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Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Na titulní straně: Den Země v ZŠ Ratibořická, foto Alena Šefčíková a Dana Mojžíšová

Kalendář akcí v Horních Počernicích v  květnu 2015
Od 11. 4. do 14. 6. PTAČÍ SVĚT A LASTURY VŠECH MOŘÍ NA ZÁMKU      CHVALSKÝ ZÁMEK
Od 29. 4. do 11. 5. VÝSTAVA KOUZELNÝ SVĚT – TALENT HORNÍCH POČERNIC  CHVALSKÝ ZÁMEK
Od 13. 5. do 7. 6. PAVLA SOKALSKÁ: SETKÁNÍ (PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ)  CHVALSKÝ ZÁMEK 
do 31. 5.  VÝSTAVA: JIŘÍ VANĚK – OBRAZY, OBJEKTY  FOYER, DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
4. 5. 11.15 - 11.45 DIVADÝLKO: PUTOVÁNÍ PEJSKA A KOČIČKY MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
4. 5. 19.30 CAVEMAN        DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
5. 5. 18.00 KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY MARIE SEDLÁKOVÉ ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA
6. 5. 14.00 VYCHÁZKA S KRONIKÁŘEM H. ANTESEM PO NAUČNÉ STEZCE - II. ČÁST  SRAZ PŘED HŘBITOVEM CHVALY
8. 5. 10.00 - 17.00 HORNÍ POČERNICE 1945 OSLAVA 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9. 5.  13.00 - 17.30 12. ROČNÍK FESTIVALU HISTORICKÉHO TANCE  NA NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
12. 5. 18.00 KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY JANY BOŠKOVÉ  GALERIE 14 ČERNÝ MOST
13. 5. 9.00 KLUB SENIORŮ: VÝLET DO ROZTOK  SRAZ PŘED NÁDRAŽÍM H. POČERNICE
14. 5.  16.00  START MUM RODINNÉHO BĚHU   V LESE U KOUPALIŠTĚ VE SVÉPRAVICÍCH, NA KONCI ULICE K HRÁZI
14. 5. 16.00 SLAVNOSTI MISTRA JANA HUSA   CÍRKEV ČSH NÁCHODSKÁ 382/171
15. 5. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY IRINY LIKINY  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
16. 5. 9.00 I. ROČNÍK STŘELECKÉHO TURNAJE ZŠ STOLIŇSKÁ
16. 5. 9.30 CYKLOVÝLET DO KLÁNOVICKÉHO LESA SRAZ CYKLISTŮ NA KŘIŽOVATCE ULIC K BERANCE A K ODPOČINKU
16. 5. 21.00 STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ   DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
17. 5. 10.00 - 16.00 POČERNICKÉ FORMANSKÉ SLAVNOSTI AREÁL HOTELU ČERTOUSY
17. 5.  14.00 - 16.30 II. ROČNÍK POČERNICKÉ BRUSLE HŘIŠTĚ ZŠ RATIBOŘICKÁ
17. 5. 17.00 ČAROVNÝ KÁMEN   DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
17. 5.  19.00 PŘEDNÁŠKA: ŽIVOT A DÍLO MISTRA JANA HUSA  SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ, VE ŽLÍBKU  168
17. 5. 21.00 STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ  DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
18. 5. 8.40 KLUB SENIORŮ: VYCHÁZKA DO ČERNOŠIC A MOKROPES SRAZ  VE STANICI Č. MOST
18. 5. 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY LIBORA NOVÁČKA  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
19. 5. 14.00 ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S MILANEM VACKEM O PENZIONECH A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY CHVALSKÝ ZÁMEK
19. 5. 8.00 - 11.30 INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S DULOU ZDARMA MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
19. 5. 18.00 KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ LÍSTEČEK A LÍSTEK KD KYJE  
19. 5. 18.00 PŘEDNÁŠKA: EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – KLÍČ K ÚSPĚCHU  SKP HOPO, KŘOVINOVO NÁM. 11/16
20. 5. 17.00 KONCERT NAŠICH ŽÁKŮ ZUŠ V RÁMCI FESTIVALU LIBEŇSKÉ JARO MLADÝCH LIBEŇSKÝ ZÁMEK
21. 5.  12.30 - 18.00 JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA ZAHRADA MŠ CHODOVICKÁ
21. 5.   19.30 - 21.30 POVÍDÁNÍ O PORODU MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
22. 5. 17.00 HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2015: X. ROČNÍK FESTIVALU STUDENTSKÝCH ORCHESTRŮ ZUŠ  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11 
22. 5. 17.00 KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY ZUZANY BANDÚROVÉ  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
22. 5.  21.00 MAUGLÍ   DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
23. 5. 10.00 - 17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA SE ZLATOVLÁSKOU CHVALSKÝ ZÁMEK
23. 5. 15.00 HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2015: X. ROČNÍK FESTIVALU STUDENTSKÝCH ORCHESTRŮ ZUŠ  AREÁL CHVALSKÉ TVRZE 
23. 5. 17.00 a 21.00 MAUGLÍ  DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
23. 5. 19.30 VŠE O MUŽÍCH   DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
23. - 24. 5   HAJÁLES – NOCOVÁNÍ V MUMU S PROGRAMEM  MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
24. 5.  10.00 - 17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE S BLUDNÝM RYTÍŘEM NA CHVALSKÉM ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK
24. 5. 17.00 MAUGLÍ   DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
27. 5. 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ  GALERIE 14, ČERNÝ MOST 
28. 5. 8.30 PRAŽSKÉ SENIORSKÉ SPORTOVNÍ  HRY NA HŘIŠTI ZŠ BOTIČSKÁ   SRAZ VE STANICI ČERNÝ MOST
29. 5. 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY DANIELA KALLMÜNZERA  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 
29. 5. 21.00 PANCHO SE ŽENÍ     DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
30. 5. 17.00 HAGBANINO  PROKLETÍ (HAGBANE´S DOOM)  DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
30. 5. 21.00 ŠAKALÍ LÉTA       DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
31. 5. 17.00 MŇAU!     DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
1. 6.  11.15 - 11.45  DIVADÝLKO: DĚTI SLAVÍ    MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
3. 6. 14.00 a 15.30 KLUB SENIORŮ KLUBOVNA V JÍVANSKÉ, ODPOLEDNE PETANGUE V SOKOLOVNĚ CHVALKOVICKÁ
5. 6. 16.30 DĚTSKÝ DEN S TÁBORÁKEM NA TÉMA TAJEMNÝ SVĚT NARNIE  AREÁL CHVALY, STOLIŇSKÁ 2502
5. 6. 19.00 GALAKONCERT - BÁRA ŠIMANDLOVÁ A JEJÍ HOSTÉ ZUŠ HORNÍ POČERNICE  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
5. 6.  21.00 PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ    DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
6. 6.  13.00 - 17.00 DEN DĚTÍ KONEČNÁ ZASTÁVKA AUTOBUSU 223
6. 6.  17.00 a 21.00 PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ    DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
7. 6. 17.00 PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ    DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
8. 6. 18.00 PÁRTY PRO SAXOFONOVÉ PARTY ZUŠ HORNÍ POČERNICE  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

