími výdaji v oblasti 
investic pro rok 2015 je provedení rekonstrukce komunikace 
Běluňská – Sekeřická za 16 500 tis. Kč, rekonstrukce domu 
služeb na Náchodské ul. za 13 600,00 tis. Kč, rekonstrukce 
objektu stodoly v areálu Chvalské tvrze za 15 000,00 tis. Kč. 
Schválený rozpočet na rok 2015 je zveřejněn na webových 
stránkách http://www.pocernice.cz/urad-mc/povinne-infor-
mace/

Bilance příjmů a výdajů na rok 2015 v tis. Kč

Helena Martynková,
vedoucí Odboru ekonomického

Už víc než deset let udržujeme dobré vztahy 
s našimi partnerskými městy každoročními 
aktivitami. V březnu to byly velikonoční vý-
tvarné dílny a Český den ve francouzském  
Mions. Třídenní program připravili členové 
zahraničního výboru Prahy 20, velikonoční 
workshopy pro děti a jejich učitele v tamních 
školách Zdena Horváthová, Hana Volfová  
a Karel Šimeček z hornopočernického Domu 
dětí a mládeže. “S nebývalým úspěchem se  
u Mionských setkal Český den, během něhož 
rádi ochutnali české a moravské speciality, 
zajímali se o naši zemi a mnozí se také podě-
lili o své dojmy z návštěvy některých českých 
měst,“ uvedla tlumočnice Jana Jelínková. 
Náš stánek navštívil i starosta města Claude 
Cohen s radním pro kulturu Alainem Du-
ssauchoy, nechyběli ani naši přátelé z Comité 
de Jumelage, kteří nám vydatně pomáhali, 
protože Horní Počernice a Prahu za léta naší 

spolupráce dobře znají a vědí, že poznávání 
kultur a života lidí v jednotlivých zemích 
přispívá k porozumění mezi národy.
O týden později se v Mions konala každoroční 
výstava Salon de printemps, kde výtvarnice 
a členka zahraničního výboru Prahy 20 Soňa 
Zíková představila vlastní ryteckou práci ko-
lekcí užitkového a dekoračního skla. Náročné 
rytiny květinových či figurálních motivů byly 
ozdobou výstavy a udivovaly návštěvníky 
autorčinou manuální zručností, smyslem pro 
detail a skutečným mistrovstvím. 
Poděkování patří všem, kteří se na březno-
vých akcích a reprezentaci Horních Počernic 
ve Francii podíleli. O jejich úspěchu svědčí  
i dvě obsáhlé reportáže v lyonském deník  
Le Progrés.

 
-red-

MIONŠTÍ MAJÍ RÁDI ČESKÉ VELIKONOCE I MORAVSKÉ KOLÁČE
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REKONSTRUKCE ULICE BĚLUŇSKÉ 
Další rekonstruovanou místní komunikací v Horních Počernicích 
bude ulice Běluňská. V první etapě od  14. 4. 2015 do 26. 6. 2015  
zde bude opraven vodovod a komunikace s chodníky od ulice  
Jívanské po ulici Chodovickou. Poté bude následovat etapa druhá  
v úseku Chvalkovická – Jívanská. 
Přesný termín druhé etapy a změny v trasách autobusových linek 
budou uvedeny v červnovém čísle Zpravodaje. 

Aleš Šebestík, 
referent Odboru životního prostředí a dopravy

Snížení energetické náročnosti MŠ U Rybníčku  
– výměna výplňových prvků a zateplení vnějšího pláště budovy
Na akci byla schválena podpora ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
           Cena dle smlouvy z VŘ 4 136 815 Kč
           Maximální výše dotace 3 721 144 Kč

Snížení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ Ratibořická  
– výměna výplňových prvků a zateplení vnějšího pláště budovy 
Na akci byla schválena podpora ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
           Cena dle smlouvy z VŘ 2 588 492 Kč
           Maximální výše dotace 2 069 565 Kč

Snížení energetické náročnosti MŠ Chodovická 1900 
– rekonstrukce a zateplení střešního a obvodového pláště vstupní haly 
   staré budovy. 
Na akci byla podána žádost o dotaci z fondů EU v rámci Operačního 
programu Životní   prostředí.
           Rozpočtové náklady dle PD 3 602 514 Kč 
           Výše požadované dotace  je 1 943 532 Kč

Snížení energetické náročnosti DDM Ratibořická 1899
 – rekonstrukce a zateplení střešního pláště (výměna krytiny  
    z osinkocementových šablon), výměna výplní otvorů a zateplení 
    vnějšího pláště.
Na akci byla podána žádost o dotaci z fondů EU v rámci Operačního 
programu Životní   prostředí.
            Rozpočtové náklady dle PD 2 862 787 Kč
            výše požadované dotace  je 1 605 492 Kč

Snížení energetické náročnosti MŠ Ratibořická 2299 II. etapa  
– rekonstrukce a zateplení střešního pláště, výměna výplní otvorů  
   a zateplení vnějšího pláště
Na akci byla podána žádost o dotaci z fondů EU v rámci Operačního 
programu Životní prostředí.
            Rozpočtové náklady dle PD 5 739 057 Kč
            Výše požadované dotace  je 3 362 670 Kč

MŠ Ratibořická – kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů elek-
tro v budově Domino
Předpokládané rozpočtové náklady 700 000 Kč

MŠ U Rybníčku – Výměna střešní krytiny a vadných částí nosné kon-
strukce krovu staré budovy včetně klempířských prvků
Předpokládané rozpočtové náklady 450 000 Kč

ZŠ Stoliňská 823 – dodávka a montáž sněhových zábran do střešní-
ho pláště nové budovy z východního a jihovýchodního nároží
Předpokládané rozpočtové náklady 150 000 Kč

Plynofikace bytového domu Jívanská 1745-1746. 
V roce 2014 byla položena STL plynovodní přípojka jako podmiňující 
investice pro plynofikaci tří bytových domů  Dobšická, Jívanská 1741  
– 1746, kdy plynofikace prvních dvou proběhla již v loňském roce.  
Letos bude plynofikován BD 1745-1746.
Rozpočtové náklady dle PD 2 000 000 Kč

Stavební úpravy objektu Náchodská 754 
– Navržené stavební úpravy řeší rozšíření a modernizaci prostor  
    knihovny do II. a III. N.P. včetně přístavby osobního výtahu, který zajistí 
bezbariérový přístup. I. N.P. a PP bude po rekonstrukci určeno pro potře-
by klubové a spolkové činnosti, pro činnost nízkoprahového klubu pro 
děti a mládež a potřeby rodinného centra MUM.
Rozpočtové náklady dle PD 13 600 000 Kč

Na akci byla rovněž  podána žádost o dotaci z fondů EU v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí a současně  žádost o účelovou 
investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v r. 2015 
- sociální oblast

Stodola v areálu Chvalské tvrze – navržené projektové řešení předpo-
kládá rekonstrukci stávajícího objektu stodoly na víceúčelový společen-
ský sál a do přístavby umisťuje  provozní a sociální zázemí. V současné
době probíhají jednání s orgány památkové péče, aby výsledné řešení 
co nejvíce vyhovovalo požadavkům provozovatele při splnění podmí-
nek na ochranu památkových objektů.
Rozpočtové náklady dle PD cca 29 mil. Kč

Letní divadlo 
– odvodnění plochy jeviště letní scény, včetně nových drenáží
Rozpočtové náklady 150 000 Kč

Rekonstrukce komunikace Běluňská 
-  v úseku mezi ul. Chvalkovická a Chodovická

Rekonstrukce komunikace Sekeřická 
- v úseku mezi ulicemi Chvalkovická a Lipí
Cena dle smlouvy z výběrového řízení 15 726 924 Kč

Chodník Ve Žlíbku 
– nový chodník budovaný ve spolupráci s provozovatelem čerpací 
   stanice PHM, propojující sídliště Canaba s autobusovou zastávkou  
   v ulici Ve Žlíbku
Náklady připadající na MČ 250 000 Kč

Zdeněk Vavruška, 
vedoucí odboru hospodářské správy a investic

INVESTIČNÍ AKCE VE SCHVÁLENÉM ROZPOČTU MČ NA ROK 2015

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY A INVESTIC
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 

ZMČ na svém jednání dne 9. 3. 2015 schválilo:  
- rozpočet MČ Praha 20 na rok 2015 
- zásady řešení náhrady mzdy  
- uveřejňování zápisů z výborů  

       Zastupitelstva na webu Městské části  
       Praha 20  

- podání žalobního návrhu na vymáhání 
  pohledávky vůči TJ Sokol Horní Počernice  
- podání trestního oznámení na Ivana Lišku  
- zveřejňování podkladů pro jednání ZMČ 
  po modernizaci IT systému  
- rozpočtové opatření č. 1 
- plán práce Kontrolního výboru na rok 2015 

ZMČ souhlasilo: 
- se záměrem změny způsobu veřejného 
  hlasování  
- se záměrem svěření pozemku  

ZMČ vzalo na vědomí: 
- schválené rozpočtové změny  
- ekonomické informace  
- zprávu o činnosti rady  
- zprávu o vyhodnocení činnosti Místního 
  oddělení Policie České republiky 
- zprávu o vyhodnocení činnosti Obvodního 
   ředitelství Městské policie 
- informace o plnění plánu při zlepšování 
  procesu Místní agendy 21  
- informaci o Pravidlech pro poskytování 
  účelové neinvestiční dotace  
- informaci o hlasovacím zařízení  

RMČ na svém mimořádném jednání dne  
27. 2. 2015 souhlasila, aby MČ Praha 20 byla 

zahrnuta do okruhu účastníků řízení ke stavbě 
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP 511) 
RMČ na svém jednání dne 18. 3.2 015 vzala 
na vědomí: 

- žádost TJ Sokol  
- pozvání na Valnou hromadu TJ Sokol  
- informaci ohledně stavu pohledávek  
- informaci o práci skupiny Strategický plán  
- informaci o nájemních smlouvách se 
  zahrádkářskými svazy  
- uzavření dohody o provedení práce ke 
  zpracování účetnictví Nadace  

RMČ souhlasila: 
- s návrhem úpravy územního plánu  
- s podáním žaloby na vyklizení bytu  

RMČ jmenovala:  
- RNDr. Petra Uzla členem Komise životního 
   prostředí 
- RNDr. Petra Uzla a Bc. Richarda Machače 
  členy Komise dopravy 

RMČ schválila: 
- přijetí účelově určených peněžních darů  
- udělit ocenění u příležitosti Dne učitelů 
  v roce 2015  
- pořádání akce Počernické kuře 2015  
- umístění plakátů za účelem informování 
  občanů o akcích  
- pronájem části pozemku KN  
- čerpání finančních prostředků  

       z investičního fondu Fakultní základní školy 
- výběr firmy AF-CITYPLAN s.r.o. 
- výsledek VŘ na zakázku malého rozsahu 

  na služby  
- uzavření smlouvy č. 14191113   
- nájemní smlouvy  
- vyjádření MČ Praha 20 k územnímu 
  řízení na SOKP 511  
- podání žádostí o dotaci z Operačního 
  programu Životní prostředí  
- umístění petičních archů k SOKP  
- pronájem části obecních pozemků 
- výpůjčky nebytového prostoru 
- uzavření nájemní smlouvy  
- uzavření Smluv o výpůjčkách  
- uzavření Smlouvy o provozu a údržbě 
  veřejného osvětlení  
- výpůjčku pozemků  
- záměr uzavření smlouvy se společností 
  Kooperativa a.s.  
- uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
  hrobových míst 
- rozpočtové opatření  
- odpisové plány příspěvkových organizací  
- uzavření rámcové smlouvy  

RMČ nesouhlasila: 
- s dlouhodobým výlepem plakátů  

       o akcích pořádaných Into the Wild  
RMČ požadovala: 

- další posuzování záměru Výstavba Bílý 
  vrch Praha 20 podle zákona č.100/2001 Sb.  

Více informací na  
www.pocernice.cz/samosprava.cz 

Odbor kanceláře ÚMČ Praha 20
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Horní Počernice se k aktivní podpoře cykli-
stické dopravy hlásí již dlouho. Rada Prahy 
20 od letošního března vytvořila pozici  
cyklooordinátora, kterou jako placený  
externista zajišťuje RNDr. Petr Uzel, který 
má odpovídající znalosti problematiky 
cyklodopravy nejen v našem regionu. Po-
voláním je geograf a člen sdružení Cyklisté 
sobě podporující zlepšení podmínek pro 
jízdu na kole. Do náplně jeho práce patří 
určování priorit v oblasti cyklodopravy, 
posuzování projektových dokumentací ve 
vztahu k cyklistické dopravě, návrhy no-
vých cyklotras a souvisejících dopravních 
opatření. Jeho úkolem je také koordinace  
a propagace nejrůznějších akcí souvisejí-
cích s touto problematikou.

V České republice přibývá měst a obcí, 
které to s podporou cyklistické dopravy 
myslí vážně a mají o pozitivní změny  
v této oblasti zájem. Předpokládám,  
že to byl hlavní důvod, proč se vedení 
Prahy 20 rozhodlo vytvořit pozici cyklo-
koordinátora.
Je pravda, že se náhled na cyklistickou 
dopravu postupně zlepšuje, což je součástí 
určité sebereflexe, důrazu na základní hod-
noty jako je zdraví, pospolitost, poznání. Pro-
blémem je zatím nedostatečná vybavenost 
cyklistickou infrastrukturou. Pokud dochází 
k jejímu zlepšování, včetně bezpečnosti, tak 
se postupně zvyšuje podíl cyklodopravy. 
To je vítané v řadě dopravně přetížených 
míst v ČR pro související zklidnění dopravy, 
zlepšení prostředí. 
Nejedná se přitom pouze o preferenci cyklo-
dopravy, ale spíše o vyváženou mobilitu  
v souladu s podmínkami každé lokality  
a nastavením jejich obyvatel. Pohyb chodců, 
cyklistů, automobilů i fungování veřejné 
dopravy mají v každé lokalitě svůj neopako-
vatelný význam i vzájemné vztahy. 
Horní Počernice zatím využívají možnosti 

pro cyklodopravu jen částečně. Vytvoření 
pozice místního cyklokoordinátora svědčí 
o aktivní podpoře racionálnějšího využití 
tohoto potenciálu. 
Velkou úlohu v podpoře těchto trendů má 
Asociace měst pro cyklisty, zahrnující 50 členů 
v celé republice včetně našich sousedních 
městských částí Prahy 14 a Prahy 19. Ve své 
činnosti využívá koncentraci podnětů, zku-
šeností o cyklodopravě, mobilitě a fungová-
ní příslušných měst. Během dubna se počet 
členů Asociace zvýší o deset dalších lokalit 
včetně například Prahy 7 a 8. Je dobře, že 
tam směřují i Horní Počernice. Rada městské 
části Praha 20 se 18. března vyslovila pro 
podporu členství v uvedené Asociaci, což 
doporučila schválit i příslušnému zastupitel-
stvu. Členství v Asociaci není pouze  
o preferenci cyklodopravy. Spolu s podpo-
rou Horních Počernic jako Zdravé městské 
části, s fungováním iniciativy MA 21, anga-
žováním městského urbanisty, to všechno 
svědčí o zdejší široké podpoře rozvojových 
trendů. 

Jaké konkrétní problémy je třeba v Hor-
ních Počernicích v oblasti cyklodopravy 
řešit?
Problémů je dost, ale každá koncepčně 
zvládnutá potíž umožňuje zlepšení.
S přípravou řešení hornopočernických 
problémů začínáme bezprostředně, takže 
letošní rok bude zajímavý, i když větší změny 
se začnou projevovat až po určitém období. 
Problematika cyklodopravy a mobility se 
týká veřejného prostoru, budeme prosazo-
vat optimální řešení, i když ani ta nemusí 
vyhovovat všem. V návaznosti na probíhající 
vymezení mezinárodních tras EuroVelo, 
dálkových vnitrostátních cyklotras v České 
republice, je nezbytné nejdříve zpracovat 
Koncepci cyklodopravy v Horních Počernicích. 
Tento podklad ujasní a vydefinuje perspek-
tivní cyklotrasy, jejich propojení a vhodné 
cykloúpravy. Vytvoří podklad pro Akční plán 
cyklodopravy v Horních Počernicích, obsahují-
cí již časové a finanční plnění koncepce  
s doporučeními například vhodných forem 
realizace projektů. Dokumenty budou vy-
cházet ze Strategického plánu rozvoje městské 
části Praha 20 pro období 2013 - 2020. Během 
zpracování budou otevřeně diskutovány  
a průběžně budou identifikovat problémy  
k řešení. Stanou se naším důležitým podkla-
dem i argumentem při jednáních. 
Dalším značným problémem je bezpeč-
né překonání dálnic obklopujících naši 
městskou část ze tří stran. Zřejmě největším 
z nich je překonání Pražského silničního 
okruhu mezi Počernicemi a Černým Mostem, 
které chceme řešit s Prahou 14 přednostně.
Problémem jsou i páteřní komunikace  
v Horních Počernicích, ulice Náchodská  

a Ve Žlíbku, které jsou přes den pro cyklisty  
v podstatě nevyužitelné. V Horních Počerni-
cích bude ještě v tomto roce vyznačena stře-
doevropská mezinárodní cyklotrasa EuroVe-
lo č. 4. To bude spojeno s určitými úpravami 
na její trase, rizikovým místem je například 
křižovatka Božanovská x Mezilesí. Procyklis-
tické úpravy vyžaduje prostor u železničního 
nádraží atd. Potom jsou zde potíže, které 
si ve veřejném prostoru vytváříme sami 
sobě navzájem. Patří mezi ně neohleduplné 
chování některých pejskařů, automobilistů, 
cyklistů i chodců, na pořadí nezáleží. Pod-
statné je to, že jsou to problémy zbytečné, až 
s prominutím pitomé, a proto bychom vůči 
nim měli být stále důraznější.

Jak probíhá komunikace s vedením naší 
obce a ostatními městskými částmi?
Komunikace s vedením Počernic je pozitivní, 
mám z toho dobrý pocit. Strategický plán 
rozvoje MČ Prahy 20 zde svoji kvalitou včetně 
vysoké úrovně veřejné diskuse založil solidní 
platformu pro další činnosti. Nyní připravu-
jeme do jeho Akčního plánu úkoly na období 
2015 - 2016. Při jeho prodiskutování s veřej-
ností věřím, že získáme další náměty  
i na vyvážené zlepšování cyklodopravy. 
Komunikace s ostatními městskými částmi 
se zatím nejvíce koncentruje na společné 
aktivity s  Prahou 9, 14 a 19, s nimiž mimo 
jiné usilujeme o výhledové zajištění severo-
východní pražské cyklomagistrály, která by  
v Horních Počernicích umožnila cyklistům 
především mimoúrovňové překonání Praž-
ského silničního okruhu a ulice Ve Žlíbku. 
Poohlížím se i na sousední středočeské 
území. Je pravda, že jsme na okraji hlavního 
města, zároveň v kontaktním pásu mezi  
Prahou a středními Čechami, se zajímavým  
a cyklisticky stále vybavenějším Polabím  
i Pojizeřím. Karlštejn nám sice postavili na 
opačné straně Prahy, ale i tak zde zřejmě 
bude možno postupně vymezit několik 
tematických cyklostezek.
Jednou z forem vzájemné komunikace je 
internet. Připravují se úpravy počernických 
internetových stránek, kde bude prostor pro 
cykloproblematiku. Zatím s námi můžete 
sdílet cykloinformace na adresách: 
http://p20.cyklistesobe.cz, http://cyklo.praha.eu
Závěrem vás za skupinu Cyklisté sobě na 
Praze 20 zvu  na sobotu 16. května, kdy 
pořádáme cyklovýlet do Klánovického lesa, 
který bude vhodný i pro rodiny s dětmi. Bliž-
ší údaje vám ještě sdělíme na internetu  
a ve Zpravodaji. 
Horní Počernice vypadají z dálky, za dálni-
cemi, až nepřístupně, a je na nás, aby uvnitř 
byly o to více partnerské. 

Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.

ROZHOVOR S CYKLOKOORDINÁTOREM 

Petr Uzel: Usilujeme o dobře fungující cyklodopravu jako součást vyvážené mobility
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

UKLIĎME SI POČERNICE
Máte už po krk odpadků, které se povalují v místech, kde 
nemají co dělat? Pojďme s tím nepořádkem skoncovat!
Dne 18. dubna proběhne od 8:00 do13:00 úklidová akce 
s názvem Ukliďme si Počernice, do které se může zapojit 
celá rodina.

Stejně jako minulý rok se zaměříme zejména na likvidaci  
skládek v lokalitě bývalých zahrádkářských kolonií. Sraz 
bude v 8:00 v ulici Na Chvalce, na akci ovšem můžete dorazit 
i kdykoliv v jejím průběhu. Pytle na odpadky jsou zajištěny, 
pracovní rukavice máme v omezeném množství, proto dopo-
ručujeme vzít si vlastní. Celé dopoledne bude probíhat soutěž 
o nejoriginálnější odpadkový úlovek. Vítěze nemine odměna.
Přidat se můžete už nyní do veřejné facebookové skupiny  
s názvem Ukliďme si Počernice, kde najdete další informace  
a aktuality.
S jakýmkoliv dotazem či podnětem kontaktujte organizátora 
na adrese: uklidmepocernice@email.cz

Ondřej Hrubeš

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 V úterý 7. 4. 2015 proběhne mobilní tříděný 
sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je 
spol. PAPKOV, s.r.o., V korytech 179, Praha 10 
na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Občané 
v příslušný čas na zastávkových místech 
mohou odevzdat nebezpečný odpad do 
sběrného vozidla.  
Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů 
bude na uvedených stanovištích přijímat: 
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, za-
hradní chemie, mazací oleje a tuky (ne jedlé 
či potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla 
a pryskyřice, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstra-
ňování plísní), zářivky a výbojky. 

Časový harmonogram svozu: 
15.00 - 15.30 v ul. Ve Žlíbku  
(roh Třebešovská -proti restauraci)
15.40 - 16.10 v ul. Chodovická (roh Běluňská)                                                            
16.20 - 16.50 v ul. Božanovská  

(stanice bus Svépravice-u kamenictví) 
17.00 - 17.30 křižovatka ul. Jeřická - Dolská                                                              
17.40 - 18.10 v ul. Mezilesí  
(parkoviště u prodejny Penny) 
18.20 - 18.50 v ul. Stoliňská  
(Chvaly - proti bráně do ZŠ) 

Vzhledem k opakovaným problémům při 
odevzdávání nebezpečných odpadů při mo-
bilním sběru, je nutno upozornit, že mobilní 
sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. 
Prahy je služba určená pro občany Prahy  
(osoby s trvalým pobytem na území města).  
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozové-
ho vozidla předložení občanského průkazu 
při odevzdání odpadů. Obsluha si z občan-
ského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, 
která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno,  
že tato služba nebude zneužita jinou osobou. 
Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnos-
ti opisovány. Služba mobilního sběru nebez-
pečných odpadů je určena občanům všech 
městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ 
právě sběr probíhá. 

BEZHOTOVOSTNÍ VÝKUP KOVŮ 

Vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnosti 
nakládání s odpady, platná od 1.3.2015 
zakazuje výkup všech druhů odpadů uvede-
ných v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. za 
hotové. Jde o výkup všech druhů kovů včet-
ně autovraků, přičemž se zákaz vztahuje jak 
na fyzické osoby, tak podnikatele. Novela se 
netýká ostatních druhotných surovin, jako 
je papír, plasty atd. Tyto komodity je možno 
vykupovat za hotové i nadále. Za standartní 
způsob vypořádání platby je považován 
bezhotovostní převod na účet, poštovní po-
ukázku typu B nebo C, nebo výplatní šeky. 
Výčet odpadů, které je zcela zakázáno 
vykupovat zůstává stejný jako doposud a je 
vymezen v § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 
Sb. 

Marie Novotná,  
vedoucí OŽPD 

Řada stromů kolem nás připomíná důležité 
historické okamžiky. Pokud nebyly po vý-
sadbě řádně označeny, jejich poselství se 
postupně vytrácí. Nově vyhlášená soutěž 
Objevme významné stromy má pomoci 
jejich zařazení do celopražské databáze 
významných stromů. 
Za významné jsou považovány dřeviny 
spojené s důležitou událostí, nesoucí určité 

poselství, či jsou zajímavé z hlediska vzrůstu. 
V současné době je na www.prazskestromy.cz 
evidováno 204 významných stromů. 
Znáte další pozoruhodné dřeviny? Své 
návrhy na významné stromy můžete posílat 
na email prazskestromy@seznam.cz až do 
konce září. Nezapomeňte připsat, kde strom 
roste a jeho poselství. Pro autory dobrých 
tipů je připravena řada knižních novinek. 

Dobré návrhy budou průběžně zařazová-
ny do Databáze a soutěžící si budou moci 
postupně vybírat knižní novinky až do 
vyčerpání zásob. 
Více o soutěži: na www.prazskestromy.cz

Aleš Rudl

OBJEVME VÝZNAMNÉ STROMY
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Pozvánka na Den Země a Počernické
formanské slavnosti
Setkání nad studií přírodního parku  
s hřištěm 
Srdečně zveme občany ve čtvrtek 9. 4.2015 v 17:00 do  
KS Domeček, Votuzská 322/12 na veřejné projednání  
Studie využití území mezi ulicemi Komárovská,  
Markupova, Jizbická, Chodovická a Češovská jako  
přírodního parku s hřištěm.

Připravujeme pro vás v měsíci  
květnu
Radnice Horních Počernic vás srdečně zve na  
Počernické formanské slavnosti v neděli  
17. 5. 2015 od 10:00 do15:00 v areálu před  
hotelem Čertousy. 
Kulturní program spojený s ukázkami starých rukoděl-
ných řemesel, například paličkování, pletení, háčkování, 
drátkování, malování na sklo, kovářské řemeslo aj., své 
výrobky zde představí i žáci místních škol. Všechny krás-
né řemeslné výrobky si zde budete moci zakoupit. 
Součástí programu bude i dětmi oblíbená soutěž v pro-
kousávání koláče k odměně v jeho středu. Občerstvení 
a hudba k tanci i poslechu bude zajištěna. Počernické 
formanské slavnosti jsou příležitostí ke sblížení sousedů 
a mají navodit atmosféru družnosti. Je přece milé čas od 
času se setkat. 

Lenka Tomsová,  
referent pro koncepci a projektování zeleně ,

koordinátorka pro projekt Zdravá MČ a MA21 
 

 

Použitý textil nemusí skončit na skládce
Každý rok se těšíme na jaro, které kromě dobré nálady přináší i jarní úklid našich domovů a šatníku. Je to 
výborná příležitost, jak si zrekapitulovat obsah svých skříní a případně se rozhodnout, jestli všechny ty věci 
potřebujeme. Náš šatník by měl tímto procesem projít přibližně každého půl roku, aby nám ve skříních 
zbytečně neležely věci, které by ještě mohly být někomu prospěšné.
Velmi jednoduché a ekologické řešení je odložit oblečení, boty, doplňky, hračky apod. do kontejnerů na 
textil a dát jim tak další život.
Můžete tak pomoci například osamělým lidem, lidem bez domova nebo matkám s dětmi, které se ocitly  
v tíživé životní situaci. Společnost Potex, která kontejnery na textil spravuje, úzce spolupracuje např.  
s Nadějí, CSSP, Progressive nebo Společnou cestou.
Vaše oblečení se tak může dostat k potřebným. 
Kontejnery na textil najdete například v ulici Božanovská u sportovního klubu XAVEROV, Chodovická  
a Náchodská.

Přehled všech stanovišť na www.recyklujemetextil.cz
Anna Bezdomniková, 

obchodní ředitelka POTEX s. r. o.

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

Zdravá městská část Horní Počernice
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

V minulých číslech HPZ jsem informoval  
o snaze ČSSD prosadit jmenovité hlasování 
po jménech a zveřejňování zastupitelských 
materiálů pro všechny občany Horních Po-
černic. Slíbil jsem rovněž, zde na stránkách 
zpravodaje, že oba návrhy předložím na 
únorovém zastupitelstvu. V únoru se zastu-
pitelstvo nakonec nekonalo a přesunulo se 
na březen kvůli schvalování rozpočtu města 
Zastupitelstvem hlavního města Prahy.  
Oba materiály jsem předložil na březnovém 
zastupitelstvu a podařilo se mi pro své zá-
měry získat podporu všech přítomných za-
stupitelů. Od června tak bude jmenovitě za-
znamenáváno veřejné hlasování zastupitelů 
a do konce tohoto roku budou zveřejňovány 
materiály pro zastupitele. Vyzval jsem i radu 
městské části, aby rovněž uváděla, kdo jak 
na jednání rady hlasoval. V této souvislosti 

bych rád poděkoval kolegům v zastupitel-
stvu za věcné doplnění těchto návrhů. 
Vedle toho jsem na březnovém zastupitel-
stvu navrhl, aby byly zveřejněny všechny  
zápisy z jednání výborů zastupitelstva od 
roku 1993. S návrhem jsem neuspěl, ale 
budu se snažit o jeho prosazení i nadále.  
I tak jsem rád, že budou tyto zápisy zve-
řejněny alespoň od roku 2010. V práci pro 
městskou část pokračujeme i nadále. V mi-
nulém HPZ jsem prezentoval záměr vytvořit 
mapu rozvojových projektů a vyzval jsem 
zájemce o práci na mapě ke společnému 
setkání. Schůzka se uskuteční ve středu  
15. dubna 2015 od 18:30 v salonku Restau-
race u Bobra. Pro zájemce budou připraveny 
pracovní materiály a návrh harmonogramu 
tvorby mapy. Dobrá společnost a nálada je 
zaručena. Jsem také rád, že se tvorba mapy 

bude odehrávat pod od-
borným dohledem radní 
pro výstavbu a územního 
rozvoje Karly Polydorové. 
Tímto zvu všechny aktivní 
občany se smyslem pro 
rozumnou výstavbu, aby 
se  k naší iniciativě přidali. 
Bližší informce najdete od 1. dubna 2015 na  
http://www.cssdpocernice.cz/mapa. 
V únoru také proběhl kulatý stůl k budoucí 
podobě HPZ. Jak správně uvádí předseda 
redakční rady, pan Ladislav Stýblo, toto 
setkání se uskutečnilo na popud pana 
Vladimíra Hoška, našeho kandidáta do za-
stupitelstva. Na jednání pan Hošek společně 
s ostatními navrhoval, aby došlo k oddělení 
práce redaktora a redakční rady, která má za 
finální verzi HPZ zodpovědnost, a aby byla 

Pokud během jarního úklidu domácnosti 
nebo firemní kanceláře narazíte na vyslou-
žilou rychlovarnou konvici, častého a oblí-
beného společníka každé správné kuchyně, 
můžete jejím odevzdáním také podpořit 
Horní Počernice v nové celopražské soutěži: 
pokud totiž odevzdáte vysloužilou rychlo-
varnou konvici do 17. 4. 2015, nejpozději do 
15:00 do hornopočernického Sběrného dvo-
ra, bude přijata jako obvykle zcela bezplatně 
a navíc započítána do soutěže, ve které 
vítězná městská část získá od společnosti 
ELEKTROWIN finanční příspěvek. 
Městská část, ve které se vybere největší 
počet vysloužilých rychlovarných konvic, 
bude po vyhlášení výsledků zapsána agen-

turou Dobrý den do České knihy rekordů. 
Odnesením staré rychlovarné konvice tedy 
najednou podpoříte svou městkou část  
a zbavíte se nepotřebného elektrozařízení, 
které bude ekologicky recyklováno. Tím ale-
spoň malým dílkem napomůžete životnímu 
prostředí a přispějete k tomu, aby bylo díky 
zápisu v České knize rekordů všem zřejmé, 
že občanům Horních Počernic není proble-
matika životního prostředí lhostejná. Provoz 
hornopočernického Sběrného dvora během 
této akce nebude nijak omezen.
Hned další den po skončení soutěže o re-
kord ve sběru rychlovarných konvic, tedy  
18. 4. 2015, proběhnou v Horních Počer-
nicích akce v rámci oslav Dne Země, které 

budou rovněž zaměřené 
na zlepšení životního pro-
středí v naší městské části. 
V dopoledních hodinách 
se také uskuteční další 
ročník úspěšné celorepublikové dobrovol-
nické akce Ukliďme si Česko. Kdokoli, komu 
není lhostejné jeho okolí a prostředí, v němž 
žije, se může zapojit do úklidu odpadky 
zhyzděných koutů naší městské části. Pojď-
me si na jaře udělat v Horních Počernicích 
pořádek.
Více na http://www.uklidmecesko.cz

Alena Šefčíková, 
radní TOP 09 pro životní prostředí

Minulý rok  jsme založili naše sdružení Divizna 
– středisko pro vzájemné setkávání dětí se 
zdravotním handicapem a dětí zdravých. 
Založili ale možná není to pravé slovo. Minulý 
rok dostala Divizna svůj název . 
Činnost, které se věnujeme, tj. prožít spolu  
s dětmi s různými životními osudy chvíle 
pohody, nabídnout jim možnosti přátelství  
a poznávání, propojit jejich světy  a v nepo-
slední řadě pomoci i rodičům, kteří o dítě se 
zdravotním postižením celodenně pečují, aby 
měli i čas na sebe, tak tato činnost opravdu 
nezačala v minulém roce. S touto aktivitou 
začaly již před lety dnešní zastupitelky HOPU 
– v první řadě Alžběta Cibochová, Alena Štro-
bová, Eva Cudlínová a Daria Češpivová   
a postupem doby se přidávali další fajn 
dobrovolníci - Terka Moudrá, Jana Hájková, 
Pavla Šabatková s dcerou Pájou, Bára Škrleová, 
Patrik Malý, Jája Brenkusová, Pavlína Doušová 
a spousta dalších. Jako Divizna jsme od roku 
2014 zastřešení Diakonií a misíí CČSH a pokra-

čujeme v setkáváních s dětmi.  
S každým setkáním je nám lépe a máme větší 
chuť a energii. Naše děti, jak jim říkáme, jsou 
i přes zdravotní handicap a životní omezení 
plné života a optimismu. Žijí něco, co my  
“normální” lidé často zapomínáme - přítomný 
okamžik. Prožili jsme  mnoho pěkných setkání 
při chystání výstavy betlémů, výrobě masek 
na maškarní bál, balonkování v azylovém 
domě v Počernicích, úžasnou maškarní 
taškařici v Sokole a naposled jsme jeli do Zoo 
koutku v Radonicích přivolat jaro. Myslíme, 
že se nám to aspoň trochu povedlo. Odjížděli 
jsme nejen s tím, že se zase vrátíme podívat  
na nově narozená mláďata, ale že se pustíme 
do dalších akcí.  Před námi je úžasný zážitek 
Veteran party, neboť budeme mít na starosti 
jedno ze stanovišt “Spanilé jízdy veteránů”   
a to už je velká pocta! Těšíme se na další výlet 
do svíčkárny v Šestajovicích a při nedávné 
návštěvě Ondřejova jsme domluvili úžasný 
prázdninový pobyt s poznáváním okolí  

a přespáním v Ondřejov-
ském kulturním  
a sportovním centru.  
V rámci projektu Mluvme 
spolu Nadace VIA  
a T-Mobile jsme nyní  
naše vzájemná “setkávání” 
rozšířili o komunitu dětí z azylového domu
a sociálně znevýhodněných rodin. Aby 
nezůstalo jen u setkání, dali jsem dětem do 
ruky fotoaparát, aby setkání svá a svých rodin 
nafotily. Výsledek bude představen na výstavě 
– a kdy a kde si zatím necháme jako překvape-
ní.Setkáváme se zatím v praktické škole v Bárt-
lovce nebo v TJ Sokol Horní Počernice a na 
husitské faře. Pokud byste nám chtěli pomoci, 
poradit, přispět, připojit se, jste vítáni.