POZVÁNKA 4. 5. v 18.00 na Chvalský zámek 
  Setkání s občany – hlavní téma návrh Akčního plánu Strategického  plánu na období 2015 - 2016

POZVÁNKA 6. 5. v 17.00 na Chvalský zámek  
Návrh dopravního opatření v lokalitě Čertousy a zklidnění dopravy
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

v květnových dnech před sedmdesáti lety 
utichaly poslední výstřely hrůzného válečného 
konfliktu. Při této příležitosti se uskuteční velké 
množství akcí, které připomenou události, jež 
souvisí s výročím ukončení druhé světové války 
a jejími dopady na stát a jeho obyvatele.

Také v Horních Počernicích a našich původních obcích je mnoho rodin, kterým 
válka vzala jejich nejbližší a ovlivnila osudy mnoha našich spoluobčanů. 
Zdaleka však nejde pouze o symbolické pietní položení věnců k pomníkům. 
Chceme důstojně uctít památku obětí nejstrašnější války a ukázat Horní 
Počernice jako obec, která je schopná přihlásit se ke své roli v evropských ději-
nách.   Události v naší obci během Pražského povstání v roce 1945 připomíná 
kronikář Hubert Antes na str. 21. 

V parku před divadlem se 8. května od desáté hodiny uskuteční celodenní 
vzpomínková akce Horní Počernice 1945 s bohatým programem pro děti i do-
spělé, který připravila ředitelka Hana Čížková se svými kolegyněmi, a výstavou 
se na něm podílejí naše knihovnice. Pozvánku najdete na stránkách divadla.
Mnoho lidí umíralo před sedmdesáti lety, kdy se válka chýlila ke konci. Chybě-
lo jen pár dnů či týdnů a mohli žít, předávat svou lásku, moudrost a statečnost 
druhým. Mohli se radovat z krásného jara, sedět se svými rodinami a přáteli, 
mluvit o životě, jako to dnes můžeme  dělat my. Příběhů tragické smrti ve 
chvíli, kdy konec války byl už na dohled, je bezpočet. Je dobře, když nás i po 
sedmdesáti letech dojímají a když si na oběť těchto lidí vzpomeneme. Pojďme 
tedy poděkovat za sedm desetiletí míru a zavzpomínat na ty, kteří za naši 
svobodu obětovali své životy.

Hana Moravcová,  vaše starostka

   VZPOMÍNEJME A PODĚKUJME 
ZA SEDMDESÁT LET MÍRU

SETKÁNÍ SE ZAHRÁDKÁŘI 
Zúčastnila jsem se výroční schůze našich za-
hrádkářů a společně jsme řešili úpravy objektu 
bývalé čistírny odpadních vod Chvalka. Zde by 
měla vzniknout moštárna, část budovy budou 
využívat skauti. Při jednání RMČ budeme řešit 
podporu našim zahrádkářským organizacím, 
které se pečlivě starají o pozemky v naší měst-
ské části. Společně s předsedy obou svazů 
budeme hledat také podporu u Magistrátu  
hl. m. Prahy. 
 
POČERNICKÉ KUŘE 
Krásná a tradiční počernická akce, které se le-
tos zúčastnilo velké množství dětí a dospělých, 
přestože nám počasí nepřálo. Velký dík patří 
všem organizátorům a především Petru Heri-
anovi, který tuto tradici v Horních Počernicích 
založil. 
 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V obřadní síni Chvalského zámku jsme přivítali 
další nové hornopočernické občánky. Přejeme 
jim krásný a klidný život v naší městské části. 
 
SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY – STAVBA 511 
Zúčastnili jsme se setkání v Běchovicích, kde  
byli přítomni zástupci ŘSD, Ministerstva dopra-
vy ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Byli zde příznivci  
i odpůrci okruhu, slovo ale dostali pouze obča-
né Běchovic, takže jsme naše názory vyjádřit 
nemohli. Přesto náš negativní postoj k pláno-
vané trase okruhu trvá, připravujeme petiční 
místa s podpisovými archy a žádám všechny 
počernické občany, aby svůj nesouhlas vyjádřili 
svým podpisem. 
 

PARK JIZBICKÁ 
Proběhlo veřejné projednávání s občany 
ohledně navržené Studie plánovaného přírod-
ního parku mezi sídlištěm Jizbická a Canaba. 
Studie je k nahlédnutí na webu Zdravé Horní 
Počernice. 
 
METROPOLITNÍ PLÁN 
V Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
se uskutečnil seminář, kam byli pozváni zá-
stupci městských částí Prahy. V květnu budou 
probíhat individuální schůzky, jichž se za 
Horní Počernice zúčastní starostka, radní Karla 
Polydorová, naše urbanistka, předseda komise 
dopravy Ing. Rittemauer a vedoucí Odboru sta-
vebního a rozvoje Richard Měšťan. Metropolit-
ní plán pro Horní Počernice by měl být v duchu 
Rozvahy, kterou schválilo Zastupitelstvo MČ. 
 