Eva Cudlínová, farářka CČSH 
a zastupitelka Hnutí občanů Počernic

REKORD VE SBĚRU RYCHLOVARNÝCH KONVIC ANEB STARÉ KONVICE NEPATŘÍ DO POPELNICE

DIVIZNA SE CHYSTÁ NA JARO

JSME POLITICI, MAKÁME! 
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Z redakční pošty

redakční rada ze třetiny tvořena politiky, ze 
třetiny aktivními občany a ze třetiny lidmi se 
zájmem o novinářskou práci. Vladimír Hošek 
také prosazoval, aby v zájmu zachování 
objektivity a nestrannosti HPZ bylo na pozici  
šéfredaktora (redaktora) každé dva roky vy-
pisováno výběrové řízení. Komisi pro výběr 
této pozice by měli tvořit zástupci všech 
volebních subjektů, které mají zastoupení 
v ZMČ Praha 20 - každý volební subjekt by 
navrhoval jednoho člena, flexibilita nad 
ustavením členů komise není na místě. Pan 

Hošek také navrhoval, aby redakční rada 
měla při rozhodování k dispozici kompletní 
znění příštího čísla HPZ namísto dosavadní 
praxe, kdy je předkládán materiál s „bílými 
místy“ – termín uzávěrky by prostě platil 
pro všechny.  S návrhy Vladimíra Hoška se 
nelze než ztotožnit a věřím, že redakční rada 
závěry z kulatého stolu ve své práci zohled-
ní. Jsem rád i za názor pana Stýbla, který 
kvitoval věcné připomínky z tohoto jednání. 
Návrhy pana Hoška mě vedou k logické 
otázce: Je vhodné, aby redakční rada byla 

dále poradním orgánem rady městské části 
(i když nikomu „neradí“)? Není například 
lepší, aby redakční radu jmenovali přímo 
zastupitelé na veřejném jednání jako svůj 
výbor? Každý občan Počernic by se pak mohl 
veřejně vyjádřit k navrhovaným členům  
a jejich novinářským schopnostem.  
Těším se na diskusi. Krásné jaro všem přeje

Vilém Čáp, 
zastupitel ČSSD

Spolu s kolegyní Evou Cudlí-
novou a kavárníkem Pavlem 
Kohoutem jsme počernické 
knihomoly zvali do Divadel-
ní kavárny na knižní bazárek 
poprvé před více než dvěma 
lety.  Princip bazárků je jed-
noduchý. Přinesete knížku, 
na bazárku si zdarma vybe-
rete jiné čtení, můžete si k 
němu dát kávu a v příjemné 
atmosféře Divadelní kavárny 
prohodit pár slov s ostatními milovníky knih. 
Pokud knížku nepřinesete, nic se neděje. 
Čtení si z kavárny stejně odnesete. 
Na minulém bazárku jsme společně s jeho 
návštěvníky mluvili o dnes oblíbených veřej-
ných „knihobudkách“. Už dlouho přemýšlíme 
o tom, kde by miniaturní veřejné knihovničky 
bylo v Horních Počernicích možné umístit. 
Vznikají ve starých telefonních budkách, ně-

kde je upevnili na domy, ploty nebo stromy. 
Lidé jdou kolem, vymění knížky, podpoří 
se čtení i dobrá nálada. Stálou návštěvnicí 
našich knižních bazárků je Katka Mrázová, 
sestřička z ordinace praktické lékařky MUDr. 
Švandové ve Lhotské ulici. Katka je žena činu. 
Nezaváhala ani na okamžik a po laskavém 
svolení paní doktorky umístila první „kniho-
budku“ rovnou do čekárny před ordinací.  
A pacienti jsou nadšení!
„Máme samé výborné reakce,“ říká Katka. 
„Jedna pacientka mi dokonce říkala, že teď 
do ordinace často zaběhne, přestože jí vůbec 
nic není! V čekárně si vymění knížku a běží 
pryč! Jiný pán byl zase potěšen tím, že v naší 
knihobudce objevil knížku, kterou četl  
v dobách, kdy mu bylo 16 let. Prý se mu díky 
nám vrátily krásné vzpomínky na mládí! Lidé 
nejprve knihovničku okukují, pak váhavě po 
knížce sáhnou a za chvíli je vidíte ponořené 
do čtení! Knížky už nám pacienti začínají nosit 

a čekárna doslova ožívá. 
Dokonce tu byl pán, který 
zjistil, že máme první kni-
hobudku v čekárně lékaře  
v Čechách.  
To je přece úžasná věc!“
Děkujeme za všechny 
čtenáře paní doktorce 
Švandové, sestřičce Katce Mrázové a kniho-
molům připomínáme, že další bazárek je čeká 
v pátek 24. dubna v Divadelní kavárně ve 
Votuzské ulici. A pokud máte nápad na další 
počernickou „knihobudku“, přidejte se!

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

VÁŽENÍ ZASTUPITELÉ,
tak se vám konečně podařilo „ukřižovat“ 
jednoho z nás, sportovců TJ Sokol Horní Po-
černice. Jak je vám na duši, poslušní vojáci, 
kteří statečně zvedáte ruce dle povelů svého 
generála? Co svědomí? Vím, že je mezi vámi 
dost takových, kteří nejsou o správnosti 
rozhodnutí přesvědčeni, ale co kdybychom 
dopadli stejně, že? Jen žasnu, jak se obec 
chová macešsky ke spolku, který zde exis-

tuje již více jak stovku let, v současnosti má 
700 členů,  z toho téměř tři čtvrtiny z nich 
jsou děti a mládež. V Sokole vyrostlo několik 
generací počernických dětí, mezi ně možná 
patříte i vy samotní, vaše děti nebo vnouča-
ta. Sportovat, starat se o mládež na úkor své-
ho volného času a bez nároku na jakoukoliv 
odměnu, je asi v naší obci špatnost.
Kauza Sazka je pouze zástěrkou, jak se legál-
ně dostat k majetku Sokola, který není malý. 

Jak ukázat cosi prohnilého v našem sportov-
ním stánku, kde se jedinci jen obohacují na 
úkor obce. Velmi úsměvné.
Jen na závěr, jako občan Horních Počernic 
se stydím za současné vedení obce, v jehož 
vládě jsou patrny prvky totality.  Na druhou 
stranu je zřejmé, že současné vedení obce se 
nestydí vůbec ničeho a hlavně velice lehce 
zapomíná.

Jana Zemanová

PRVNÍ POČERNICKÁ „KNIHOBUDKA“

Po téměř dvouletém bezvýsledném jednání a 
snaze MČ vyřešit situaci kolem neoprávněné-
ho pronájmu trafiky TJ Sokol, nechtěla Rada 
MČ s ohledem na vážnost situace rozhodnout 
o celé záležitosti zcela sama,  
a přenesla dle zákona o hl. m Praze roz-
hodnutí na Zastupitelstvo MČ. Zastupitelé 
jsou trestně odpovědní a jejich postavení 
je z hlediska trestněprávní odpovědnosti 
zpravidla přísnější, protože jsou považováni 
za úřední osoby, což s sebou nese mnoh-
dy závažnější následky, než kdyby skutek 
spáchal »běžný« občan. Od 1. ledna 2014 je 
zvýšená majetková odpovědnost zastupitelů, 
a tak se stále častější objevují případy jejich 
trestního stíhání. Zastupitel je rovněž trestně 

právně zodpovědný za své hlasování, a proto 
je důležité jmenovité hlasování, aby se pro 
eventuelní případy trestního stíhání dalo 
zjistit, jak který zastupitel hlasoval. Zjištění, 
jak hlasovala konkrétní osoba, je důležité s 
ohledem na individuální trestní odpovědnost 
v trestním řízení. Jinými slovy, například za 
schválení nevýhodné smlouvy nemohou být 
stíháni všichni zastupitelé, tedy včetně těch, 
kteří hlasovali proti, ale jen ti, kteří hlasovali 
pro návrh. Trestný čin porušení povinnosti při 
správě cizího majetku je spojován s hlasová-
ním a rozhodnutím zastupitelů o uzavření 
nevýhodného prodeje či uzavření nevýhodné 
smlouvy. Nevýhodou pro zastupitele je, že 
porušení povinnosti při správě cizího majetku 

mohou spáchat jak úmyslně, tak nedbalost-
ně. Zodpovědnost zastupitele je dána do 
výše vzniklé škody v celé výši. Zastupitelstvo 
MČ Praha 20 schválilo dne 9. 3. 2015 podání 
trestního oznámení pro podezření z porušení 
povinnosti při správě cizího majetku. Roz-
hodnutí a hlasování nebylo vůbec snadné, 
naopak bylo těžké a nepříjemné, v žádném 
případě však nebylo účelové a úmyslně 
likvidační, ale zcela v souladu se zákonnou 
povinností zastupitele. Případné spekulace  
o důvodech rozhodnutí zastupitelů jsou  
v tomto případě zcela zbytečné.

Vedení MČ Praha 20

REAKCE NA TEXT JANY ZEMANOVÉ: VÁŽENÍ ZASTUPITELÉ

10– 11



Pojem hry na hrdiny je ekvivalent anglické-
ho pojmu Role Playing Games (RPG).  
V Nízkoprahovém klubu HoPo pro dospívají-
cí od 11 do 18 let nám ale nejde o populární 
počítačové hry na hrdiny, nýbrž o ty, které 
mohou naši návštěvníci příležitostně hrát ve 
skupině u stolu. Tyto hry na hrdiny, z nichž je 
v ČR nejznámější Dračí doupě, jsou podobné 
deskovým hrám, mají tištěná pravidla, jsou 
řízeny vypravěčem a obsahují prvek náhody, 
který je určován hody kostkami. Role vypra-
věče spočívá v tom, že si vymyslí prostředí  
a dobrodružství, které postavy hráčů společ-
ně prožívají. Na konci etapy rozděluje vypra-
věč hráčům zkušenosti, které jim umožňují 
vylepšovat své postavy. Zkušenostní body 
jsou přitom jakýmsi kvalitativním zhodnoce-
ním průběhu hraní. Při jejich přidělování se 

například zohledňuje, jak dobře se hráčům 
dařilo spolupracovat. Hra na hrdiny dává 
dětem možnost svobodně se vyjádřit podle 
svých představ a fantazie, vyzkoušet si různé 
role, na které mají dospělí šanci výchovně 
reagovat. Rozvíjí představivost a logické 
myšlení, dospívající si jejich prostřednictvím 
procvičuje čtení, psaní i počítání. Rovněž 
podporují schopnost fungovat ve skupině 
a chovat se podle pravidel, jejichž porušení 
může zbrzdit postup skupiny dobrodruhů 
či zavinit smrt postavy. Především však tyto 
hry ukazují, že pokud na něčem systema-
ticky pracujeme, můžeme se v dané oblasti 
zlepšovat. Jelikož jsou hry na hrdiny v HoPu 
momentálně velmi populární, plánujeme 
se s naším klubem o prázdninách vypravit 
i do Pardubic na mistrovství ČR v Dračím 

doupěti. Nízkoprahový klub a terénní 
program HoPo, Božanovská 2098, je sociální 
službou, zřizovanou neziskovou organizací 
Neposeda. Pro dospívající je zdarma, službu 
financuje MPSV, MHMP a MČ Praha 20.
www.neposeda.org/hopo

 
Jiří Mataj a Judita Vedlová, 

pracovníci NkTp HoPo

Minulý rok proběhl historicky první ročník 
Neposedného pochodu. V tom letošním pro 
vás chystáme ročník druhý. Připojit se mů-
žete v sobotu 10. října 2015. Cílem pochodu 
je příjemné setkání obyvatel jednotlivých 
lokalit, v nichž nezisková organizace Nepose-
da působí, a zároveň podpořit zdravý životní 
styl. Pochod je určen pro rodiny s dětmi, mla-

distvé i seniory, prostě pro každého dvou-
nožce i čtyřnožce. Více informací o přípravě  
a chystaném programu vám přineseme ve 
zpravodajích a na webových stránkách  
www.neposeda.org/pochod již v srpnu. 
Rezervujte si 10. říjen 2015 jako datum pro 
příjemně strávený den.

Těšíme se na vás.

Přivítat jaro a navíc ještě pomáhat potřeb-
ným v rámci celostátní sbírky Pomozte 
dětem, přišli do aleje v Jeřické ulici v neděli  
29. března odpoledne především rodiče 
s dětmi. Na tradiční a velmi oblíbenou akci 
Počernické kuře, jejíž výtěžek putuje k ohro-
ženým a znevýhodněným dětem, zavítalo le-
tos navzdory chladnému a deštivému počasí 
bezmála pět set lidí. Jak potvrdila starostka 
Horních Počernic Hana Moravcová, k soutě-
žím na deseti stanovištích se během dvou 
hodin přihlásilo 179 dětí. Malovaly obrázky,  
s pomocí skautů pletly velikonoční pomlázky 
z vrbového proutí, závodily na chůdách  
a odvážně zdolávaly lanovou lávku, zdobily 
perníčky či skládaly hlavolamy; to vše za 
chladného jarního deště. Po splnění zábav-
ných úkolů se mohly zahřát horkým čajem, 
čekala na ně odměna v podobě sladké kob-
lihy z Pekařství Moravec a ovocného nápoje, 

nebo si mohly zatancovat 
a zazpívat při oblíbených 
dětských písničkách  
v podání zpěvačky Magda-
lény Moudré, hornopočer-
nické rodačky a studentky 
Pražské konzervatoře. 
Počernické kuře se v Hor-
ních Počernicích dobře baví 
už víc než deset let, i když 
někdy bohužel pod deštní-
ky. Stejně jako v minulých 
ročnících však především 
rozdává radost dětem. Díky 
štědrosti a solidaritě Hornopočernických  
získalo letos pro sbírku Pomozte dětem 
9.169 korun, tedy jen o necelých sto korun 
méně než v loňském roce, kdy na stejnou 
akci a navíc za krásného počasí přišlo mno-
hem více lidí.

Charitativní jarní akci pořádali: Skautské 
středisko Horní Počernice, Rodinné centrum 
MUM, Základní škola Bártlova, Základní škola 
Stoliňská, Chvalský zámek, Dům dětí a mlá-
deže, Molechet, Salesiánské hnutí mládeže, 
Kulturní centrum Horní Počernice a přátelé.

-red-

V HOPU SI HRAJEME NA HRDINY

NEPOSEDNÝ POCHOD 2015

POČERNICKÉ KUŘE POMÁHÁ DĚTEM ZA KAŽDÉHO POČASÍ

V reakci na článek pana Straky odkazuji na 
webové stránky ÚMČ Praha 20, kde jsou veš-
keré podrobné informace ohledně výstavby. 
Co se týká upozornění J. Straky na zápory 
stavby této křižovatky, doporučila bych mu, 
aby se s ní nejdříve seznámil, než zveřejní 
nepravdivé informace. Nikoho z radnice však 
neoslovil. V současné době probíhá příprava 
studie proveditelnosti napojení stávající 
cyklostezky na Klánovice přemostěním přes 
D11. Souběžně probíhá projednávání změny 
územního plánu trasy klánovické spojky  

a přemístění propojení MÚK Beranka s ulicí 
Ve Žlíbku na jižní stranu, tedy za dálnici od 
obytné části ulice K Berance. 
Co se týká klidného a bezpečného přístupu 
pro pěší a cyklisty, musím konstatovat, jak mě 
velmi mrzí, že se členové místní ODS nepo-
kusili v roce 2009 zajistit, aby celá cyklostezka 
od ulice K Berance až po Klánovický les byla 
v tomto klidovém prostředí. Proč došlo k 
návrhu změny územního plánu mezi dálnicí 
D11 a ulicí K Berance? Jak byla plánovaná cy-
klostezka podél ulice K Berance? Proč neřešili 

členové ODS napojení cyklistů na Radonice? 
Na tyto otázky pan Straka odpovědi nedává, 
přestože byl v té době placeným radním 
pro rozvoj obce a všechny tyto záležitosti 
byly právě v jeho kompetenci. My musíme 
dodnes (nejen) tyto „projekty“ dohánět  
a hlavně postupně dokončit. Jen nás to stojí 
mnohem víc práce, peněz a času. 

Hana Moravcová,  
starostka 

AD: KLADY A ZÁPORY MÚK BERANKA (HPZ 3/2015)
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GRATULUJEME NAŠIM DUBNOVÝM JUBILANTŮM A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ.

NAŠI JUBILANTI V LEDNU 2015

Hana Korcová
Vojtěch Pěknic
František Slavík
Jaroslav Hejhal
Antonín Hora
Markéta Macchia
Ladislav Kebísek
Hana Řeřichová
Olga Andrlová
Jiřina Švejnohová
Jiřina Jirotková
Květoslava Krejčová
Jiřina Pšádová

Alois Stibor
Venuše Volejníková
Jarmila Živcová
Miloslava Hejhalová
Taisa Horáková
Verona Horáková
Josef Srb
Františka Jehlářová
Vlasta Kvasničková
Marie Szeniawská
Marie Tučková
Libuše Váchalová
Jaroslav Vomáčka

Jiří Červenka
Marie Hrnčířová
Drahomíra Krajňáková
Jiří Podr
Vladimír Stoklasa
Věra Volfová
Irena Žebrová
Libuše Pankratzová
Libuše Smažíková
Jaroslava Stuchlíková
Milena Šimandlová
Alena Cafourková
Milan Čtvrtníček

Eva Folková
Miluše Schovánková
Milena Bőhmová
Drahomíra 
Černohouzová
Jitka Herianová
Alena Hussarová
František Kabát
Pavel Klement
Zdenka Nigrinová
Brigitta Šátralová
Jaroslav Škorpil

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

VZPOMÍNKA NA JAROSLAVU JELÍNKOVOU
Dne 3. 4. 2015 uplynou tři roky od úmrtí mojí  
manželky,  naší maminky, babičky a dcery. 

Vzpomínají manžel, děti, vnučky a matka.STŘEDA 8. DUBNA VE14.00
KLUBOVNA, OD 15.30 PÉTANQUE V SOKOLOVNĚ

ČTVRTEK  9. DUBNA, SRAZ V METRU Č. MOST   
VE 13.40, DIVADLO U VALŠŮ: MAM´ZELLE  NITOUCHE
VEDE L. FROUZOVÁ.

PÁTEK 17. DUBNA, SRAZ V METRU Č. MOST  
VE 13.45, VYCHÁZKA DO PARKU CIBULKA   
VEDOU L. FROUZOVÁ A D. FADRNÝ. 

PONDĚLÍ 20. DUBNA, SRAZ V METRU Č. MOST V 9.00 
VYCHÁZKA DO HOROMĚŘIC A NEBUŠIC 
VEDOU V. FLEIŠEROVÁ A L. FROUZOVÁ. 

ÚTERÝ 21. DUBNA  VE 14.00 
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S HOSTEM 
SENÁTORKA ZUZANA BAUDYŠOVÁ 

ČTVRTEK 23. DUBNA, SRAZ  V METRU Č. MOST V 6.25
VÝLET DO  PARDUBIC
VEDOU L. FROUZOVÁ A D. FADRNÝ.

STŘEDA 29. DUBNA VE 14.00
KLUBOVNA JE OD DUBNA OTEVŘENA 
KAŽDOU STŘEDU.

STŘEDA 6. KVĚTNA, VE 14.00 U HŘBITOVA CHVALY 
VYCHÁZKA S KRONIKÁŘEM HUBERTEM ANTESEM 
PO NAUČNÉ STEZCE – 2. ČÁST  

OD DUBNA KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10.00 DO 11.00 
CVIČENÍ V DOMEČKU

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

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V DUBNU 2015
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Na válečné manévry německých vojsk uka-
zoval příjezd dlouhého zásobovacího vlaku 
s menším strážním oddílem maďarských 
vojáků, odstavený na vedlejší koleji přes 
celou délku nádraží až do revolučních dnů. 
Během nich sehrál svoji úlohu.
Bojovou situací se pak dne 10. dubna stalo 
letecké střetnutí spojeneckých letadel, jež  
hlídkovala v okolí Kbelského letiště. Zřejmě 
šlo o to zabránit vzletu německých letadel 
z tohoto letiště. Hlídkující letadla se s nimi 
nad naším územím střetla a sestřelila zde 
osm letadel. Z jednoho letadla, sestřele-
ného nad Bílým vrchem, se německý pilot 
padákem zachránil. Těla pilotů pak němečtí 
vojáci odvezli k pohřbení, vraky letadel byly 
odstraněny až po konci války.
Že se přibližoval konec války, bylo patrné už 
z toho, když 11. 4. pražský velitel německé 
posádky nařídil naší obci dodat dlouhé silné 
kmeny stromů na zřízení protitankových 
zábran. Selské povozy dřevo dopravovaly 
do Kyjí. 
Dne 20. dubna velitel strážního oddílu záso-
bovacího vlaku přišel na obecní úřad a před-
sedovi správní rady obce Orságovi oznámil, 
že je ochoten předat zásoby z vlaku do 
českých rukou. Vzhledem k tomu, že v obci 
byli také němečtí vojáci, rada Orság svolil  
k dohodě, že předání se provede, jakmile to 
situace dovolí. Maďarští vojáci ze strážního 
oddílu však v dalších dnech začali zásoby  
v menších množstvích rozdávat občanům 
za různé služby a pomoc, například za civilní 
šaty apod.
Učitel měštanské školy Karel Angelis 
podle pokynů ze zahraničí se vytvářejícího 
Národního výboru v těchto dnech začal 
jednat s předsedou správní rady Orságem 
o očekávaném postupu při převzetí správy 
obce revolučním orgánem.
Další událostí těchto dnů byl nezvyklý ruch 
mezi Němci na zemědělských usedlostech 
dne 24. dubna, když horečně připravo-
vali vozy a zásoby aby následujícího dne 

časně ráno společně vyrazili na dohodnuté 
soustředění kdesi u Říčan, odkud chtěli 
pokračovat směrem do Bavorska. Na opuš-
těná hospodářství se zanechanými zvířaty 
byli ihned dosazeni zemědělci jako zatímní 
správci.
Události již nezadržitelně spěly ke konci 
okupace, nic na tom nemohla změnit ani 
poslední řeč protektora K. H. Franka prone-
sená v noci dne 30. dubna, ani oznámení 
smrti Adolfa Hitlera dne 1. května, takže 
smuteční prapory nezavlály ani na úředních 
budovách. Následujícího dne se pak na 
vyzvání většina lidí  vrátila z nádraží domů 
a do zaměstnání nejela. Dne 4. května se 
začalo s likvidací německých nápisů na 
vývěsních štítech a na hlavní ulici skupina 
diváků sledovala lakýrnického mistra Anto-
nína Caldu, který postupoval dům od domu 
a tyto nápisy odborně zamalovával.
Všeobecné napětí vyvrcholilo následující 
den 5. května, když po desáté hodině vysílal 
rozhlas pouze česky a posléze nepřímo 
vyzval k ozbrojenému povstání. Zanedlou-
ho nato musel žádat sám o pomoc k obraně 
svého působiště v boji o rozhlas.
U nás se utvářel Národní výbor a vydal  
k občanům obce provolání se zásadami, 
jimiž se bude řídit do vydání pokynů  
z nadřízených míst. Vyvěšovaly se prapory 
v barvách Československé republiky a byla 
zahájena mobilizace vojáků, pro něž však 
nebyla potřebná výzbroj. V půl třetí odpo-
ledne byl doručen z ustaveného okresního 
národního výboru oficiální pokyn, aby 
byla zahájena činnost Místního národního 
výboru, který později ke svému názvu přijal 
přívlastek revoluční. Už v 16 hodin se pak 
konala první schůze, na níž byl předsedou 
zvolen Karel Angelis, místopředsedou Josef 
Kožíšek a členy Jindřich Dostál, Karel Fotr, 
Josef Hlaváč, Josef Holuša, Václav Janoušek, 
Josef Jinšík, Karel Kodrle, Josef Lana, Šimon 
Lošek, Jaromír Mach, Karel Míka, Jan Petr, 
František Nožička, Jaroslav Pavlík, Jan Ruml, 

Josef Řehák, Vilém 
Svatoš, Josef Urban, 
Vilém Vaněrka, Josef 
Vopěnka, Václav Zají-
ček, Antonín Žatecký. 
Tito občané zastupo-
vali v orgánu obce 
jednak politické strany, 
jednak zastupovali i tři 
původní samostatné 
obce spojené v jednu.
Ihned po schůzi před-
seda Angelis převzal 
od rady Orsága správu 
obce a jako první 
opatření ustanovil 
ozbrojenou národní 

stráž, přejmenovanou později na Revoluční 
gardu. Velitelem byl jmenován podplukov-
ník Jiří Ruml se stanovištěm na Revolučním 
národním výboru. Jeho zástupcem byl 
jmenován velitel 1. roty kapitán Karel Mottl 
s umístěním ve škole v dnešní Bártlově ulici. 
Velitelem 2. roty byl jmenován poručík Karel 
Hýsek se stanovištěm ve škole svépravické 
a velitelem 3. roty kapitán Josef Bouška se 
stanovištěm ve škole chvalské. S velitelem 
německých vojáků ubytovaných ve školách 
byl sjednán jejich odchod k sousedním 
Nehvizdům. Maďarští vojáci ze strážního 
oddílu zásobovacího vlaku se vzdali  
a byli internováni ve škole a ochranu vlaku 
převzala ustavená stráž. Získané zbraně byly 
poslány jako pomoc bojujícím Pražanům.
Místním obchodníkům byl vydán pokyn, 
který je činil odpovědnými za zásoby zboží 
s povinností ve veřejném zájmu je chránit. 
Místní národní výbor pro svou činnost 
ustanovil první komise, například komisi 
zemědělskou pod vedením Jana Rumla, 
jež měla za úkol zajistit produkci mléka pro 
místní zásobování a zabezpečit provádění 
zemědělských prací, které nesmí být dotče-
ny revolučními poměry. 
Komise zásobovací pod vedením Františka 
Nožičky měla za úkol vytvořit přehled  
o zásobách zboží u obchodníků a v místním 
mlýně, odhadnout potřebu základních po-
travin v obci a navrhnout a řídit zásobování 
obyvatel. Vyšetřovací komise pod vedením 
Karla Kodrleho měla zajistit osoby, které se  
v době okupace provinily proti národu  
a provádět příslušná šetření.
Ozbrojené stráži se podařilo odrazit oddíl 
německých vojáků, kteří k nám postupovali 
od Dolních Počernic. Při přestřelce byl na 
naší straně usmrcen Jaromír Šedivý. Aby se 
zamezil průjezd ohlášeného vojenského 
vlaku s německým vojskem do Prahy, byla 
na železniční trati přerušena kolej. Na do-
poručení vyšetřovací komise byly zajištěny 
rodiny německých občanů a internovány ve 
svépravické škole.
V noci na šestého května byly stavěny 
barikády, jedna na křižovatce dnešních ulic 
Náchodská, Jívanská a druhá na Chvalech  
u železničního přejezdu na původní silnici 
do Satalic.
Osoby ozbrojené národní stráže byly roz-
místěny po celé obci k ochraně obyvatel  
a udržovaly spojení s velitelstvím. Takové 
byly některé z událostí prvého dne  
Pražského povstání u nás.
O dalších událostech opět v pokračování.

Hubert Antes, 
kronikář

Historie dávná i nedávná – 80 
Události

Sestřelené německé stíhací letadlo Messerschmitt Bf 109
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Osm smrtelných hříchů civilizace
Konrad Lorenz 

Dnes už klasická knížka 
laureáta Nobelovy ceny 
Konrada Lorenze výstižně 
vyslovuje varovné i velmi 
inspirativní poselství. 
Srovnáním s živočišnými 
společenstvími dokládá, 
v čem je dnešní civilizace 
škodlivá, když popírá 
geneticky dané potřeby 

člověka. Lidský živočich nejen závisí na 
přírodě, jejíž masivní likvidace podlamuje 
jeho biologickou schopnost přežití, ale 
potřebuje žít v pospolitosti vyznávající kul-
turní, hodnotové normy, bez nichž rovněž 
hyne. Ztráta estetické vnímavosti, extrémní 
individualismus a konzumní životní styl  
v anonymních megakonglomeracích mají 
za následek rozpad rodinné i společen-
ské soudržnosti a v konečném důsledku 
osamělost. 

Drama Bílé hory
Dušan Uhlíř

Bitva na Bílé hoře figu-
ruje v našich předsta-
vách stále jako symbol. 
Snad ne už jako symbol 
hanebné porážky  
a národního neštěstí, 
ale stále ještě jako 
velký historický mezník 
v českých dějinách. 

České země po roce 1620 už nebyly tím, co 
předtím. Kniha od předního českého histo-
rika předkládá přehledná fakta i zajímavosti 
o jedné z nejvýznamnějších bitev v naší his-
torii. Zjistíte, jaké byly její příčiny i důsledky, 
jací aktéři stáli v jejím pozadí i co rozhodlo 
o jejím výsledku na bitevním poli.

Rudý zákon
Bill Browder

„V Rudém zákoně 
vypráví Bill Browder 
pozoruhodný děsivý 
příběh o tom, jak z něj 
boj za spravedlnost  
v Rusku nečekaně 
udělal vůdce světo-
vého boje za lidská 
práva a úhlavního 

nepřítele Vladimíra Putina. Je to kniha pro 
každého, kdo chce poznat kulturu korupce 

a beztrestnosti v dnešním Putinově Rusku 
a Browderův hrdinský příklad, jak se tomu 
postavit.“
John McCain, senátor USA

Skutečný příběh o korupci v Kremlu, vraždě 
a boji jednoho muže za spravedlnost.
Finančníkův příběh ukazuje, jak zločinecký 
a autoritářský stát je podle jeho vlastních 
slov dnešní Rusko a jak dokáže Putinův 
režim efektivně využívat katyňskou metodu 
státem podporované lži. Browderův příběh 
je také zároveň svědectvím, že skutečným 
hybatelem velkých událostí mohou být 
energie a síla osobního přesvědčení.
Od roku 2009, kdy sám sobě slíbil, že po-
mstí smrt svého přítele a spolupracovníka 
Sergeje Magnitského, vede celosvětovou 
kampaň odhalující rozmach korupce a po-
rušování lidských práv v Rusku. Bill Browder 
se zasloužil o prosazení zákona Sergeje 
Magnitského na půdě amerického kon-
gresu. Zákon od roku 2012 zakazuje vstup 
do země a nařizuje zmrazení účtů vrahům 
Magnitského a dalším ruským občanům, 
kteří porušují lidská práva. Browder se  
v současné době snaží o zavedení podobné 
legislativy v Evropské unii.

Kdybys mě teď viděla
Cecelia Ahernová 

Všechno v životě 
designérky Elizabeth 
Eganové má své pevné 
místo – od hrníčků 
na kávu v nablýskané 
kuchyni až po vzorníky 
a kelímky s barvou  
v pracovně. Má pocit, 
že díky dokonalému 

pořádku a pečlivosti se jí daří držet svůj 
život pod kontrolou – a vyhýbat se trápení 
a bolesti, kterou zažila v minulosti. Snaží se 
naplno věnovat práci a přitom být mat-
kou svému adoptovanému šestiletému 
synovci Lukovi, takže jí už nezbývá čas na 
nic jiného – na omyly, ale ani na nějaké 
příjemné povyražení. Až do okamžiku, kdy 
do Lukova i jejího života vstoupí záhadný, 
bezstarostný a spontánní Ivan. Luke tvrdí, 
že je to jeho „neviditelný přítel“, Elizabeth 
považuje pohledného muže za otce Lukova 
kamaráda Sama. 
Cecelia Ahernová vypráví neuvěřitelný 
příběh Ivana, který najde životní lásku ještě 
dřív, než se s ní osobně setká, a Elizabeth, 
která zjišťuje, že nic není takové, jak se 
původně zdálo.

Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!
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OHLÉDNUTÍ ZA MENE 
TEKEL 2015

Milí naši čtenáři,

IX. ročník mezinárodního 
festivalu proti totalitě, zlu 
a násilí, pro paměť národa 

Mene Tekel se uskutečnil od 23. února do 
1. března 2015 s tématem Rodina v době 
nesvobody. Jeho vyvrcholením byla ekume-
nická bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha.
Velkou pozornost vyvolalo kázání prof. Petra 
Piťhy s názvem Našimi nepřáteli jsme my 
sami a je dostupné na http://www.apha.cz/
nasimi-neprateli-jsme-my-sami. Věřte, že stojí 
za přečtení. Promluva úzce souvisí s veliko-
nočním tématem a může být zajímavá hlavně 
pro ty, kteří v těchto krásných svátcích jara a 
vzkříšení hledají kromě velikonočních vajíček 
ještě něco navíc.
Proto mi dovolte přidat k rozjímání Petra Piťhy 
jednu z básní Marie Rafajové:

BALVAN

Je lidské já jak balvan a člověk uvězněný 
v něm sám sobě bývá nejtěžším balvanem.
Sám sobě neúnosný v sobectví ztrnulém
živ pouze tělu – v srdci má smrt i peklo své.
A proto přišel Ježíš, v němž Bůh se poznat dal, 
by člověk cestou kříže ten balvan překonal.

KALENDÁRIUM

1. 4.  80. výročí narození 
 Josefa Topola
4. 4.  10. výročí úmrtí 
 Heleny Zmatlíkové
5. 4.  180. výročí narození 
 Vítězslava Hálka
7. 4.  85. výročí narození 
 Milana Šimečky
11. 4.  70. narozeniny 
 Karla Steigerwalda
12. 4.  145. výročí narození 
 Josefa Pekaře

Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
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Kostel sv. Ludmily na Chvalech
BOHOSLUŽBY o Velikonocích 2015 

 
DATUM DEN HODINA POZNÁMKA 

29. 3. 2015 
neděle 

Květná Neděle 8:30 Mše sv. - Chvaly 
10:30 Mše sv. - Klánovice 
18:30 Mše sv. - Chvaly 

30. 3. 2015 
pondělí 

Pondělí Svatého Týdne   

31. 3. 2015 
úterý 

Úterý Svatého Týdne 18:30 Chvaly 

1. 4. 2015 Středa Svatého Týdne 8:30 
17:45 

Chvaly 
Klánovice 

2. 4. 2015 
Čtvrtek 

Zelený Čtvrtek 
Mše sv. na památku Večeře Páně 

18:30 Chvaly 

3. 4. 2015 
pátek 

Velký Pátek 
Památka Umučení Páně 

17:00 
19:00 

Jirny 
Chvaly 

4. 4. 2015 
Sobota 

Bílá Sobota 
Velikonoční vigilie 

19:30 
20:30 

Jirny 
Chvaly 

5. 4. 2015 
neděle 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Mše sv. 

8:30 
10:30 
10:30 

Chvaly 
Klánovice 

Jirny 
6. 4. 2015 
pondělí 

Pondělí v Oktávu Velikonočním 
Mše sv. 

8:30 
10:30 

Chvaly 
Jirny 

 

Velikonoční  programy farních sborů  
v Horních Počernicích

Bohoslužby o Velikonocích 2015

Středa 1.4.
Církev evangelická metodistická, Křovinovo nám.12/18
18.00  Sederová večeře-nutné přihlásit předem, počet účastníků omezen

Zelený čtvrtek 2.4. Českobratská církev evangelická, Třebešovská 2010/46, roh s Dobšickou
18. 00  Čtení evangelijních pašijních oddílů se zpěvy

Církev československá husitská, Náchodská 382/171
17.00  Bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně

Velký pátek 3.4. Českobratská církev evangelická, Třebešovská 2010/46, roh s Dobšickou
18. 00  Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Církev evangelická metodistická, Křovinovo nám.12/18
18.00  „On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli.“

Církev bratrská, Ve žlíbku 168/8
19.00  Velkopáteční bohoslužba

Neděle velikonoční
Českobratská církev evangelická, Třebešovská 2010/46, roh s Dobšickou
9. 30  Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Církev československá husitská, Náchodská 382/171
9.00  Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Církev evangelická metodistická, Křovinovo nám.12/18
9.30 „Není zde, byl vzkříšen.“ Slavnostní bohoslužba

Církev bratrská, Ve žlíbku 168/8
9.00  Bohoslužba na Boží hod velikonoční
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Není náhodné, že velikonoce slavíme na jaře, 
kdy se znovu obnovuje život. Je to období, 
na které se těšíme, protože tma ustupuje 
a přibývá denního světla a my se po zimní 
únavě s chutí nadechujeme čerstvého jarní-
ho vzduchu.  
Židé si právě o velikonocích z generace na 
generaci předávají dávné vyprávění o vy-
svobození z Egypta. Připomínají si, že ze tmy 
otroctví mohli přejít do světla svobody.  
A v našich sborech a farnostech si připomí-
náme vysvobození ze tmy a beznaděje Vel-
kého pátku, spojeného s ukřižováním Ježíše 
Krista, do světla velikonoční neděle, spojené 
s Ježíšovým vzkříšením. 
Připomíná mi to často vysmívanou větu, že 
pravda a láska nakonec navzdory všemu 
zvítězí nad zlobou a nenávistí. Není to žádná 
fráze nějakých „pravdoláskařů“, ale je to 
naděje, bez které by se v našem světě nedalo 
vůbec žít a o něco dobrého usilovat. A právě  
o tom vyprávějí svou zvláštní řečí také biblic-
ké velikonoční texty. Vyprávějí o tom, 
že dílo Ježíše Nazaretského, o kterém se 
zdálo, že vzalo po jeho ukřižování smutný 
konec, začíná  měnit životy jednotlivých lidí. 
Když porovnáváme tato vyprávění v biblic-
kých evangeliích s pozdějšími legendami, 
plnými  nadpřirozených zázraků, dýchne na 
nás zvláštní střízlivost až plachost těchto 
nejstarších zpráv.
Jako by se tu jejich autoři pokoušeli slovy, 
která máme my lidé k disposici, sdělit to, 

co  je jen těžko popsatelné a co se nakonec 
může předávat jenom tak, že se o to lidé mezi 
sebou navzájem sdílejí: „Víš, mně to pomohlo, 
mně to zase dalo novou naději, mne to v ži-
votě zastavilo...“. A tak nám vyprávějí  o plačící 
Marii Magdaléně, která bloudí kolem prázd-
ného Ježíšova hrobu až ve své osamělosti 
zaslechne své jméno a teď už ví, že není sama. 
Vyprávějí o dvou mužích, kteří utíkají z Jeruza-
léma do nějaké vesničky Emauzy, zdrceni tím, 
co se při Ježíšově ukřižování stalo.  A na své 
cestě prožijí setkání, které sami neplánovali, 
ani nepřipravovali. Kdyby je sledoval nějaký 
kameraman, popsal by to asi takto:  Dva muži 
šli smutně do Emauz a přitom si povídali. Pak 
jsem je v krátké době viděl, jak s velikou ra-
dostí běží zpět do Jeruzaléma, odkud předtím 
se strachem utekli. Nebo evangelia vyprávějí 
o nejbližších učednících nazaretského Ježíše, 
kteří jsou ze strachu před policejní razií spo-
lečně schováni za zavřenými dveřmi. A pak 
zaslechnou do svého strachu pozdrav: „Pokoj 
vám“. A ten pozdrav má sílu skutečného 
pokoje a klidu. A tak otevřou dveře a vyjdou 
mezi lidi. A i když je nic záviděníhodného 
nečeká, strach už nemají.  
Tuto změnu v lidech a jejich jednání by mohl 
už tehdy každý starověký novinář popsat.  
To ostatní, co se vypráví o velikonocích, by 
popisoval těžko. Vzkříšení Ježíše Krista se 
popsat ani dokázat nedá. Možná se budete 
divit, ale ani bible samotná ho nikde nepo-
pisuje. Popis známe až z některých středově-

kých obrazů. Vypozorovat se dá jenom jistá 
změna v lidském životě. Smutek se nenápad-
ně mění v radost, beznaděj se pomalu mění 
v naději, strach v odvahu, ti, kdo mysleli, že 
ve svém životě už nemají co čekat, dostávají 
novou sílu něco dělat a ti, kdo mnoho poka-
zili, mají najednou šanci začít znovu.
V tomto našem složitém světě se všemi jeho 
ohroženími všichni nějak zápasíme o naději, 
o vlastní vnitřní pravdivost a o to, abychom 
sami nepřispívali k různým projevům nená-
visti, zloby a strachu. Velikonoce nevyprávějí 
o tom, že všechno se změní jako mávnutím 
kouzelného proutku. Ale vyprávějí o naději, 
která k nám přichází ještě odjinud, než je-
nom z nás samých. Vyprávějí o naději života 
navzdory všemu, co ukazuje k jeho zničení. 
Mám vždycky radost z toho, když se setkám  
s lidmi, kteří jenom nenadávají na poměry, 
ale se kterými mohu sdílet právě naději a 
třeba také  odvahu postavit se všelijakým 
hloupým projevům xenofobie a nesnášenli-
vosti. Ať se tedy i prostřednictvím velikonoc 
a jejich poselství utvrdíme v tom , že té na-
děje je víc než všelijakého strachu a skepse. 