OPRAVY POVRCHU KOMUNIKACÍ 
Pravidelně se účastním kontrolních dnů  
v rámci rekonstrukcí povrchů v lokalitě Čertou-
sy, Mezilesí, Božanovská, Jívanská a Běluňská. 
Při těchto kontrolách operativně řešíme 
vzniklé problémy, například zklidnění dopravy 
pomocí zpomalovacích prahů, které nebyly  
v původním projektu. Naštěstí se nám to zatím 
daří. Uvědomuji si, že opravy působí občanům 
komplikace, proto je prosím o trpělivost a sho-
vívavost. Až opravy skončí, budeme mít zase 
další část Horních Počernic o mnoho hezčí. 

KOMUNIKACE OTOVICKÁ
Rada hl. m. Prahy schválila na svém zasedání 
dne 7. 4. 2015 výběr dodavatele stavby Rekon-
strukce komunikace a dokončení kanalizace v 
ulici Otovická. Po více než dvou letech se snad 

konečně podaří dodržet slib, který jsme dali 
občanům této ulice.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Na různých místech naší MČ byly zahájeny re-
konstrukce komunikací – ulice Božanovská, Jí-
vanská, Sekeřická, Běluňská, Tikovská. V druhé 
etapě bude probíhat rekonstrukce další části 
ulice Božanovská a připravuje se rekonstrukce 
ulic ve Svépravicích severně od Božanovské.

PŘEDSTAVENÍ STUDIE PARK JIZBICKÁ
V KS Domeček jsme občanům představili studii 
k využití území mezi ulicemi Komárovská, 
Markupova, Jizbická, Chodovická a Češovská 
jako parku s přírodním hřištěm.

SETKÁNÍ STAROSTŮ MČ PRAHA 1 - 22
Na radnici MČ Praha 9 se z iniciativy jejího 
starosty koná setkání starostů MČ Praha 1 - 22 
za účasti primátorky HMP Adriany Krnáčové 
a náměstkyně primátorky Evy Kislingerové. 
Hlavními tématy setkání jsou dotační vztahy 
hlavního města k městským částem  
a přenášení povinností státu na samosprávy 
bez finančních kompenzací.

JMENOVÁNÍ STAROSTKY MČ PRAHA 20 
ČLENKOU KOMISE RADY HL. MĚSTA 
PRAHY 
Rada hlavního města Prahy jmenovala svým 
usnesením č. 603 Hanu Moravcovou členkou 
Komise RHMP pro prevenci kriminality a pro 
udělování grantů v oblasti prevence kriminali-
ty na území hlavního města. 

Hana Moravcová

Vážení Hornopočerničtí,

Zveme občany na společné uctění památky obětí  
2. světové války, které se uskuteční 7. 5. 2015 v 16 hodin  
u památníku ve Chvalkovické ulici.  Vedení MČ
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Schválila:  
• přijetí věcného daru pro ZŠ Ratibořická 
• čerpání celkové částky ve výši 100.200 Kč     
   z rezervního fondu Chvalského zámku
• poskytnutí finančního daru ve výši  
  19.000 Kč pro Diakonii ČCE - středisko  
   Ratolest 
• veřejnou akci Hudební odpoledne 2015  
   a použití znaku MČ na propagačních  
   materiálech této akce
• poskytnutí finančního daru ve výši 21.100 Kč 
• výpůjčku částí obecních pozemků
• ukončení nájemní smlouvy na pronájem  
   bytu  
• uzavření dodatku k nájemní smlouvě na  
   prodloužení pronájmu bytu 
• ukončení nájemní smlouvy na pronájem   
   služebního bytu 
• vypsání výběrového řízení na veřejnou  
   zakázku malého rozsahu na stavební  
   práce na akci Plynová kotelna a ústřední  
   topení v bytových domech Jívanská  
   1745 – 1746
• poskytnutí hlavnímu partnerovi akce  
   Čarodějnice 2015 1x zdarma inzertní  
   půlstranu v HPZ 
• výpověď z nájmu bytu 
• uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě  
   o zřízení služebnosti 
• aktualizovaná vnitřní pravidla: Pravidla  
   pro uživatele Pečovatelské služby  
   MČ Praha 20 
• podání žádostí o poskytnutí finančních  
   prostředků z rezervy rozpočtu hl. m.  
   Prahy na spolufinancování projektů  
   EU/EHP na projekty: Snížení energetické  
   náročnosti objektu tělocvičny ZŠ  

   Ratibořická a Snížení energetické  
   náročnosti objektu MŠ U rybníčku
• smlouvu o výpůjčce s firmou Eltodo 
• doplnění usnesení RMČ č. 7/2.15/15  
   ze dne 20. 1. 2015 o pozemek KN parc. č. 36 
• změnu kolumbární schránky a podstatné  
   náležitosti pro uzavření nájemní smlouvy  
   na pronájem hrobového místa
•  nulovou toleranci hazardu na území MČ  
   Praha 20  
• rozpočtové opatření č. 4, 5, 6, 7, 8 
• pronájem nebytového prostoru k podnikání  
   o celkové výměře 192,04 m2, umístěných  
   v části I. PP a I. NP objektu Jívanská 635  
   společnosti Pekařství  Moravec, s. r. o.  
   a uzavření nájemní smlouvy s touto  
   společností 
• bezplatné uveřejnění inzerátu v HPZ  
   4/2015 na akci Veteránpárty
• projekt CZ.2.16/1.2.00/23501 Rozvoj ICT  
   služeb na MČ Praha 20, zadávací  
   dokumentaci a zahájení zadávacího řízení  
   k nadlimitní veřejné zakázce na tyto služby 
Souhlasila:
• s poskytnutím finančního daru ve výši  
   20.000 Kč Handicap centrum Srdce o.p.s. 
• s poskytnutím finančních prostředků na  
   projekty v rámci dotačního programu pro  
   rok 2015 v oblasti sociální a zdravotní,  
   kultury, sportu a tělovýchovy v navrhované  
   výši 
• se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových  
   prostor Českému zahrádkářskému svazu a se  
   zveřejněním záměru pronájmu nebytového  
   prostoru k podnikání 
Nesouhlasila:
• se vstupem MČ Praha 20 do Sdružení obcí  