Petr Firbas, farář Českobratrské církve 
evangelické v Horních Počernicích

Přijměte srdečné pozvání na koncert duchovní  
hudby, který se uskuteční 

3. velikonoční neděli 19. 4. 2015 v 16:30 
v kostele sv. Ludmily na Chvalech. 

Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Pachelbela  
a dalších mistrů. 

Vystoupí flétnistka Gabriela Žižková, za varhany  
usedne Veronika Zemanová. Studentky absolvent-
ského ročníku Pražské konzervatoře se těší na vaši 
účast.

Vstupné dobrovolné.

Barokní podvečer s příčnou  
flétnou a varhanami

NADĚJE JE VÍC NEŽ STRACH A SKEPSE
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Je příjemné zjistit, že se i v dnešní poněkud 
nevyzpytatelné době daří pozitivně přispět 
k tak ožehavému tématu, jakým je imigrace. 
Obřadní síň ve druhým patře zámecké budo-
vy se totiž v sobotu 14. 3. 2015 v rámci Mon-
golského dnu zaplnila několika desítkami 
zájemců všech generací tak, že se do ní mnozí 
ani nevešli a museli stát na rovněž zaplněné 
chodbě. Pro hlavní organizátory akce  
z neziskové společnosti Integrační centrum 
Praha (www.icpaha.com), která se zabývá 
zejména sociálními službami a poradenstvím 
pro imigranty, byl takto velký zájem veřejnos-
ti o pražskou komunitu a kulturu Mongolů 
velkým překvapením. Podobně příjemně pře-
kvapeni byli také přítomní zástupci mongol-
ské menšiny žijící u nás i přítomný mongolský 
atašé. Záštitu nad akcí převzalo Velvyslanectví 
Mongolska a Městská část Praha 20, jejíž 
vedení reprezentovala místostarostka Eva 
Březinová.  
Nejatraktivnějším bodem programu byly 
mongolské písně doprovázené hrou na morin 
khuur, tradiční mongolský lidový nástroj vel-
mi vzdáleně připomínající violoncello, který je 
jedním z pozoruhodných symbolů mongol-
ské kultury. Neobvyklé a podmanivě táhlé 
pastevecké, lidové i milostné písně z dalekých 
stepí v podání mongolských interpretů doká-
zaly přenést atmosféru vzdálené země zcela 
neopakovatelným způsobem, stejně jako 
instrumentální skladby doprovázené hrou na 
housle nebo písně zpívané bez doprovodu 
hudby. Atmosféru drsných stepí, jezer, hor  

a pouštní pustiny bylo možné dokonce  
i trochu „ochutnat“ v podobě tradiční specia-
lity mongolské kuchyně – taštiček plněných 
hovězím masem zvaných Buuz a slaného 
mléčného čaje süütei tsai. Bylo si také možné 
popovídat o tom, jak se žije v jejich vlasti  
a poptat se jich, jak se cítí u nás. Mnozí této 
příležitosti využili: většina přítomných Mon-
golů totiž mluvila velice dobře česky a zájem 
o vlast je nesmírně těšil - a někdy i dojímal.  
Z krátké prezentace se pak bylo možné do-
zvědět řadu zajímavostí o Mongolsku a jeho 
historii i současnosti.  
Nakonec se ta daleká a hrdá země vklíněná 
mezi dva velké (a rozhodně ne vždy přátelsky 
naladěné) sousedy, Rusko a Čínu, přestala 
zdát tak docela cizí a bylo možné i žasnout 
nad v některých momentech si překvapivě 
podobnou historií, „národní povahou“  
a dějinnými souvislostmi. Koneckonců jsou 
právě Mongolové sice malým a ve srovnání 
s většinou svých sousedů chudým, ale hou-
ževnatým národem, který si dokázal uchovat 
nezávislost, jazyk a vlastní kulturu. Věděli jste 
třeba, že se v Mongolsku píše cyrilicí, jejíž 
vznik je připisován žákům „našich“ věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje, přestože se nejedná  
o slovanský národ? Nebo že se kromě 
kysaného kobylího mléka (prý má asi 2 - 4 
procenta alkoholu a pije se dnes hlavně na 
mongolském venkově, protože se má pít 
čerstvě zkvašené) v Mongolsku tradičně 
pije také zkvašené mléko velbloudí? Nebo 
že v Mongolsku je sice stále ještě poměrně 

rozšířený pastevecký styl života, ale že se 
zároveň v zemi slibně rozvíjí také průmysl 
a těžba nerostných surovin? A že v mon-
golském hlavním městě je průměrná roční 
teplota pouhých -10 stupňů Celsia a velká 
část Mongolska že je vlastně řídce osídlenou 
náhorní planinou a celá země že je plná zcela 
nevšedních, dosud částečně neprobádaných 
a civilizací téměř nepoškozených přírodních 
krás? 
Nezbývá než si přát, aby se podobná setkání  
s imigranty konala v Horních Počernicích 
častěji, pokud možno ještě podrobněji sou-
středěná na kulturu, historii a reálie zemí, ze 
kterých naši „exotičtí“ sousedé pocházejí. Je 
dobré vědět nejen o nejrůznějších negati-
vech, ale také o tom, že naše země dovede 
být přívětivým druhým domovem lidí, kteří 
museli ze své vlasti z nejrůznějších důvodů 
odejít.

- sty -  

JAK CHUTNALO MONGOLSKO

18. dubna 2015 ve 14.00 - setkání motocyklových legend 
ze šestidenní Karlem Janečkem, vnukem zakladatele, a autogramiáda 
Jiřího Wohlmutha

Veterán Párty 25. dubna 2015 - tradiční celodenní setkání 
historických automobilů

Od 9. dubna do 25. dubna 2015
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin

areál Chvalského zámku, 
Městská část Praha 20 – Horní Počernice

Průřez historií od vzniku JAWY až po součastnost. 
Legendární motocykly účástníci se FIM - šestidenní. Tatínkové, 
dědečkové, vezměte s sebou potomky a představte jim slávu 
značky JAWA z dob vašeho mládí.
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ááá ... bude to PARÁDA!

Městská část Praha 20 

a Chvalský zámek 

ve čtvrtek 30. dubna

Čarodějnice 
zvou na 26. ročník 
tradiční a oblíbené akce

zm
ěn

a p
ro

gr
am

u v
yh

ra
ze

na

• 19:00 ZAPÁLENÍ VELKÉHO OHNĚ  
              slovo starostky

• 19:15 hornopočernická blues-rocková skupina      
             SILVERBACK

• 20:40 hvězda večera 

     GIPSY.cz  
          s hity Žigulik, Romano Hip Hop atd.

• 21:50 ohňostroj
• po celý den pouť, kolotoče, stánky,  
   občerstvení, dostatek pití i jídla

vstupné 60 Kč
děti do 120 cm zdarma

moderátoři: Václav Žmolík a Kamil Burda

Na Chvalské tvrzi 857, 193 00
 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 281 865 130 

www.chvalskyzamek.cz

na Chvalské tvrzi

20
15

ODPOLEDNÍ PROGRAM OD 14 HOD.:
• malování na obličej, kadeřnický design 
  a stříhání - zdarma
• hry pro děti, středověká mučírna
• kouzlení a soutěže pro děti na pódiu
• dětská hudební, taneční a sportovní  
   vystoupení
• ceny od RC MUM - vyhraje každý!

• 16:00 skvělá kapela pro mladé  
   Nechte nás BEAT!
• 17:45 VOLBA NEJHEZČÍ DĚTSKÉ  
   ČARODĚJNICE
 program pro všechny od 18- 22 hod.  

• 18:00 JAROSLAV UHLÍŘ  
       s rockovou kapelou a hity Severní vítr,  
                           Holubí dům, Není nutno:   ŽIVĚ

!
Hlavním partnerem akce je společnost
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Program divadla na duben a květen 2015
POKLADNA

Pokladna v divadle je otevřena od pondělí do čtvrtka od 16 do 18 hodin a hodinu 
před začátkem všech představení pro veřejnost. Od 27. dubna bude pokladna v divadle 

uzavřena, ale rádi vás obsloužíme v kanceláři divadla, tel. 281 920 326. 
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

Vstupenky do Divadla v přírodě se prodávají pouze na místě, 
vždy hodinu před začátkem představení.

PLATBY KARTOU
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.

REZERVACE
Internetové rezervace na www.divadlopocernice.cz nebo divadlo@divadlopocernice.cz.

Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. 
E – VSTUPENKA

Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. 

VÝSTAVA VE FOYER 
JIŘÍ VANĚK: OBRAZY, OBJEKTY

Výstava končí 31.5.2015

Úterý 7. dubna v 17.30
KONCERT ZUŠ Horní Počernice

Středa 8. dubna v 19.30
VYSAVAČ

Čtvrtek 9. dubna v 9.00 a 10.30 
LILI, DÍVKA Z HVĚZD

Pátek 10. dubna v 19.30
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 
 
Sobota 11.dubna v 15.00
KOUZELNÉ KŘESADLO

Pondělí 13. dubna v 9.00 a 10.30
O SNĚHURCE

Úterý 14. dubna v 19.30
S PYDLOU V ZÁDECH

Čtvrtek 16. 4. v 9.00 a 10.30
TRAPAS NEPŘEŽIJU! 
ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ

Pátek 17. dubna v 19.30
VŠECHNO NENÍ KOŠER

Sobota 18. dubna v 15.00
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE

Neděle 19. dubna v 18.00
POSLEDNÍ LÉTO SARAH BERNHARDT

Úterý 21. dubna v 9.00 a 10.30
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 

Středa 22. dubna v 19.30
ROZMARNÝ DUCH

Neděle 26. dubna v 15.00
ČERTOVSKÁ POHÁDKA

Úterý 28. dubna v 9.00 a 10.30
PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU 

Pondělí 4. května v 19.30
CAVEMAN

Úterý 5. a středa 6. května v 9.00
HYGIENA KRVE ANEB ŽIJTE BLAZE

Pátek 8. května
HORNÍ POČERNICE 1945

Pondělí 11. a středa 13. května  
v 10.00
ŠKOLA MALÉHO STROMU

Úterý 7. dubna v 17.30

KONCERT ZUŠ Horní Počernice
Vstup volný

Středa 8. dubna v 19.30

Patrik Hartl

VYSAVAČ
Studio DVA

Pátek 10. dubna v 19.30

Oscar Wilde

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme

Režie: Stanislav Tomek

Sobota 11. dubna v 15.00

Ludmila Razimová podle knihy Hanse Christiana 
Andersena

KOUZELNÉ KŘESADLO
Liduščino divadlo

Klasická činoherní pohádka s písničkami pro děti 
od 4 let. Napínavý příběh vysloužilého vojáka, 
který od staré čarodějnice získá kouzelné křesa-
dlo plnící každé přání. V pohádce nechybí láska 
ke krásné princezně, intriky a boj dobra se zlem. 

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 14. dubna v 19.30

Pavel Fiala – Josef Dvořák

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Pátek 17. dubna v 19.30

Šolom Alejchem

VŠECHNO NENÍ KOŠER
Rádobydivadlo Klapý

Režie: Ladislav Valeš

Hra na motivy světoznámého amerického 
muzikálu Šumař na střeše. Příběh chudého ži-
dovského mlékaře, který se snaží provdat svých 
pět dcer, jež ovšem mají o ženiších vybraných 

otcem zcela jiné představy. Ukazuje střet dvou 
generací, světa dospívajícího mládí, které chce  
o svém osudu rozhodovat samo, a letitých tradic 
a představ dospělých. Dívky se chtějí vdávat 
podle svého navzdory tradicím a svým rodičům, 
kteří jim vybrali ty správné ženichy. Nakonec 

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

PREMIÉRA

VYPRODÁNO
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však zvítězí jistá moudrost, spravedlnost  
a otcovský ohled k dcerám.

Rádobydivadlo Klapý u nás hostovalo loni v říjnu 
se svým zatím nejúspěšnějším představením 
Amadeus a také hru Všechno není košer provází 
velký divácký ohlas.

Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 18. dubna v 15.00

O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Divadlo Andromeda

Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou 
lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány 
tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem  
a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pocho-
pit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru  
a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých 
zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou. 

Vstupné: 90, 70, 50 Kč

Neděle 19. dubna v 18.00

John Murell

POSLEDNÍ LÉTO SARAH BERNHARDT
DS Právě začínáme

Režie: Vladimír Stoklasa

Komediálně laděná hra ze života Sáry Bernhard-
tové je oslavou talentu, nezkrotné vitality a také 
doby, kdy ještě byl čas prožívat krásno. V herecky 
náročném představení je jeho tíha rovnoměrně 
rozložena mezi oba spoluhráče, hlavní postavu 
Sáru (Jana Keilová) a neméně důležitou postavu 
jejího mírně podivínského tajemníka Pitua 
(Vladimír Stoklasa).

Srdečně vás zveme na představení, které uvádí-
me při příležitosti narozenin režiséra Vladimíra 
Stoklasy.

Vstupné 100 Kč, senioři a studenti 50 Kč

Středa 22. dubna v 19.30

Noel Coward 

ROZMARNÝ DUCH
Divadelní společnost Háta

Režie: Milan Schejbal

Líbivá anglická duchařská komedie o tom, že 

není radno zahrávat si s okultními vědami, zvlášť 
když hlavní medium je poněkud potrhlé povahy. 
Pak se lehce může stát, že seriózní muž zažívá ro-
dinné propletence, s nimiž si neví rady. Autorův 
vytříbený cit pro dialog jiskří v komedii, která má 
pro diváky přitažlivé téma manželských vztahů 
a zejména zajímavý princip konfrontace světa 
živých a mrtvých.

Hrají: Jana Zenáhlíková / Lucie Zedníčková, 
Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková / Kateřina 
Hrachovcová, Ludmila Molínová / Hana Talpová, 
Ivana Andrlová / Olga Želenská, Marcela Nohýnková 
/ Jana Šulcová, Marcel Vašinka / Daniel Rous, Zbyšek 
Pantůček / Petr Pospíchal

Vstupné 300, 280, 260 Kč

Neděle 26. dubna v 15.00

Petr Faldus - Michal Bojković 

ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Autorské divadlo Černý Petr

Režie: Radek Hrdlička

Hudba: Petr Faldus, Michal Bojković, Karel Chodora

Pohádka pro malé i velké o pekle, mlýnu a dvou 
hloupých čertech, kteří se chtějí naučit číst, psát 
a počítat. Na konci pohádky čeká odvážné děti 
ještě diskotéka s čerty. 

Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč

Pondělí 4. května v 19.30

Rob Becker

CAVEMAN
Produkční společnost Point

Pátek 8. května

HORNÍ POČERNICE 1945
Oslava 70. výročí konce 2. světové války. Program 
celodenní akce připravuje Klub vojenské historie 
Milovice ve spolupráci s Kulturním centrem 
Horní Počernice a MČ Praha 20.

Pátek 22. května v 17.00

FESTIVAL STUDENTSKÝCH  
ORCHESTRŮ
Pořadatel: ZUŠ Horní Počernice 

Vstup volný

Sobota 23. května od 19.30

Miro Gavran

VŠE O MUŽÍCH
Studio DVA

Režie: Jana Janěková

Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. 
Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá 
s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro 
ženy, aby je opět nepochopily.

Hrají: Filip Blažek, Maroš Kramár, Michal Slaný.

Vstupné 400, 370, 350 Kč

Předprodej vstupenek na toto představení začne 
v úterý 7. dubna v 16 hodin v pokladně divadla.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Dopolední představení jsou zadaná pro školy  
a školky. Maminky s dětmi je mohou navštívit po 
předchozí domluvě na tel. 281 920 326. 

Jednotné vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 9. 4. v 9.00 a 10.30 

LILI, DÍVKA Z HVĚZD / Formela o. s.
Určeno pro předškoláky a 1. - 3. ročník ZŠ

Pondělí 13. 4. v 9.00 a 10.30

O SNĚHURCE / Malé divadélko Praha
Určeno dětem z MŠ

Čtvrtek 16. 4. v 9.00 a 10.30

TRAPAS NEPŘEŽIJU!  
aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ / UA Susa
Určeno žákům z 5. – 9. ročníků ZŠ

Úterý 21. 4. v 9.00 a 10.30

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE / Divadlo Duha 
Polná
Určeno dětem z MŠ a 1. ročník ZŠ

Úterý 28. 4. v 9.00 a 10.30

PUTOVÁNÍ S PANTOMIMOU / Martin 
Sochor 
Určeno pro předškoláky a 1. – 4. ročník ZŠ

Úterý 5. a středa 6. května v 9.00

Pavla Dombrovská

HYGIENA KRVE aneb ŽIJTE BLAZE 
(pozdrav z ghetta)
Divadlo Líšeň, Brno

Scénář a režie: Pavla Dombrovská a kolektiv

Představení je součástí projektu Konečné řešení 
a současná Evropa, který formou komponova-
ného programu zpracovává téma holocaustu 
a konfrontuje jej s projevy rasismu a totalit-
ních tendencí v současné společnosti. V rámci 
projektu je uvedena inscenace Hygiena krve, 
přednáška odborného lektora na téma otevřené 
inscenace nebo beseda s pamětníkem zaměřená 
na osobní zkušenost s holokaustem. Dva roky 
autorka sbírala materiál – od vzpomínek obětí 
holocaustu přes dopisy z koncentračních táborů, 

VYPRODÁNO
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Deník Anny Frankové, ale i knihy fašistů, výpově-
di obžalovaných z Norimberského procesu  
a Hitlerova spisu Mein Kampf. Kromě historické-
ho materiálu sáhla i po současných textech  
z neonacistických webů, které se od těch z 30. let 
příliš neliší. „Byla jsem překvapená, neměla jsem 
ponětí o tom, jak je současná neonacistická scé-
na propracovaná. A jaká je ideologická podob-
nost třeba Mein Kampf a současných textů, které 
používají stejnou argumentaci, podobné obraty,“ 
dodává Dombrovská.

Představení uvádíme při příležitosti 70. výročí 
konce 2. světové války.

Pondělí 11. a středa 13. května v 10.00

Forest Carter

ŠKOLA MALÉHO STROMU

Divadlo Cylindr

Dramatizace: Iveta Dušková

Hudba a texty písní: Pjér la´šéz

Hrají: Petra Bílková - Malý strom, Iveta Dušková - 
ostatní postavy

Dramatizace velice populární stejnojmenné 
knížky o malém indiánovi jménem Malý strom 
z kmene Čerokí, který se po smrti svých rodičů 
dostane ke svéráznému dědečkovi a moudré 
babičce, kteří ho učí indiánské moudrosti, 
porozumění a lásce ke všemu živému i neživé-
mu. Jen dvě herečky na jevišti stvoří svět, kde 
stromy mluví, vítr zpívá a kde přídomek naivní 
nemusí znamenat hloupý, ale třeba nacházející 
inspiraci v nitru.

Hana Čížková,
ředitelka  

Divadla Horní Počernice

KVH VVP MILOVICE

Placená inzerce
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Advokátní kancelář

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767

Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech  
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní  
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy

Mgr. Iva Svobodová



45. ROČNÍK FESTIVALU DIVADLO V PŘÍRODĚ 
KD = kamenné divadlo, LD = letní divadlo

Anotace představení najdete v květnovém vydání HPZ. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
Divadlo v přírodě najdete v zahradě ZŠ Svépravice, Spojenců 1408. Můžete sem přijet z konečné metra B Černý Most autobusy 261 
do stanice Krahulčí, č. 223 a 296 do stanice Vysokovská, 221, 273, 303, 304, 323, 353 do stanice Vojická. Ze všech uvedených stanic  
je to jen několik minut pěšky.
Vstupné na odpolední představení: děti od 3 do 12 let 30 Kč, všichni ostatní 50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč (2 dospělí + 2 děti nebo  
1 dospělý + 3 děti). Jednotné vstupné na večerní představení je 50 Kč. Permanentní vstupenky: 500 Kč na všechna představení pro  
veřejnost pro dvě osoby, pro jednotlivce 250 Kč.
Pořadatelem festivalu je Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 920 326, 
www.divadlopocernice.cz, e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz.

 

45. ROČNÍK FESTIVALU DIVADLO V PŘÍRODĚ  
KD = kamenné divadlo, LD = letní divadlo 
datum Dopolední  

zadaná představení 
Odpolední 17.00 
pro veřejnost 

Večerní 21.00 
pro veřejnost 

po 18.5. 2x Mauglí /Počerníčci/KD    
Út 19.5. 2x Mauglí /KD    
St 20.5. Mauglí /LD   
Čt 21.5. Mauglí /LD   
Pá 22.5. Mauglí /LD  Mauglí /LD  
So 23.5.  Mauglí /LD  Mauglí /LD  
Ne 24.5.  Mauglí /LD   
Po 25.5.    
Út 26.5.    
St 27.5.    
Čt 28.5.    
Pá 29.5. 2x Rychlé Šípy 

Zeptejte se kocoura  /KD 
 Pancho se žení 

Jiřího Voskovce Sázava /LD 
So 30.5.  Hagbanino prokletí

Dětská Studia, s.r.o. 
 

Dětská Studia, s.r.o./LD 
Šakalí léta/Tyl Rakovník /LD 

Ne 31.5. 
 

Mňau /Máj Praha/LD
 

 

Po 1.6. Princezna Solimánská 
Počerníčci /KD 

  

Út 2.6. Princezna Solimánská /KD   
St 3.6. Princezna Solimánská /KD   
Čt 4.6. Princezna Solimánská /LD   
Pá 5.6. Princezna Solimánská /LD  Princezna Solimánská /LD 
So 6.6.  Princezna Solimánská /LD Princezna Solimánská /LD 
Ne 7.6.  Princezna Solimánská /LD  
Po 8.6.    
Út 9.6.    
St 10.6.    
Čt 11.6. Král zlodějů 

Právě začínáme/LD  
  

Pá 12.6. Král zlodějů /LD  Král zlodějů /LD 
So 13.6.  Král zlodějů /LD Král zlodějů /LD 
Ne 14.6.  Král zlodějů /LD  
Po 15.6.    
Út 16.6.    
St 17.6    
Čt 18.6.   Otcové se rodí ve skříni 

Výtečníci /LD 
Pá 19.6.   Otcové se rodí ve skříni /LD 
So 20.6.  Švec Matěj a zakletý mlýn /

Divadlo Jany Klatovské Praha/LD
  

  
Otcové se rodí ve skříni /LD 

Ne 21.6.  Kousky Brouka Pytlíka 
Tesseris,  Jiří Poděbrady/LD  

Otcové se rodí ve skříni /LD 

Po 22.6.    
Út 23.6.    
St 24.6.    
Čt 25.6.    
Pá27.6.   Rozmarné léto  

Právě začínáme /LD  
So 28.6.   Rozmarné léto  
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se můžete výborně bavit na interaktivní 
výstavě Ptačí svět, kde mohou děti i dospělí 
zábavnou formou poznávat obyvatele 
vzdušné říše. Výstava Lastury všech moří je 
pořádána ve spolupráci s Českým klubem 
sběratelů lastur (ČKSL). V současné době 
má klub 152 aktivních členů a každým 
rokem jich přibývá. Na Chvalském zámku 
uvidíte nejkrásnější exponáty, mimo jiné 
největší lasturu v České republice zévu 
obrovskou. Připravili jsme i doprovodné ak-
tivity – děti jistě zaujme tropický ostrov, na 
kterém si mohou hrát třeba na Robinsona. 
Interaktivní výstava Ptačí svět vás vtáhne 
do světa, který jen tak někdo nezná. Pojďte 
s námi probudit přírodu na Chvalský zá-
mek! Slavnostní zahájení se koná v sobotu 
11. dubna 2015 od 15 hod.

Sobota 18. a neděle 19. 4. od 9.00 do 14.00
Výstava psů plemene sheltie
Přijďte obdivovat krásné psy plemene shel-
tie na nádvoří Chvalského zámku. Můžete 
sledovat ukázky výcviku a krásu tohoto 
plemene. Vstup na nádvoří je zdarma.

Sobota 25. 4. od 9 .00
Veterán párty na Chvalské 
tvrzi
Tradiční setkání příznivců historických 
vozidel spojené s výstavou strojů. Čeká vás 
jízda historických vozidel Horními Počerni-
cemi, celodenní program s živou hudbou a 
občerstvením, vystoupení žáků ZUŠ Horní 
Počernice či soutěž o nejhezčí dobové oble-
čení i pro příchozí diváky s módní přehlíd-
kou. Pořádá Klub historických vozidel Horní 
Počernice. Vstup je zdarma.

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

Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová
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Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

AKCE PRO VŠECHNY

Od 9. 4. do 25. 4., přízemní prostory  
– galerie a kočárovna,  
sobota 18. 4. od 14.00 
Setkání s jezdci ze Šestidenní,  
K. Janečkem a autogramiáda  
J. Wohlmutha,
Výstava historických motocyklů 
JAWA

Výstavu historických motocyklů JAWA 
pořádá Klub historických vozidel Horní 
Počernice a uskuteční se u příležitosti 15. 
výročí úmrtí motoristické legendy Františka 
Šťastného. Těšte se na opravdové unikáty 
značky JAWA, průřez modelovou řadou a na 
historické informace o těchto motocyklech. 
V sobotu 18. 4. od 14.00 je připraveno 
setkání motocyklových legend ze Šestiden-
ní ve velkém sále zámku, setkat se můžete 
s profesorem Karlem Janečkem, vnukem 
zakladatele značky JAWA. Proběhne také 
autogramiáda spisovatele Jiřího Wohlmu-
tha. Vše vyvrcholí v sobotu 25. 4. na Veterán 
párty 2015.

Od 11. 4. do 14. 6., 1. patro a sklepení
Slavnostní zahájení v sobotu 11. 4. v 15.00
Ptačí svět a lastury všech moří 
na zámku 
Chvalský zámek se promění v ráj lastur, 
mušlí a škeblí z celého světa a zároveň 

Dubnový Chvalský 
zámek a celá Chval-
ská tvrz ožijí mnoha 
akcemi. Odysseova 
dobrodružství vystří-
dají nové výstavy Ptačí 
svět, lastury všech moří 
a výstava historických 

motocyklů JAWA. Na své si tedy přijde 
opravdu každý,  děti i dospělí. 
Navíc se můžete přijít podívat na výstavu 
psů plemene sheltie 18. či 19. 4. na nádvoří 
zámku, 18. 4. na setkání s jezdci ze Šesti-
denní, nebo přijďte 25. 4. na Veterán party, 
kterou výstava motocyklů JAWA vyvrcholí. 
Poslední víkend před Čarodějnicemi pro-
vází na zámku pravá hodná čarodějnice 
nebo nezbedný skřítek Matýsek. Už vám 
někdy ptačí svět, lastury a motorky ukáza-
la čarodějnice či skřítek? Pokud ne, máte 
nyní jedinečnou možnost. 
Vyvrcholením celého měsíce dubna budou 
oblíbené počernické Čarodějnice na Chval-
ské tvrzi, které vám kromě poutě, bohaté-
ho odpoledního programu, volby nejhezčí 
dětské čarodějnice, čarodějnického salonu 
atd. přinesou i skvělý podvečerní a večerní 
program, v němž vystoupí Jaroslav Uhlíř 
s rockovou kapelou a největšími hity dua 
Svěrák-Uhlíř, následovat budou bluesroc-
koví Silverback a večer vyvrcholí melodic-
kým hip-hopem v podání hvězdy večera 
Gipsy.cz. Těšíme se na vás na zámku i na 
Chvalské tvrzi.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Máme otevřeno denně od 9 do 17 hodin, 
pouze na Velikonoční pondělí 6. 4. 2015 
je zavřeno.

Do neděle 5. 4.
Odysseova dobrodružství 
aneb Staň se hrdinou!
Interaktivní výstava vám umožní zažít 
dobrodružství, jimiž prošel hrdina Odysseus 
na své pouti z Trojské války domů. Ponoříte 
se do vln Středozemního moře, budete 
veslovat jako dávní hrdinové, přelstíte Ky-
klopa v jeho jeskyni, navštívíte vládce všech 
větrů Aeola i tajemné zrádné Sirény, uvidíte 
přízraky všech námořníků – obludy Skyllu 
a Charybdu a zdárně projdete dokonce i 
podsvětím.

24
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Sobota 25. 4. od 10.00 do 17.00
Pohádková sobota na zámku  
s pravou čarodějnicí
Pravá nosatá, ale hodná čarodějnice provází 
děti i dospělé celým zámkem, interaktivní 
výstavou Ptačí svět, ukáže jim taky lastury 
všech moří i motocykly JAWA. Děti budou 
plnit úkoly, bavit se a zkusí si uvařit i čaro-
dějný lektvar! 

Po skončení prohlídky můžete na zámku 
ještě zůstat, jak dlouho budete chtít. Ko-
mentované prohlídky trvají 40 minut  
a začínají vždy v celou hodinu (poslední 
prohlídka v 16 hodin). Informace a rezer-
vace času prohlídky: tel. 281 860 130.

Neděle 26. 4. od 10.00 do 17.00
Pohádková neděle na zámku 
se skřítkem Matýskem 

Nezbedný skřítek Matýsek provází děti 
i dospělé celým zámkem, interaktivní 
výstavou Ptačí svět a ukáže jim taky lastury 
všech moří. Děti budou plnit úkoly, bavit 
se a vstoupí i do nejhlubšího sklepení! Po 
skončení prohlídky můžete na zámku ještě 
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentova-
né prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy 
v celou hodinu, poslední prohlídka začíná  
v 16.00. Informace a rezervace na  
tel.: 281 860 130.

Čtvrtek 30. 4. od 14.00 do 22.00
Vstupné 60 Kč, děti do 120 cm zdarma

Čarodějnice na Chvalské tvrzi
Chvalský zámek a MČ Praha 20 pro vás 
pořádají už 26. ročník slavných a oblíbených 
hornopočernických Čarodějnic. Letos se 
můžete těšit na obzvlášť bohatý a pestrý 
program. V odpoledním programu od  
14 hod. uvidíte dětská hudební, taneční  
i sportovní vystoupení (ZUŠ Horní Počerni-
ce, DDM, Sokol atd.), zdarma bude otevřen 
Čarodějnický salon pro děti s malová-
ním na obličej, stříháním a kadeřnickým 
designem, přítomna bude středověká 
mučírna, pro děti hry, soutěže a kouzle-
ní na pódiu. Po celý den probíhá pouť se 
stánky, občerstvením, kolotoči a atrakcemi. 
Rodinné centrum MUM připravilo ceny pro 
všechny. Moderují osvědčení moderátoři 
Kamil Burda a Václav Žmolík. Hlavním 
partnerem akce je společnost KONHEFR, 
STAVBY A INTERIÉRY s.r.o.

PROGRAM:
•  14:00 dětská hudební, taneční a sportovní 
                vystoupení, hry pro děti, kouzlení, 
                středověká mučírna, čarodějnický 
                salon s malováním na obličej  
                a kadeřnickým designem, pouť

• 16:00  Hornopočernická rocková skupina 
                Nechte nás BEAT

• 17:45  Volba nejhezčí dětské čarodějnice  
                u velkého pódia

• 18.00  Jaroslav Uhlíř s rockovou kapelou 
                a oblíbenými písněmi dua Svěrák            
                -Uhlíř, např. Holubí dům, Severní vítr, 
                Není nutno 

• 19.00   Zapálení velkého ohně a slovo  
               starostky

• 19.15  hornopočernická blues-rocková 
                skupina Silverback

• 20:40  Hvězda večera GIPSY.cz, s nimiž si               
                jistě rádi zazpíváte hity Romano 
                Hip-Hop, Gipsy tango, Žigulik atd. 
                Užijte si  melodický hip-hop 
                a pořádně to roztočte!

• 21:40   Ohňostroj

• 22.00   Konec akce

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

ZÁMECKÉ SETKÁNÍ 21. DUBNA 2015 VE 14.00 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA CHVALSKÝ ZÁMEK, KDE BUDE 
NAŠÍM HOSTEM SENÁTORKA 
ZUZANA BAUDYŠOVÁ
prezidentka a zakladatelka Nadace Naše dítě, zakladatelka  
Linky bezpečí, Sdružení Linka bezpečí a Krizového centra.
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Připomínáme vám blížící se uzávěrku foto-
grafické soutěže pro kalendář MČ Praha 20 
na rok 2016, jejímž tématem je Příroda  
a sport v Horních Počernicích. Naše městská 
část je obklopená krásnou přírodou, která 
částečně eliminuje vysoké dopravní zatížení. 
Pojďme tedy nahlédnout do půvabných 
zákoutí přírody v Horních Počernicích. 

Zároveň bychom rádi dali prostor i vašim fo-
tografiím z různých sportovních akcí, zápasů 
a turnajů, abychom lyrický přírodní kalendář 
trochu rozhýbali. Nejlepší fotografie ze sou-
těže budou publikovány v kalendáři MČ na 
rok 2016, v Hornopočernickém zpravodaji  
a na webu městské části i Chvalského zám-
ku. Zúčastnit se může každý občan či přízni-
vec Horních Počernic od 13 let do 100 let.  
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni 
poukázkami do Hornbachu takto:  
1. cena 3000 Kč, 2. cena 2000 Kč,  
3. cena1000 Kč.  

Fotografie všech účastníků mohou být pou-
žity na propagační účely Chvalského zámku 
a MČ Praha 20.

Fotografie zasílejte ve formě odkazu ke sta-
žení snímku přes úložný informační systém, 
např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod., 
nebo přineste na CD/DVD do recepce Chval-
ského zámku. Snímky musí být ke stažení  
v obvyklých formátech, např. jpeg, jpg, tif, 
raw nebo v balíčku ZIP v minimálním rozliše-
ní 300 Dpi ve finálním rozměru 1:1, v němž 
se použijí (velikost cca 5 MB). 
Fotografie posílejte na adresu: 
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte: odkaz ke stažení fotografie – název 
fotografie – jméno a příjmení autora – adre-
su – kontaktní telefon a e-mail. Jeden autor 
může zaslat maximálně 15 fotografií.
Uzávěrka soutěže: 15. května 2015.
Těšíme se na vaše fotografie a přípravu 
kalendáře na rok 2016.

Zasláním odkazu ke stažení fotografie posky-
tuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, 
územně a časově neomezené oprávnění 
(licenci) k použití fotografie v rámci veškerých 
propagačních aktivit MČ Praha 20 a Chvalské-
ho zámku.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za únor 2015
Milé děti, v únoru jste se výborně bavily na výstavě Odysseova dobrodružství a mnoho z vás se zúčastnilo oblíbené Strašidelné noci 
na zámku. Víla Ohnivka se vás tentokrát ptala, kdo to byl Odysseus. Správná odpověď zněla: král ostrova Ithaka. Z celkového počtu 
389 odpovědí bylo 371 správných. Výherkyní se stala tříletá Karolínka Turnská z Prahy 8 – Kobylis, nejmladší ze tří sourozenců, kteří 
výstavu společně navštívili. Jako odměnu si Karolínka vybrala vstup pro celou rodinu na Pohádkovou sobotu s pravou čarodějnicí  
25. dubna. Soutěžit můžete i vy, těšíme se na vaši návštěvu. 

-ak-

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PŘÍRODA A SPORT V HORNÍCH POČERNICÍCH 
PRO KALENDÁŘ NA ROK 2016 MÁ UZÁVĚRKU 15. KVĚTNA 2015

Jan Podešva, 1. místo ve fotografické soutěži 
Praha a Horní Počernice v proměnách
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Čtvrteční podvečer 26. března na chvalském 
Špejcharu patřil seniorům a Jarnímu plesu, 
jehož pořadatelem a hostitelem je Městská 
část Praha 20. Účastníky uvítala starostka 
Hana Moravcová společně s místostarostkou 
Evou Březinovou, večer moderoval zastu-
pitel Jaroslav Kočí. K příjemné atmosféře 
přispěla hudba skupiny Bueno, program 
dětí ze ZUŠ Horní Počernice a vystoupení 
ženského tanečního kroužku Studio 3. věku. 
„Jsem nadšená, přišlo přes osmdesát lidí,“ 
uvedla starostka Moravcová. „Děkuji starším 
i mladým, že si udělali čas a přišli se pobavit, 
také všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, 
zejména našim pečovatelkám, místostarost-
ce Evě Březinové, vedoucí Odboru sociálních  
věcí a školství Monice Brzkovské, Jiřímu Sti-
borovi za obsáhlou fotodokumentaci a všem 
ostatním, kteří přispěli do tomboly, nebo se 
starali o občerstvení.“ Její slova potvrzuje 
také Ilona Juklová, předsedkyně ZO Senioři 
v Horních Počernicích: „Letošní Jarní ples 
seniorů probíhal ve velmi přátelské atmosfé-
ře a všichni se dobře bavili. Jestli to tak bude 
pokračovat, příště se sem asi nevejdeme,“ 
dodává  se smíchem.

-red-

SKV Praha má už přes půl roku kancelář na Černém Mostě,  
a protože chce být součástí Prahy 14 a dobrým sousedem, začíná rea-
lizovat projekt Vozíčkáři na Plechárně, kde vznikne možnost volnoča-
sového vyžití pro osoby s tělesným handicapem.

Předseda klubu Bohuslav Hůlka říká: „Po otevření Plechárny po-
čítáme především s nabídkou pravidelných tréninků stolního 
tenisu a tancování, na kterých rádi přivítáme všechny zájem-
ce. Protože se náš klub věnuje i dalším sportovním aktivitám, na  
http://mluvmespolu.skvpraha.org naleznete dotazník, který nám 
umožní lépe zmapovat potřeby a zájmy obyvatel Černého Mostu  
a okolních městských částí. Moc děkujeme za jeho vyplnění.“ Spor-
tovní klub vozíčkářů Praha provozuje celkem šest sportovních oddílů  
a projekt Vozíčkáři na Plechárně realizuje za podpory grantového 
programu Mluvme spolu firmy T-Mobile.