   a městských částí na podporu dostavby  
   východní části Pražského okruhu
• se zveřejněním článku v HPZ ohledně  
   výstavby Tři věže, protože se jedná  
   o skrytou reklamu developerského projektu
Neschválila:
• umístění plakátů na informační tabule  
   v majetku MČ Praha 20
Pověřila:
• místostarostku Evu Březinovou ke  
   schvalování výlepu plakátů na informační  
   tabule v majetku MČ Praha 20
• místostarostku Evu Březinovou zajištěním  
   posudku ceny nájemní obvyklé v místě  
   a čase pro nebytový prostor Jívanská 635  
   a jednáním se zástupcem firmy Pekařství  
   Moravec s r.o. Bohumilem Moravcem  
   o výši nájmu
Trvala:
• na svém usnesení č. 118/2.11/14 ze dne  
   21. 1. 2014 a usnesení č. 11/2.1/15 ze dne  
   27. 2. 2015, že  MČ Praha 20 požaduje být  
   účastníkem řízení ke stavbě SOKP 511 
Jmenovala:
• komisi pro otevírání obálek a hodnocení  
   nabídek na veřejnou zakázku malého  
   rozsahu na stavební práce na akci Plynová  
   kotelna a ústřední topení - bytové domy   
   Jívanská 1745 – 1746
• komisi pro otevírání obálek k nadlimitní  
   veřejné zakázce na služby Rozvoj ICT služeb  
   na MČ Praha 20 a hodnotící komisi k této  
   veřejné zakázce 

Více informací na  
www.pocernice.cz/samosprava 

Kancelář ÚMČ Praha 20

RMČ na svém jednání dne 23. 3., 31. 3. a 3. 4. 2015

FALEŠNÍ KONTROLOŘI OPĚT  
ZAÚTOČILI. PVK VARUJE:  
NABÍDKY SLUŽEB SI OVĚŘUJTE
Lidé vydávající se za zaměstnance společ-
nosti Veolia a nabízející neexistující služby 
opět vyrazili do pražských domácností. „Scé-

nář je stále stejný. Falešný průkaz a nabídka 
měření tlaku vody uvnitř bytové jednotky. 
Tedy služby, kterou vůbec nenabízíme,“ 
informoval Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí 
Pražských vodovodů a kanalizací, člena 
skupiny Veolia. PVK důrazně varují obyva-
tele hlavního města před těmito jedinci. 

Nejlepší ochrana je jednoduchá: nikoho do 
svého bytu nepouštějte a veškeré nabídky 
si ověřujte.
Informace o všech službách či probíhajících 
akcích klienti získají na zákaznické lince  
840 111 112 a www.pvk.cz.

NASTÁVÁ DOBA PRAVIDELNÝCH 
OPRAV. AKTIVUJTE SI SLUŽBU 
SMS-INFO: ZDARMA INFORMACE 
PŘÍMO DO MOBILU

S nástupem jarních měsíců rozjíždějí Pražské 
vodovody a kanalizace sérií pravidelných 
oprav vodovodní sítě. S tím jsou bohužel 
spojené i výluky v zásobování pitnou vodou. 
Nejjednodušší cestou, jak získat aktuální 
informace, je aktivace služby SMS-INFO. 
„Zákazník dostane zdarma do svého mobilu 
informace o všech významných provozních 
událostech počínaje plánovanými výlukami 
a konče mimořádnými haváriemi,“ informo-
val tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. 

Informace o haváriích běží v režimu on-line 
včetně upřesnění, zda mají vliv na dodávky 
pitné vody v lokalitě, kde jsou případně 
umístěny cisterny s náhradním zásobováním. 
Služba SMS-INFO měla svoji premiéru  
v roce 2007 a v současné době ji využívá  
23 tisíc Pražanů. Ke službě SMS-INFO je nut-
ná pouze registrace. Při ní si klient určí, zda  
si nechá zasílat informace z celé Prahy,  
vybrané lokality či ulice.
Zákazníci si službu mohou objednat přes 
webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 
800 111 112 či v Zákaznickém centru PVK – 
Dykova 3, Praha 10. Další možností je zaslat 
sms zprávu s textem VEOLIA na číslo  
720 001 112, kdy bude operátor klienta kon-
taktovat a provede s ním rychlou a pohodl-

nou registraci služby SMS-INFO.
Služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody
• velké havárie vodovodního a kanalizačního 
potrubí ve vašem okolí, které by vás mohly 
na delší dobu omezit v odběru pitné vody 
nebo v odkanalizování
• výjimečné provozní události s možným 
dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel 
(povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném 
vodovodu apod.)
• aktuální ceny vodného a stočného, provoz-
ní dobu zákaznických center a Call center, 
změny adres nebo telefonních čísel.

Alena Naidrová,
tajemnice Úřadu MČ Praha 20

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Na mnoha místech v obci nyní probíhají  
a budou až do letních prázdnin pokra-
čovat rekonstrukce povrchů několika 
komunikací, což někteří občané kritizují, 
protože jim to ztěžuje přístup k zastávce 
veřejné dopravy, možnost parkování 
apod. Jak konkrétně reagují na vzniklou 
situaci? 

Rozbité komunikace vadí každému, v jarních 
a letních měsíci se však musíme smířit  
s opravami silnic. Po složitých jednáních se 
nám podařilo získat finance na další opravy  
a jsem velmi ráda, že konečně začala rekon-
strukce Božanovské směrem ke Xaverovu, 
dále Jívanské a Běluňské. Ve druhé etapě 
budeme pokračovat v další části ulic Božanov-
ská a Sekeřická, na řadu přijdou také ulice ve 
Svépravicích severním směrem. 
Telefonátů, dopisů a vzkazů dostávám na toto 
téma mnoho. Nejčastěji lidé vytýkají, že musí 
kvůli uzavírce silnic chodit daleko na zastávku 
autobusu, nemohou zaparkovat před domem, 
průjezd Počernicemi jim komplikují objízdné 
trasy a trápí je hluk při stavebních pracích. 
Před několika dny mi psal „nešťastný dědeček“, 
jak se podepsal, pan Nechuta. Jeho syn si loni 
koupil domek v Otovické ulici a do opravy in-
vestoval nemalé finanční prostředky v naději, 

že zde bude s rodinou spokojeně žít. Jak píše, 
„část Otovické ulice je však v zoufalém stavu, 
plná výmolů, a kdykoli projede ulicí auto, 
zvedají se oblaka prachu jako na Sahaře. To 
vše dýchají zdejší obyvatelé včetně malých 
dětí, tedy i naši vnukové. Už v minulých letech 
zdejší občané marně čekali na slibovanou 
nápravu, jak nám říkali naši zoufalí sousedé. 
Situace je kritická, v Otovické ulici nemohou 
obyvatelé větrat, všude jsou vrstvy prachu  
a děti jsou věčně nemocné. Prosíme o nápra-
vu a věříme, že nás vyslyšíte.“ Stížnost pana 
Nechuty i mnoha dalších občanů chápu  
a chtěla bych jim říct, že se pravidelně zúčast-
ňuji kontrolních dnů na všech probíhajících 
stavbách v rámci rekonstrukcí povrchů  
v daných lokalitách, a snažíme se operativně 
řešit všechny související problémy. Někde 
chybí zpomalovací prahy, někde se vinou 
starší projektové dokumentace nepočítalo 
s vjezdy na pozemky, dokonce se i stalo, že 
konec chodníku při rekonstrukci nenavazoval 
na chodník stávající. Také proto připravujeme 
aktualizaci projektů, které by se měly realizo-
vat v příštích letech, především s obyvateli 
těchto ulic. Pokud budou mít občané jakékoliv 
připomínky nebo stížnosti, mohou se na mě 
kdykoliv obrátit. Všichni víme, jak tyto opravy 
počernické občany obtě-
žují, proto je prosím  
o trpělivost a pochope-
ní. Vždyť to děláme pro 
ně a chceme, aby Horní 
Počernice byly i po této 
stránce konečně  
v pořádku.
Ještě se ale vrátím  
k ulici Otovické. Na za-
hájení opravy Otovic-
ké ulice pracuji už více 
než tři roky. Posledním 
krokem bylo schválení 
vybraného zhotovitele 
stavby Radou hl. m. 
Prahy, což se mi po 
půlročních složitých 
jednáních konečně 
podařilo. Velký dík za 
to patří i primátorce 
Adrianě Krnáčové. 
Když jsme jí společně 
s Petrem Herianem 
vyložili naši zoufalou 
situaci s příliš dlouhým 
projednáváním opravy 
této komunikace, při-
slíbila nám pomoc  
a svůj slib také dodrže-
la. Nyní jsme podepsa-
li smlouvu s dodava-
telem stavby a oprava 
Otovické začne už  
v květnu letošního 

roku. Jakmile stavební technika vjede do této 
ulice, ráda pozvu její obyvatele na sklenku, 
poděkuju jim za trpělivost a důvěru a záro-
veň ráda vysvětlím, že to byl v poslední době 
pro nás jeden z nejnáročnějších úkolů. Věřím, 
že to občané pochopí, stejně jako obyvatelé 
jiných míst v Horních Počernicích, kde rekon-
strukce právě probíhají, nebo budou  
v nejbližší době zahájeny. Kromě oprav 
komunikací nás především v době letních 
prázdnin čekají další náročné investiční akce 
v našich školách a školkách, o nichž budu 
občany průběžně informovat.

K trendům moderních evropských měst 
patří konverze nepoužívaných městských 
prvků, například starých telefonních 
budek upravených na veřejné knihovny. 
Je instalace takových netradičních  
miniknihoven aktuální také u nás?

Vytváření nových a příjemných míst v obci 
je vždycky aktuální. O „knihobudkách“ se ve 
Zpravodaji už psalo, ty však nemají s projek-
tem KnihoBudka nic společného. Jedná  
se o police nebo skříňky s knihami třeba  
v čekárně u lékaře. I to je užitečný počin, aby 
se rozšířily řady čtenářů knih. My ale mluvíme 

ZPRÁVY Z ÚMČ PRAHA 20

TŘI OTÁZKY PRO STAROSTKU HANU MORAVCOVOU
Jeřická

Běluňská
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rekonstrukce komunikací ve Svépravicích  
– severně od Božanovské  

MČ Praha 20 ve spolupráci s investorem hl. m. Praha připravuje rekonstrukci 
komunikací v oblasti Svépravic v ulicích Domkovská, V Dílcích, Hřídelecká, 
Meziluží, Bříšťanská, Prachovská, Dolská, Machovská, Chvalkovická, Jeřická,  
Na Pozorce, Podůlší, Všelipská a Zdoňovská viz situace. 

Zveřejnění  
dokumentace
Občané, kteří budou mít 
zájem, mohou si projek-
tovou dokumentaci na 
rekonstrukci jednotlivých 
ulic prohlédnout na Od-
boru místního hospodář-
ství v Lipí 2642/4 do 20. 
května 2015, kdy mohou 
současně podat i písemné 
připomínky. 