Více o projektu na  
http://www.budupomahat.cz/clanky/nove-moznosti-volnocasove-
ho-vyziti-pro-osoby-s-telesnym-hendikepem -v-praz  

 -red-

Sportovní klub vozíčkářů Praha je organizací, která už téměř 25 let 
vytváří podmínky pro sport vozíčkářů v sedmi sportovních oddí-
lech. Žádný z provozovaných sportů není omezený pouze na vozíč-
káře, vždy sportují všichni společně.

VOZÍČKÁŘI MOHOU SPORTOVAT  
NA PLECHÁRNĚ

PROJEKT PODPORUJE 
MLUVME 

SPOLU

NA TANEČNÍM PARKETU VE ŠPEJCHARU NEBYLO K HNUTÍ



VÝTVARNÉ DÍLNY - ŘEMESLA
KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Čtvrtek 16. 4. 2015 od 18.00 do 19.55 
Čtvrtek 7. 5. 2015 od 18.00 do 19.55 
Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco krásného a zároveň 
užitečného? Na-
učte se pracovat 
s keramickou 
hlínou. Nahléd-
něte pod ruce 
profesionálního 
keramika Jana 
Jeslínka, který se 
s vámi rád podělí 
o své znalosti 
a zkušenosti. 
Připomínkou vaší 
šikovnosti vám budou vlastnoručně vyrobené misky a hrnečky. 
Cena: 250 Kč včetně materiálu 
Účast pouze po předchozí rezervaci

FIMO PRO DĚTI OD 12 LET, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
Neděle 19. 4. 2015 od 14.00 do 17.00
Fimo je velmi kvalitní modelovací hmota podobná moduritu.  
Po krátkém ručním hně-
tení se stává měkkou  
a poddajnou a dá se 
lehce modelovat v pod-
statě čímkoliv. Tentokrát 
si můžete ozdobit ko-
vové víčko své krabičky, 
např. na pleťový krém. 
Pod vedením Hany 
Volfové se naučíte 
základy zpracování  
fimo - hmoty od výběru 
vhodného motivu, přes 
jeho sestavení a vytvoření šperku. K dispozici budou různé barvy, 
speciální řezáky, vykrajovátka, pudry, bižuterní komponenty a kleště 
k dokončení výrobků. 
Cena: 280 Kč včetně materiálu
Nutná rezervace předem, uzávěrka je 16. 4. 2015.

PEDIG PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
NEDĚLE 17. 5. 2015 OD 14.00 DO 17.00

JARO PLNÉ SPORTU 
II. ROČNÍK ATLETICKÉHO VÍCEBOJE
SOBOTA 25. 4. 2015 OD 9.00 DO 12.30
Atletický víceboj povede naše zkušená trenérka atletiky Pavla Bejč-
ková se svými asistenty. Děti, které se zúčastní atletického víceboje, 
si změří síly v disciplínách: hod raketou, skok daleký, běh na 250 
m - 750 m a sprint 60 m.  Pro ty nejmenší je připraven hod oštěpem, 
skok z místa, běh přes překážky a sprint 50 m. Celý závod bude do-
provázen přátelskou atmosférou a vzájemnou podporou. Vyhlášeni 
budou pouze vítězové víceboje a dětské atletiky, nikoli jednotlivé 
disciplíny. 

Na hřišti a oválu u ZŠ Chodovická zaplatíte startovné 30 Kč za dítě 
na všechny disciplíny. Startovní čísla dostanete 30 minut před zahá-
jením závodu.
Kategorie pro víceboj (běh 60 m, hod raketou, skok do dálky, běh 
750 m), Starší žactvo - ročník 2000 - 2001 (běh 60 m, hod raketou, 
skok do dálky, běh 500 m), Mladší žactvo - ročník 2002 - 2003 (běh 
60 m, hod raketou, skok do dálky, běh 250 m), Přípravka I. - ročník 
2004 - 2005, Přípravka II. - ročník  2006 - 2007, Předpřípravka - ročník  
2008 - 2009, Kategorie pro víceboj - dětská atletika (běh 50 m, hod 
oštěpem, skok z místa, běh přes překážky), Nejmenší - ročník 2010  
a mladší.
Na atletický víceboj si rezervujte místo v kanceláři DDM osobně, 
telefonicky nebo na e-mail farkasova@ddm-hp.cz)

I. ROČNÍK STŘELECKÉHO TURNAJE - VZDUCHOVÉ ZBRANĚ
16. 5. 2015 od 9.00 v tělocvičně ZŠ Stoliňská
Kroužek sportovní střelby pod vedením Vojtěcha Horvátha připra-
vil pro všechny příznivce sportovní střelby turnaj. Od 9.00 do 9.30 
přihlášení zájemců, 9.30 – 10.00 školení o bezpečnosti, od 10.00 
střelba. Soutěžit budou jednotlivci i dvoučlenná družstva. Soutěžící 
budou rozděleni do dvou kategorií: 9 – 13 let a 13 – 18 let. Startov-
né: 20 Kč, v případě účasti mezi jednotlivci i v družstvech se hradí 
jen jednou. Střelecký turnaj bude ukončen slavnostním vyhlášením 
výsledků, pro úspěšné střelce jsou připravené diplomy a medaile.
Na turnaj si můžete rezervovat místo v kanceláři DDM, telefonicky či 
na e-mail farkasova@ddm-hp.cz. Pozor, přezůvky na turnaj s sebou.

II. ROČNÍK POČERNICKÉ BRUSLE
Neděle 17. 5. 2015 od 14.00 do 16.30 na hřišti ZŠ Ratibořická
Malí i velcí, přijďte si poměřit síly a dovednosti na kolečkových brus-
lích! Jízda na bruslích není jen relaxací, ale i náročný sport. Můžete 
přijít závodit nebo jen povzbuzovat.  
Co vás čeká? Závody jednotlivců, závody rodin, ukázka rychlo-
bruslení, kurz brždění s mistrem ČR v juniorské kategorii Davidem 
Štěpánkem. V případě hezkého počasí na závěr vyjížďka Počernice-
mi. K povinnému vybavení patří helma a chrániče, bez helmy nelze 
závodit.
Na Počernickou brusli se hlaste v kanceláři DDM, telefonicky či na 
mail farkasova@ddm-hp.cz.

HLEDÁME UČITELE NA VÝUKU TANEČNÍCH KROUŽKŮ 
Od školního roku 2015/2016 hledáme učitele na výuku tanečních 
kroužků. Věk učitele nehraje roli, jediným požadavkem je láska k 
dětem a k pohybu. V případě zájmu kontaktujte Renatu Fejtkovou, 
tel.: 281 925 264, 605 700 776 nebo fejtkova@ddm-hp.cz.

Renata Fejtková, DDM
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

Tel.: 281  926  727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

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

Vy 
pracujete 
a my pečujeme 
o vaše děti 
každý den  800–1230 
+ út a st 1500–1800

Zatímco vy pracujete, naše zkušené 
chůvy se postarají o vaše děti.
U nás najdete: Zasedačku, kancelář 
s wifi internetem s možností zapůjčit si 
notebook, využít tiskárnu, skener, šicí stroj, 
overlock. Hlídání dětí. Prostor na masáž, 
kosmetiku.

Ceník:
- jednorázová hodina 70 Kč/h
- permanentka na 10 h za 500 Kč, 
na 20 h za 950 Kč, na 30 h za 1400 Kč

V ceně je hlídání dětí!
+420 775 720 587 
mumraj@rcmum.cz
www.ccmumraj.cz

MUMRAJ
 coworkingové centrum

Divadýlko  „O zajíčkovi“
13. 4. 1115–1145

Již tradiční malé divadlo pro celou rodinu. 
Cena 40,- / rodinu.

Otisky ručiček a nožiček do 
keramiky
14. 4. 1000–1100

Zastavíme čas...  Vytvoříte si památku nebo 
milý dárek - otisky nožiček a ručiček vašich 
dětí do keramické hlíny.

Montessori sobota
18. 4. 900–1100 
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat 
i v domácím prostředí. Vstup 130 Kč / 1 dítě, 
další dítě za 70 Kč. Jedna celá herna bude 
věnovaná montessori aktivitám určeným 
zvídavým školákům na 1. stupni.

Povídání o látkovkách
22. 4. 1100

Nebojte se látkových plen. A nebojte se je 
kombinovat s jednorázovkami. Přijďte si 
je osahat a zeptat se na vše. Lektorka umí 
sestavit individuální sadu plenek podle 
potřeb jednotlivé maminky a miminka 
Lektorka: Eva Sedláčková. Akci pořádáme 
v rámci Týdne opravdových plen 20.–26. 4.

Zákruta 2015
26. 4. 1400–1700

Zábavné odpoledne pro celou rodinu. 
Kde: dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská 823, 
Horní Počernice. Dětská jízda zručnosti na 
odstrkovadlech, koloběžkách, kolech apod.,  
dětské dopravní hřiště, in-line hřiště pro děti 
i dospělé, Sbor dobrovolných hasičů Praha - 
Satalice. Startovné: 20 Kč / dítě.

PRO DOSPĚLÉ PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

Připravujeme:
- Divadýlko „Putování pejska a kočičky“, 
4. 5. 11.15-11.45 

- MUM Rodinný běh, 14. 5., start v 16.00, 
4. ročník sportovně společenské události ke 
Dni rodin

- Pohádkový les, 7. 6., start 14.00-16.00

jarní BURZA hraček, 
sportovních a dětských potřeb
pá 10. 4. 1500–1900

Co přinést a co můžete koupit? Sportovní 
potřeby na jaro a léto (kola, odrážedla, 
koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle). 
Autosedačky, cyklosedačky, golfové hole. 
Kojenecké potřeby (odsávačky, šátky, 
nosítka, lehátka…). Stavebnice, puzzle, 
knížky, lego… Panenky, autíčka (omezen 
příjem plyšových hraček)… Dětské 
karnevalové kostýmy, sportovní dresy, 
trikoty, plavky. Příjem věcí na burzu: čt 9. 4.  
9.00-12.00 a 18.00-20.00, pá 10. 4.  9.00-
12.00. Výdej neprodaných věcí: so 11. 4.   
9.00-11.00, po 13. 4.  9.00-12.00. Podmínky 
prodeje na www.rcmum.cz.

Sebevědomí v zaměstnání, 
podnikání, životě
24. 4. 900–1130

S hlídáním dětí. Sebevědomí určuje 
přístup k životu, šancím, práci a podnikání. 
Sebevědomí se dá trénovat a posilovat. 
Přijďte na workshop a odejděte s nápady 
jak své sebevědomí dovést k dokonalosti 
Cena: 180 Kč včetně hlidání dětí. Lektorka: 
Mgr. Jana Klampflová.

Přidejte se k nám na FACEBOOKu

Podrobné informace 
o programu najdete na 

www.rcmum.cz
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Pozvánka na akce a koncerty v dubnu
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Úterý 7. 4. v 17.30   Divadlo Horní Počernice

V programu se představí pěvecké sbory Malíček a Paleček se 
sbormistryní Šárkou Mistrovou a pěvecké sbory Lísteček a Lístek 
se sbormistryní Marií Sedlákovou.

KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉ TŘÍDY MICHALA STRAKY 
Čtvrtek 9. 4. v 18.00  sál ZUŠ Ratibořická 

KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
Čtvrtek 9. 4. v 18.00 sál ZUŠ Ratibořická
V programu se představí žáci Iriny Likiny a Elliny Belčikové.

KONCERT ŽÁKŮ KLARINETOVÉ TŘÍDY ROMANA KUDLY
Úterý 14. 4. v 18.00 Galerie 14, Černý Most  

III. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
Středa 15. 4.  ZUŠ M. Podvalové, Čakovice, Cukrovarská 1
16.00 Divadelní představení 
17.00 Výstava výtvarných prací
18.00 Koncert žáků
V programu se představí žáci ZUŠ Praha 9, Ratibořická a žáci ZUŠ 
Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice. 

VI. HUDEBNÍ VEČER
20. 4. – 18.00  sál ZUŠ Ratibořická
Tradiční koncert žáků školy

AUTORSKÝ KONCERT
Středa 22. 4. v 18.00 Galerie 14, Černý Most 
V programu zazní skladby Pavla Cibocha, Karla Mirošníka a Kristiana 
Vacka.

ABSOLVENTI NAŠÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POKRAČU-
JÍ VE STUDIU HUDBY
Blahopřejeme studentům, kteří byli na základě úspěšných talento-
vých zkoušek přijati k dalšímu studiu na střední umělecké školy.

Filip Kubita - Pražská konzervatoř - hra na housle
Karolína Pohanková - Pražská konzervatoř - operní zpěv
Jan Johanides - Michael, SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby,  
obor Fotografická tvorba
Lucie Koubová - SUPŠ, Praha 3, obor Užitá malba
Natalie Nováková - Michael, SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby  
- obor Grafický design a design interiéru
 
Blahopřejeme také jejich učitelkám Martině Müllerové (hra na  
housle), Zdeňce Hejlíkové (operní zpěv) a Michaele Vaněčkové 
(výtvarný obor). 

PĚVECKÝ SBOR UČITELŮ, RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ
Pěvecký sbor učitelů, rodičů a přátel ZUŠ bude po malé pauze opět 
pokračovat ve zkoušení nového repertoáru. Pravidelné zkoušky pod 
vedením zkušené sbormistryně Šárky Mistrové budou každý čtvrtek 
od 19.00 v sále ZUŠ Ratibořická. První zkouška se koná ve čtvrtek 
16. dubna.

Libor Zíka, 
ředitel ZUŠ Horní Počernice

Spolek Kristínka a MUDr. Ivana Ondráčková ve spolupráci s Farní Charitou Praha 14
srdečně zve na přednášku a setkání lidí pečujících o nemocné s poruchou paměti

UMĚNÍ POMOCI 
27. 4  2015 v 16.00, Farní Charita Praha 14 - Černý Most, 

Bobkova ul. 755/34,  středisko OÁZA

Program:  Příčiny, průběh – léčba poruch paměti, informace o sociální pomoci a podpoře, 
tipy k uspořádání domova a aktivity pro nemocné, jak předcházet syndromu vyhoření, diskuse 

Vstup volný

Filip Kubita
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Tento projekt fi nančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé

...vnímám svět kolem sebe všemi smysly...

... pozoruji, abych se naučil 
předvídat...

...dotýkám se... 

...zkouším, abych si zapamatoval...

...takhle to tedy funguje?!?...

...jsou mi tři roky a svět beru takový, jaký je...
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sdílení zkušeností, tuzemská i zahraniční 
inspirace, výměna názorů - to všechno je 

workshop

S VODOU
O VODĚ 

čtvrtek 23. 4. 2015 od 16 - 18 hod.

     ■ na zahradě MŠ Chodovická (Chodovická 1900)
                        ■ určeno pro pedagogy MŠ / ZŠ a rodiče
■ účast ZDARMA v rámci projektu Voda z nebe
                                        ■ děti s sebou vítány!
■ příkladové aktivity Učení v zahradě pro výuku o vodě

NÁVŠTĚVA NAUČNÉ STEZKY V RADONICÍCH
Po úspěšných prezentacích projektu Já, občan zavítali 
studenti kvarty A do Radonic na Naučnou stezku, kte-
rou je provázel majitel areálu Václav Myslivec. Chovají 
zde 90 druhů a plemen hospodářských i divokých 
zvířat. Některá mláďata jsme si mohli pohladit či nakr-
mit suchým pečivem, ovocem nebo zeleninou. Krmení 
jsme si přivezli s sebou, lze ho ale také zakoupit na 
místě. Pan Myslivec nás ohromil znalostmi o zvířatech 
a přírodě. Byl  to  pro nás zajímavý a nevšední zážitek. 
Naučnou stezku v Radonicích všem – dětem i dospě-
lým - vřele doporučujeme.

Matěj Mikyska, kvarta A

DÍVAT SE A VIDĚT
Martin Velíšek, tatínek jednoho z našich školkových dětí , po-
zval před Vánocemi celou naši třídu na výstavu svých obrazů. 
Nejdříve jsme museli dobře utajenou galerii Art-atak v Počerni-
cích najít (skrývá se v technickém areálu hned za kolejemi  
u chvalského hřbitova), ale netušili jsme, jak pěknou expozici 
uvidíme. Ač tyto ambice určitě neměla, mohla by mít doporu-
čení výtvarných metodiků jako ideální první setkání předškol-
ních dětí s výtvarným uměním.

Vešli jsme do světlé moderní haly, kde nás uvítal sám usměva-
vý autor, vysokoškolský pedagog a tatínek dvou malých dětí. 
Lepší kvalifikaci si nelze přát. Provedl nás všemi velkými plátny, 
jimž dominovala realistická zvířata v nečekaných příbězích  
a hravých dialozích. 
Děti se dívaly, ptaly se a nacházely v obrazech krásná poselství. 
V barevném stínu handicapované kočičky Malenky poznaly, 
jaká kočička vlastně je, co umí a co má ráda. Možná byl touto 
návštěvou neplánovaně položen první základ estetického 
vnímání, umění dívat se a vidět. Nakonec si děti samy vybraly 
obraz, který se jim nejvíc líbil, a zkoušely vysvětlit proč. 
Celá návštěva netrvala déle než 30 minut, ale všechno bylo 
právě tak akorát, že bychom to při sebelepší přípravě nikdy 
nevymyslely lépe. Někdy se zkrátka věci povedou samy, když se 
jim vyjde vstříc. Děkujeme panu Velíškovi za pozvání i příjemný 
čas, který nám věnoval.

Děti a učitelky z  MŠ Chodovická

Letos v únoru jsme se s Luckou Daňkovou 
zúčastnili projektu Access, který je určený 
pro pomoc migrantské mládeži a realizován 
mládežnickými organizacemi v České repub-
lice, Finsku, Francii, Rumunsku a Španělsku. 
Cílem tohoto projektu je umožnit migrantské 
mládeži stát se sociálně-politicko aktivní na 
místní, národní a evropské úrovni. Pomáhá 
tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky  
a nápady mladých lidí do rozhodovacího pro-

cesu. V tomto projektu neznamená politické 
začlenění mladých pouze účast na volebních 
procesech, ale nabízí přístup k zapojení všech 
mladých lidí do rozvoje, realizace a hodnoce-
ní veškerých politik, jež se jich nějakým způ-
sobem dotýkají. Aktivní politické začlenění 
může znamenat účast například v místních 
samosprávních mládežnických parlamen-
tech, lobbying, poskytování zpětné vazby 
tvůrcům politiky nebo dobrovolné začlenění 

do přidružených komisí či organizací. Projekt 
začal v prosinci 2013 a bude trvat do května 
2015.  Osobně jsem se setkal se zástupcem 
Španělska, který se zajímal o mé začlenění  
v komunální politice. Rozhovor probíhal  
v angličtině. Jsem rád, že projekty jako Access 
u nás probíhají.