Jaroslav Píša, 
vedoucí OMH 

o neziskovém projektu s názvem KnihoBud-
ka, který se zabývá přeměnou nefunkčních  
telefonních budek na mini-knihovnu. Požá-
dala jsem proto ředitelku místní knihovny 
Boženu Beňovou, aby se o tuto záležitost 
zajímala. Oslovily jsme společně iniciátora 
projektu Pavla Železného, aby nám poskytl 
potřebné informace.
Nyní už víme, že by KnihoBudka mohla stát 
na Náchodské ulici u regeneračního centra 
Perla, které s tímto nápadem přišlo,  
a lze ji nainstalovat během jednoho měsíce. 
Telefonní kabina od O2 a její doprava na místo 
stojí 8000 Kč, práce za cca 50 hodin, materiál 
a polepy asi patnáct tisíc korun. Celkově by 
tedy postavení  KnihoBudky vyšlo na zhruba 
23 tisíc korun. Městská část Prahy 20 o její in-

stalaci reálně uvažuje a Rada bude o této věci 
jednat. Praktickou pomoc ve formě dodávky 
knih zajistí ředitelka knihovny z darů našich 
čtenářů a příznivců. Jak občané a zvláště 
pravidelní návštěvníci naší knihovny vědí, 
letos začne rekonstrukce budovy, kde už léta 
sídlí. Knihovna bude samozřejmě fungovat 
na jiném místě, ale postavením KnihoBudky 
chceme dát najevo, že na naše čtenáře mys-
líme a rádi se podílíme na akcích, které nám 
přinesou poučení i zábavu a zároveň šetří naší 
přírodu.

V polovině května začíná 45. ročník fes-
tivalu Divadlo v přírodě. Loni v září došlo 
v zázemí letní scény ve Svépravicích ke 
krádeži měděných kabelů z rozvodů elek-
třiny za téměř 200 tisíc korun. Jsou opravy 
hotové a divadlo připraveno na festival? 

V polovině dubna jsme společně s ředitelkou 
divadla a vedoucím odboru hospodářské 
správy a investic přebírali práci od stavebního 
sdružení Jalčák a Masár, které opravy prová-
dělo. Od pojišťovny jsme za škody dostali  
114 124 korun, rekonstrukce poškozených 
kabelů, jejich ukrytí do betonových koryt  
a další zednické práce včetně nového povr-
chu pódia stály 277 632 korun.  
Doufám, že se nám podařilo zázemí divadla 

dostatečně ochránit před zloději a naše 
nejstarší a ojedinělá přehlídka ochotnických 
divadelních souborů pod širým nebem pro-
běhne letos bez problémů.
Na festival se moc těším. Když přeje počasí, 
divadelní večery v záři reflektorů jsou pro mě 
vždycky slibným začátkem léta. Uvnitř květ-
nového čísla najdou čtenáři bohatý program 
celého festivalu se spoustou lákavých titulů  
z tvorby hornopočernických ochotníků  
i hostujících souborů. Přiznám se, že se nejvíc 
těším na Rozmarné léto v podání divadelního 
souboru Právě začínáme. Srdečně vás společ-
ně s ředitelkou divadla Hanou Čížkovou zve-
me na slavnostní zahájení festivalu v sobotu 
16. května v devět hodin večer a samozřejmě 
i na další představení až do 28. června, kdy 
festival končí. Děkuji také všem sponzorům, 
bez jejichž podpory by se nemohl uskutečnit. 
Přeji všem krásný květen a těším se na setkání 
na všech hornopočernických akcích.

Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.
Foto Vladimír Mojžíš jr.  

a archiv divadla
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Silniční okruh kolem Prahy nebo skrze Prahu?
V roce 2011 se vedení MČ Praha 20 přidalo 
k ostatním starostům MČ, kterých se stavba 
SOKP dotýká, celkem 11 městských částí poda-
lo zásadní připomínky proti tomuto „okruhu“ 
skrz Prahu a žádalo poctivé odborné posouze-
ní tzv. Regionální trasy, vedené skutečně okolo 
Prahy – Středočeským krajem. Zatím stále 
bezvýsledně.  Ve stejném roce Nejvyšší správní 
soud v Brně vymazal trasu SOKP z roku 1963 se 
ZÚR (Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy).  
Starostka naší městské části Hana Moravcová 
vystoupila 1. 10. 2014 na jednání Magistrátu  
v rámci diskuze k tomuto bodu a vyzvala 
všechny zastupitele, aby situaci zvážili vzhle-
dem k závažnosti rozhodnutí a v současné 
době problémové dopravy v Horních Počer-
nicích, zároveň s prosbou jménem 15 tisíc 
občanů Počernic, aby návrh zamítli. Avšak za-
stupitelé tuto trasu opět, bez ohledu na názory 
starostů, kterým jsou dotčená území svěřena  
a za které zodpovídají všem občanům, vrátili 
do původní trasy a tak bylo opět zahájeno 
pokračování v územním řízení pro úsek stavby 
SOKP trasa č. 511 (Běchovice). Vzhledem  
k situaci, že nás Magistrát nezahrnul do okruhu 
účastníků řízení, Rada MČ zaslala dopis na 
MHMP - SÚP (odbor stavební a územního plá-
nování), který je příslušným stavebním úřadem 
pro stavbu SOKP s žádostí o zařazení mezi 
účastníky řízení s odůvodněním, že nelze tuto 
stavbu dělit od našeho území, protože stavba 
511 přivede automobilovou dopravu právě 
do naší městské části. Magistrát naši žádost 
neshledal důvodnou s odůvodněním, že není 
možné vnášet do řízení nedůvodný zmatek 
rušením veřejného ústního jednání. Zároveň 
nevyhověl naší žádosti o zaslání kompletní 
dokumentace pro územní řízení v elektronické 
podobě, protože dokumentaci k takto rozsáh-
lé, významné a závažné stavbě v elektronické 
podobě nemá. Magistrát neumožnil ani 
nahlédnout do dokumentace některým ob-
čanským sdružením z Prahy. Rada MČ Praha 20 
reagovala na rozhodnutí Magistrátu sdělením, 
že na svém právu být účastníkem řízení stále 
trvá. Na začátku tohoto roku byla vytvořena 
pracovní skupina pro SOKP, která se schází dle 
potřeby a zabývá se novými informacemi  
o SOKP. V pracovní skupině jsou zástupci vede-

ní MČ Praha 20 a sousedních MČ (Běchovice, 
Černý Most), odborníci na dopravu a zástupci 
místních občanských sdružení. Účast občan-
ských sdružení považujeme za důležitou pro 
vzájemnou informovanost a jejich spoluprá-
ce s námi si vážíme. Navíc v této konkrétní 
situaci má občanské sdružení ze zákona lepší 
podmínky pro vstup do územního řízení než 
vedení obce.   

Setkání v Běchovicích
K územnímu řízení naše MČ podala připo-
mínky a celkem bylo do řízení podáno 165 
námitek od všech účastníků řízení, zda a jak 
se s nimi stavební úřad vypořádá, se zatím 
můžeme jen domnívat. 
K výstavbě SOKP se v Běchovicích konalo  
7. 4. 2015 setkání občanů se zástupci MD  
(Ing. Rudolecký, náměstek ministra), ŘSD  
(Ing. Kroupa, řed. ŘSD, Ing. Nádvorníková), 
Magistrátu (p. Dolínek, náměstek primátorky), 
akustik Ekola (Ing. Ládyš) a projektanta  
(Ing. Hofner).  Účast přislíbil i ministr dopravy 
Ing. Ťok, ale nakonec se ze setkání omluvil. Za 
MČ Praha 20 se setkání účastnili zástupci Rady 
MČ, někteří zastupitelé a zástupci občanů  
a občanských sdružení, bohužel hned v úvodu 
nás starosta MČ Běchovice upozornil, že disku-
tovat mohou pouze občané Běchovic  
a tak jsme nedostali žádnou možnost sdělit za 
naši městskou část svůj názor a položit otázky. 
V případě zájmu občanů Horních Počernic by 
se podobné setkání mohlo uskutečnit i u nás.  
Rada MČ  Praha 20 schválila spoluúčast na 
žalobě v návrhu na zrušení opatření obecné 
povahy č. 43/2014 – Zásady územního  
rozvoje hl. m. Prahy Aktualizace č. 1 ze dne  
1. 10. 2014,  jedná se o žalobu proti vrácení 
trasy z roku 1963 opět do  ZÚR hl.m. Prahy. 
Společně s dalšími městskými částmi se připra-
vuje i stížnost k Evropské komisi.
Šance pro Počernice ještě před volbami 
zorganizovala setkání s občany na Chvalském 
zámku s aktivisty a zástupci Běchovic pro 
variantu tzv. Rozumného okruhu. V té době 
taky zřídila několik petičních míst pro občany, 
ale dodnes však petici podepsalo jen cca 120 
občanů z Horních Počernic. Opravdu je velice 
důležité, aby se přidalo co nejvíce občanů. 

Nově je k této petici  přidána i petice pro 
občany HP za odpoplatnění R10 - Novopacké. 
Jednání s Ministerstvem dopravy o odpoplat-
nění tohoto úseku v katastru Horních Počernic, 
které vedení MČ vede téměř již tři roky, zatím 
nebylo úspěšné. Chceme v této záležitosti  
s Ministerstvem dopravy jednat  
a potřebovali bychom podporu občanů.  
Domníváme se, že by odpoplatnění R10 moh-
lo odlehčit dopravě v Horních Počernicích.
Chtěli bychom tedy vyzvat všechny občany 
Horních Počernic, aby petiční místa navštívili  
a svým podpisem nás podpořili a pomohli  
v boji proti SOKP a odpoplatnění R10. 

Karla Polydorová, Eva Březinová,
radní za Šanci pro Počernice

Petiční místa:
- Podatelny Úřadu MČ Praha 20 - Jívanská 635 a  647
- Recepce Chvalského zámku, Na Chvalské  tvrzi 857
- Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379
- Knihovna Horní Počernice, Náchodská 754
- RC MUM, Mezilesí 2058
- Prodejna Ovoce – zelenina, Běluňská 2846
- Prodejna spodního prádla Běchorská 1124
- Studio 66 & Partners Náchodská 493 
- Prodejny Pekařství Moravec Ratibořická, 
   Běchorská 2012, Jívanská 635
- Prodejna Hlavica, Křovinovo nám. 9
- Veterinární ordinace K. Bonkové,  
   Chvalkovická 722
- Prodejna chovatelských potřeb, U Jeslí 
- Kadeřnictví Staňková, Otovická 
- Trafika Horovi, Náchodská, Jeřická
- Xaverov - restaurace U Bobra

ODBOR ROZVOJE OBCE
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PŘIPRAVUJEME PRO VÁS DO DALŠÍCH ČÍSEL HPZ...

ODBOR ROZVOJE OBCE
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...informace o větších projednávaných či plánovaných stavbách o rozvojových plochách dle 
Územního plánu hl. m. Prahy, dle jednotlivých bodů a lokalit uvedených v této mapě.

Karla Polydorová

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

Zdravá městská část Horní Počernice

Počernické děti oslavily Den Země několika akcemi
Duben je tradičně měsíc, kdy probíhá něko-
lik akcí na téma ochrana životního prostředí. 
První z nich byla Ekologická olympiáda. 
Letos se uskutečnil její 2. ročník, kterého se 
zúčastnily všechny čtyři počernické základní 
školy, a konala se ve středu 8. dubna v ZŠ 
Ratibořická. 
Každá škola vyslala dvě pětičlenná druž-
stva ze třetích a sedmých tříd. Dvě hodiny 
družstva plnila úkoly, např. vědomostní test 
v poznávání květin, brouků a ptáků podle 
obrázků. Velmi oblíbené byly smyslové testy 
s rozpoznáváním chutí a vůní, při hmatovém 
testu měly děti poznat poslepu materiál  
a říct, co se z něj vyrábí. Na závěr družstva 
vyrobila originální plakát na Den Země. Vítě-
zem v obou kategoriích se stala ZŠ Stoliňská, 
které tímto gratulujeme. 