Jakub Resutík, 
sexta B

HORNOPOČERNICKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY

STUDENTI GYMNÁZIA A PROJEKT ACCESS



HORNOPOČERNICKÉ ŠKOLY

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY  
FZŠ CHODOVICKÁ V PRVNÍM 
POLOLETÍ 2014/2015
Na začátku roku jsme v plavecké soutěži o pohár 
starosty Prahy 14 vybojovali 1. a 2. místo. Následo-
val florbal, v němž chlapecký i dívčí tým postou-
pily až do celopražského krajského kola. Kluci 
obsadili 3. místo a holky páté ve velké konkurenci 
družstev z celé Prahy. 
Naši žáci také velmi pěkně reprezentovali na 
atletické soutěži OVOV (Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů) a zúčastnili se krajského kola 
ve šplhu, kde mladší žactvo vybojovalo 2. místo 
a starší žactvo bylo třetí. Ve druhém pololetí nás 
čeká atletická soutěž OVOV, atletická soutěž Pohár 
rozhlasu, fotbalová soutěž Coca-Cola Cup, soutěž 
v badmintonu a volejbalu. Na závěr bych chtěl 
poděkovat všem žákům za skvělé výkony a popřát 
jim mnoho zdaru, úspěchů a radosti ve sportu.

Tomáš Vodička Třetí místo mezi šesti nejlepšími týmy Prahy ve florbalu mladších žáků

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA  PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE 

CHODOVICKÁ 2250 ZVE ŽÁKY 5. ROČNÍKU NA

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO SPORTOVNÍ TŘÍDY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

14. 5. 2015 OD 9.00 VE SPORTOVNÍM AREÁLU ŠKOLY

INFORMACE: 281 922 171  WWW.FZSCHODOVICKA.CZ

EXKURZE DO VĚZNICE
V rámci školní prevence byli žáci 9. ročníku na exkurzi ve 
věznici Ruzyně. I když jsme z časových důvodů nemohli 
vidět všechno, pro představu o životě vězňů to bohatě 
stačilo. Zavřeli nás samotné do cely, abychom si zkusili, 
jaký je to pocit, dali nám pouta, ukázali nám tělocvičnu 
a posilovnu. V návaznosti na tuto exkurzi navštívil naši 
základní školu bývalý vězeň, který byl odsouzen za distri-
buci drog. Jeho příběh poslouchali žáci se zaujetím, čas 
byl také na otázky. I tato část preventivní akce byla pro 
všechny velkým poučením.

A. Růžek, 9. A

STUDENTI OBHAJOVALI SVÉ PRÁCE
Krátce před jarními prázdninami se v SOŠ pro administrativu Evrop-
ské unie uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. 
Studenti obhajovali před porotou složenou z učitelů odborných 
předmětů a vedení školy své práce, většinou zaměřené na oblast 
práva. Do krajského kola postoupil Vladyslav Chornous z A3B, obor 
právní administrativa. Gratulujeme.

DALŠÍ CESTA ZA OCEÁN
Ve druhém březnovém týdnu navštívila skupina studentů SOŠ pro 
administrativu EU New York. Během šestidenního pobytu si účast-
níci zájezdu prohlédli Central Park, Empire State Building, Sochu 
Svobody, budovu OSN, Brooklyn Bridge či Madison Square Garden. 
Nejsilnějším zážitkem byla návštěva Národního památníku obětem 
teroristických útoků z 11. září 2001.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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POETICKÉ SETKÁNÍ
V recitační přehlídce Pražské poetické setkání, kterou 
zorganizoval ÚMČ Prahy 14, se v několika kategoriích 
představilo mnoho dobrých i méně dobrých recitátorů.  
V první kategorii soutěžili žáci 2. a 3. tříd, ve druhé ze   
4. a 5. tříd, a recitovali před tříčlennou porotou jeden 
text. Dva nejlepší recitátoři z každé kategorie postoupili 
do městského kola.
Třetí a čtvrtá kategoriea kategorie (žáci 6. a 7. tříd a žáci 
8. a 9. tříd) museli přednést už texty dva. Soutěž je velice 
náročná a z každé školy mohou vystoupit pouze tři žáci 
ze základních škol nebo gymnázií. Porota uděluje čestné 
uznání těm, kteří ji svým výkonem zaujali. 
Mně se podařilo obhájit Čestné uznání s postupem do 
městského kola ve čtvrté kategorii, které se bude konat 
26. dubna v Praze 8. Do dubnového klání postoupili  
a titul obhájili také další recitátoři ze ZŠ Stoliňská:  
Ella Prunerová, Jakub Karlík a Anna Vosecká. Soutěž mě 
velice baví a inspiruje k četbě poezie. Držte nám poslední 
dubnový víkend palce, ať se nám v městském kole vede 
co nejlépe.

Michal Jarolím,  
8.A, ZŠ Stoliňská

ZŠ CHVALY VE SPOLUPRÁCI S CHVALSKÝM ZÁMKEM

srdečně zvou na 8. ročník výtvarné soutěže

KOUZELNÝ SVĚT
ve dnech 27. 4. – 11. 5. 2015
Slavnostní vernisáž začne 29. 4. 2015 v 16:00  

na Chvalském zámku, kde můžete vidět také práce 

pedagogů a přátel školy. Současně bude vyhodnocena 

literární soutěž O NEJLEPŠÍ DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH.

Zprávy z Bártlovky

V rámci tělesné výchovy se žáci 8. a 9. ročníku každý 
týden zúčastňují přehazované v písku v Beachklubu 
Ládví. Trénují poctivě, někteří si zkouší i volejbalové 
odbíjení. Připravují se tak na turnaj ZŠ praktických  
v přehazované, který se uskuteční v květnu v Modré 
škole. Děkujeme za vstřícnost Beachklubu Ládví  
a šéftrenérovi Ondrovi Michálkovi.

Daniela Dvořanová
MŠS, ZŠP a ZŠS Praha 9, Bártlova 83
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Kickboxerka Martina Ptáčková se vrátila z Irish open, kde na závodech světového formátu 
reprezentovala Horní Počernice. Závody se uskutečnily v irském Dublinu ve dnech 5. - 9. 3. 2015. 
Martina narazila ve startovním pavouku na závodnice z Evropy a dokázala i přes své zranění po 
zápase s obrovitou Španělkou vybojovat  3. místo. 
„Úplně spokojená nejsem, chtěla jsem vyhrát, natrénováno jsem měla hodně a byla dobře připrave-
ná, ale nevyšlo to podle mých představ,“ svěřila se Martina. „Každý zápas je jiný, a při tak velké kon-
kurenci stačí malá chybička, a už je zle. V semifinále fullcontactu bez rozdílu vah jsem nastupovala 
se svalovým zraněním a nepodala tak plný výkon, navíc jsem se v zápalu boje nechala diskvalifiko-
vat, ale i tak měla francouzská soupeřka v té době nabodováno,“ říká kickboxerka Ptáčková, která 
čekala lepší organizaci a atmosféru závodů, zato ji v Irsku nejvíce zaujala prohlídka centra Dublinu.
Do konce uzávěrky tohoto čísla Martina stihla ještě vybojovat 2. místo na Czech open. Co bylo na  
závodech nejtěžší? „Bezpochyby projít lékařskou prohlídkou. Měla jsem zdravotní potíže a prošla 
až po několikátém pokusu. Byly to větší nervy než samotné závody,“ říká Martina a děkuje svým 
fanouškům za podporu a hlasy, které ji poslali do ankety Milka 2015. Díky jim s přehledem zvítězila 
v kategorii bojovnice. Gratulujeme!                                                                                     -red-

Na pravidelné trénování venku si zřejmě ještě chvíli počkáme. Pokud budou 
ovšem takové slunečné dny, jako byl například pátek 20. března, bude 
informace o trénincích venku (vždy do 12 hodin) uvedena na webových 
stránkách. Když bude počasí proměnlivé, bude pro vás nejjednodušší vzít si 
věci do tělocvičny i na ven. Oficiální zahájení pravidelných tréninků venku 
bude s předstihem „blikat“ na našich stránkách. Připomínáme blížící se akci 
Atletika na horách, kterou ještě nemáme plně obsazenou. 
Zájemci, hlaste se prosím co nejdříve. Podrobné informace nejen o této akci 
najdete na www.atletikahp.cz nebo na  
telefonech trenérek 776 757 478 či 737 705 219. 
Krásné jarní dny přejí všem trenérky atletiky.

Kickboxerka Martina Ptáčková přivezla stříbro z Dublinu

Atletika už je venku
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NA JARO A LÉTO 2015 PŘIPRAVUJEME  SPORTOVNÍ AKCE  
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Pro děti a dospělé pořádáme pod vedením profesionálních trenérů v sobotu 11. dubna 2015 od 10.30 do 17.00 
BEACH CAMP ve sportovním areálu Hamr Sport v Záběhlicích. Program zaměřený na beachvolejbal  zahrnuje výu-
ku základních herních dovedností a techniky úderů, nácvik různých herních situací a taktiky, seznámení s pravidly 
a v druhé části miniturnaj (pro mladší děti v přehazované). 

PRO ŽENY pořádáme sportovní víkend v Klánovicích 16. - 17. května 2015. Na účastnice čeká bohatý program: 
zumba, piloxing, golfová akademie pro začátečníky, kola, badminton, interval body, strečink.

PRO DĚTI OD 10 LET organizujeme prázdninové sportovní soustředění v Praze od 17. do 21. srpna 2015.  
Děti zažijí týden plný sportu a zábavy. Nabídka 13 druhů sportů zahrnuje beachvolejbal, unicurling, florbal, cyklisti-
ku, plavání, tenis, discgolf, in-line bruslení, badminton, orientační běh, slackline,  golf a softbal.

PRO ŽENY A DÍVKY je připraveno sobotní cvičení OPEN AIR - ZUMBA, INTERVAL BODY A STREČINK  
6. června 2015.
 
Na červen připravujeme PRO DĚTI Z NAŠICH KURZŮ tradiční sportovní odpoledne POJĎTE SI HRÁT, tentokrát 
odděleně pro školáky (Malý i Velký Skippy, Skokánek Plus, Zumbatomic a Volejbal) 27. května 2015  
a pro předškoláky (Skokánek) s rodiči 8. 6. 2015.  Bližší informace o všech akcích najdete na www.studiosalute.cz   
nebo tel. 607 105 051. 

Na společné sportovní zážitky se těší tým STUDIA SALUTE.

Poslední den v únoru se šest počernických 
gymnastek zúčastnilo 40. ročníku Zlatého 
štítu a V. ročníku Memoriálu Miroslava 
Bernatíka v Ostravě. Nejlépe si vedla Jana 
Zahradníčková, která svoji kategorii juniorek 
vyhrála před druhou naší gymnastkou 
Karolínou Spitzerovou. V kategorii starších 

žákyň si bronzovou medaili vybojovala Lucie 
Zahradníčková. V začínajících žákyních 

a mladších žákyních se naše děv-
čátka Laura Česneková, Viktorie 
Brožová i Karolína Kučerová také 
neztratila.
V sobotu 21. března pořádal  
TJ Slovan Karlovy Vary 24. ročník 
Karlovarské číše za účasti čtrnácti 

oddílů z Čech a z Německa. 
Z Horních Počernic závodilo 
celkem 30 gymnastek  
a v pěti kategoriích obsadi-
ly medailová místa.  V kate-
gorii žen byla Eva Kopecká 
druhá, Adéla Březinová 
třetí, ve starších žákyních 
Anna Černická první a Lucie 
Zahradníčková druhá. V kategorii ná-
bor vyhrála Julie Brožová. V mladších 
žákyních excelovala hned tři děvčata: 
zvítězila Emílie Zervanová, 2. Adéla 
Kalinová a 3. Julie  Ohanková. V kate-
gorii juniorek se na 2. místě umístila 

Nicol Petříková, Tereza Křížová byla čtvrtá. 
Děvčatům moc gratulujeme za krásnou 

reprezentaci našeho oddílu i celé obce. 
Podrobné výsledky najdete na 
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz

Lenka Barešová,  
předsedkyně oddílu AE a SG

Oddíl sportovní gymnastiky a aerobiku TJ Sokol Horní Počernice
Počernické gymnastky opět přivezly medaile 
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SILNÁ DVOJKA

S-CROSS 
už za 359.900 Kč

SWIFT
už za 236.900 Kč

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.

Suzuki S-Cross 1.6 DDiS: emise CO2 110 g/km, kombinovaná spotřeba 4,2 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní. Suzuki Swift 1.2 VVT: emise CO2 116 g/km, kombinovaná spotřeba 5,0 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrační.

NYNÍ

SPECIÁLNÍ EDICE

Placená inzerce
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KHV Horní Počernice ve spolupráci s Městskou částí Praha 20 a Chvalským zámkem 
 

Veterán Párty 2015   

25. dubna od 9:00 hodin 
areál Chvalského zámku, Městská část Praha 20 – Horní Počernice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradiční setkání příznivců historických vozidel spojené s výstavou strojů 
Jízda historických vozidel Horními Počernicemi po trase -  

Božanovská, Domkovská, Běluňská, Ve ŽLíbku, Náchodská, Třebešovská 
Soutěže pro účastníky i diváky s hodnotnými cenami 
Jízdy historického autobusu pro dětské návštěvníky 
Celodenní program s živou hudbou a občerstvením 
Vystoupení žáků umělecké školy Horní Počernice  

Prezentace dětí z Azylového domu Horní Počernice a sdružení Divizna 
Soutěž o nejhezčí dobové oblečení i pro příchozí Počernické diváky s modní 

přehlídkou a hodnotnými cenami 

Všechny srdečně zveme na příjemně prožitý den 
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AKCE 
1+1 ZDARMA

DĚTSKÉ BRÝLOVÉ OBRUBY

Oční optika Horní Počernice
Lipí 2556/3, Praha 9
Telefon: 281 865 665 
E-mail: info@ocnioptikahp.cz

více na www.ocnioptikahp.cz

K zakoupeným dětským brýlím 
kompletní brýle z vybraného sortimentu 

s neztenčenými plasty ZDARMA

– akce platí do vyprodání zásob
– plasty zdarma jsou pouze v běžných dioptriích

Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

2
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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

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTRUKCE 
BYTOV. JÁDRA, REKONSTR. BYTŮ, DOMŮ NA 

KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ.  
TEL. 775 080 907

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

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ,  

POZŮSTALOSTÍ ATD. STĚHOVÁNÍ. 
TEL.: 773 484 056

NABÍZÍME ELEKTROPRÁCE, REVIZE,  
OPRAVY, NOVÉ INSTALACE

TEL. 321 123 622, E-MAIL: JAMIS@WO.CZ 
WWW.JAMIS.MOXO.CZ

SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ 
WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ 8 A 12 LET 
VŽDY VE ČT A PÁ OD 13 DO 17 HOD.  

TEL. 606 180 151

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY  
PROVEDE RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC 

ING. SMETANA. 
TEL.: 281 924 588, 602 970 835

PŘIJMEME PRACOVNÍKA DO OSTRAHY.  
SLUŽBA NA VRÁTNICI V PRŮM. AREÁLU 

-UHŘÍNĚVES. PRÁCE NA SMĚNY. 
VHODNÁ PRO SENIORY. INFORMACE 

NA TEL. 725 949 494

NABÍZÍM ÚKLID DOMŮ, BYTŮ 
A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ. 

PROVÁDÍME BĚŽNÝ, PRAVIDELNÝ 
I JEDNORÁZOVÝ ÚKLID, VČETNĚ MYTÍ OKEN, 

ŽEHLENÍ, PRANÍ. 607 594 769

PRODÁM STAVEBNÍ PARCELU 775 M2 
V JIRNECH, VEŠKERÉ IS. CENA ZA M2   

2839 KČ. TEL. 774 055 571

OHLÍDÁM, VYZVEDNU, DOPROVODÍM VAŠE 
DÍTĚ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.  

SPOLEHLIVÁ, PEČLIVÁ. 774 055 571

FIRMA SÍDLÍCÍ V HOR. POČ. HLEDÁ 
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI NA  

POMOC SERV. ODDĚLENÍ. 
POŽADUJEME: SPOLEHLIVOST, 
PEČLIVOST, ZÁKL. PRÁCE NA PC 

A ZÁKL. ZNAL. AJ. NABÍDKY PROSÍM  
ZASÍLEJTE NA ADRESU: 
TESTIMA@TESTIMA.CZ

ZŠ SPOJENCŮ PŘIJME PRO 1. STUPEŇ  
KVALIFIKOVANOU UČITELKU AJ 

NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK. MOŽNOST 
PŘIVÝDĚLKU V ŠD. NÁSTUP 1. 9. 2015  

INFO 281 923 336

PRODÁM ZAHRÁDKU V ZAHRÁDKÁŘSKÉ  
OSADĚ CHVALKA V HORNÍCH 

POČERNICÍCH O VELIKOSTI 375M2 
S CHATKOU A SKLENÍKEM. TEL. 736 656 729, 

E-MAIL: RENDA1968@SEZNAM.CZ

ČISTÍRNA PEŘÍ
VÝROBA POLŠTÁŘŮ, PEŘIN A PROŠÍVANÝCH 

DEK. ČISTÍME PEŘÍ, DODÁVÁME SYPKOVINU A 
PEŘÍ TAKÉ VYKUPUJEME.

VŠE NA POČKÁNÍ
NÁCHODSKÁ 80 H. POČERNICE

TEL.: 608 805 364

HOSPODA U LÍPY V H. POČERNICÍCH 
PŘIJME SERVÍRKU. TEL. 728 607 652

JARO JE TU! POJĎTE SVĚŽE SPOČINOUT  
V KLIDNÉM, TĚLO, MYSL I DUŠI HÝČKAJÍCÍ  

NÁRUČI. WWW.MASAZE.PERLA.CZ
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Pomohu Vám splnit Váš sen o novém bydlení.
Bezplatnì vyøídím hypotéku s aktuálnì nejlepšími podmínkami na trhu 
a s nejnižší úrokovou sazbou. Na základì Vašich potøeb navrhnu 
nejoptimálnìjší øešení a provedu Vás celým procesem financování. 
O nic se nemusíte starat, vše vyøídím za Vás.

 hypoteèní úvìry, pøípadnì jejich refinancování
 spotøebitelské úvìry
 konsolidaci úvìrù

Pro klienty zajišťuji:

Akèní nabídka úrokových sazeb od 1,69%.

720 238 902
e-mail: katerina.linhartova@gpf.cz

  Najdeme vám 
NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU

GEPARD Finance, Náchodská 778/49, Praha 9 - Horní Poèernice

Ing. Kateøina Linhartová
certifikovaný hypoteèní makléø

Horizont

Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic

606 796 657
martin.drlicka@re-max.cz

“Zavolejte mi a já přijedu za Vámi.”

PRONÁJEM
Obchodní prostor, 29m2 - 58m2

Náchodská, Horní Počernice

PRODEJ
RD 3+1/G, na pozemku 263m2

Vršovka, Horní Počernice

PRONÁJEM
Byt 2+kk, 46m2

Komárovská, Horní Počernice

PRODEJ
Byt 2+kk/L

Revoluční, Měšice 

Vaše 
nemovitost
mohla být i

ZDE.

PRODÁNO
REZERVACE