Jménem Rady městské části jsem vítězům 
předala diplomy a ceny, pak jsme se přesu-
nuli do parku před školou, kde jsme spo-
lečně vysadili strom přátelství. Za skvělou 
přípravu akce děkuji hlavně Lence Tomsové, 
koordinátorce projektu Zdravá městská část, 
a učitelce Janě Jeřábkové ze ZŠ Ratibořická. 
V sobotu 18. dubna dopoledne probě-
hl dobrovolnický úklid v rámci projektu 
Ukliďme si Česko! v lokalitě Robotnice, kde 
se vystřídalo mnoho účastníků. O této akci 
podá zprávu její organizátor Ondřej Hrubeš. 
Hlavní oslavy Dne Země proběhly 18. dubna 
odpoledne v parku před 
ZŠ Ratibořická. Letošní 
akci pořádala naše MČ 
samostatně a bez podpory 
Magistrátu, poprvé se také 
konala v sobotu a ne ve 
všední den. I přes chladné 
počasí se akce zúčastnilo 
více než dvě stě návštěv-
níků. ZŠ Ratibořická, 

Chodovická  
a Stoliňská společ-
ně připravily stezku 
plnou nejrůzněj-
ších úkolů. Na 
startu děti dostaly 
kartičku a vyrazily 
soutěžit. Na devíti 
stanovištích po-
stupně poznávaly 
květiny, ptáky  
a hmyz, stopy zvě-
ře, nebo určovaly, 
co nepatří do kom-
postu, pro zahřátí 
si užily slalom mezi 
kuželi atd…Velmi 
oblíbené bylo 
lovení „rybiček“ 
z odpadového 
materiálu a jejich 
následné pouštění 
do správného ryb-
níku (plast, papír, 
nápojový karton, 
sklo). 
Mně osobně se velmi líbilo stanoviště ZŠ 
Chodovická, které i přes velkou zimu stateč-
ně obsluhovaly tři malé slečny Anička, Simča 
a Bára. V látkových sáčcích měli soutěžící 
pouze hmatem poznat třeba šišky, skořápky 
ořechů, peří, mušle apod. Úkoly mohly plnit 
malé i velké děti. Na stanovišti s poznáváním 
ptáků jsem slyšela odpovídat tříletou hol-
čičku: To je gaga! Za přípravu stezky děkuji  
učitelkám Jeřábkové, Píšové a Růžkové. 
Kromě stezky s úkoly bylo možné navštívit 
několik stánků. Členky klubu seniorů SKP 
HOPO se staraly o výdej karet na startu  
a zároveň zvaly do rukodělné dílny, kde si 
mohli návštěvníci vyrobit ozdobné dřevěné 
kolečko, nabarvit  šišku, pomalovat papíro-
vý talíř a vytvořit další ozdoby z přírodních 

materiálů. Spolek Nepo-
seda prezentoval svoje 
nízkoprahové centrum, 
klub ZKO Horní Počernice 
přivedl k pohlazení pejsky. 
Velký zájem přitahova-
la větrná turbína firmy 
Poweregia, kterou na Den 
Země přivezl ředitel chval-
ské školy Martin Březina. 
V zahradě MŠ Chodovická 
byly poprvé otevřeny Vod-
ní hrátky – velmi nápaditá 
kaskádovitá sestava dře-
věných korýtek, doplněná 
mlýnky a konvičkami, která 
i přes ledovou vodu dětské 
návštěvníky nadchla. Dita 
Frišová a Karolína Klímová 
zahrály dětem vtipnou po-
hádku o Slunci se známými 
písněmi, které si mohli 

zazpívat i diváci. Den Země se velmi vydařil. 
Děkuji za náročnou přípravu všem, kteří 
se na akci podíleli. Kromě už jmenovaných 
také zaměstnancům místního hospodářství, 
starostce Haně Moravcové a místostarostce 
Evě Březinové za organizaci a účast. 

Alena Šefčíková, 
radní pro životní prostředí

za TOP 09
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Kdo měl v sobotu 18. dubna chuť 
pobýt na čerstvém vzduchu a zároveň 
přispět dobré věci, mohl se zapojit do 
dobrovolnické akce s názvem Ukliďme 
si Počernice. Po půlroční odmlce jsme 
vyrazili na lov odpadků k bývalým 
zahrádkářským koloniím a způsobili 
místním skládkám těžkou újmu. Sešli 
jsme se v partě zhruba třiceti lidí  
a ulehčili počernickým křoviskům  
o takřka 100 pytlů odpadu a spoustu 
dalšího harampádí.
Mrzelo nás, když se krátce před tímto 
jarním úklidem objevila hromada 
odpadků přímo u místa, kde jsme na 
podzim zlikvidovali jednu z největších 
černých skládek (viz foto). Ať už šlo  

o počin obyvatel zahrádkářských 
kolonií nebo nějakého pomatence, je 
to kudla do zad pro všechny, kteří se 
těchto úklidů ve svém volném čase 
dobrovolně účastní. Každopádně 
srdečně děkuji všem zúčastněným  
a věřím, že i přes zmíněnou „sabotáž“ 
měla akce opět úspěch a smysl. Dě-
kuji také za podporu místních skautů, 
iniciativě Ukliďme Česko a MČ Praha 
20 za odvoz odpadu. Prosím o zaslání 
jakýchkoliv podnětů či dotazů k akci 
na mail uklidmepocernice@email.cz
Těším se na setkání s vámi při další akci 
Ukliďme si Počernice!

Ondřej Hrubeš 

UKLIDILI JSME DALŠÍ KUS POČERNIC

ZVEME VÁS NA CYKLOVÝLET 
POČERNICEMI A NEJBLIŽŠÍM 
OKOLÍM
Ve spolupráci s ÚMČ Horní Počernice vás  
16. května zveme na cyklovýlet do Klánovic-
kého lesa. Sejdeme se v 9:30 u počernického 
hřbitova na křižovatce ulic K Berance  
a K odpočinku, kde obdržíte informace  
o trase a jejím okolí s mapkou. V 10:00 vyra-
zíme, nejdříve poměrně důkladně poznáme 
Klánovice, potom zatočíme na Dolní Počer-
nice, abychom cyklovýlet zakončili  
u rybníka ve Svépravicích. Trasa měří cca  
15 km a je středně náročná – vyhlídková. 
Dle počasí, vaší nálady, mapy nebo počtu 
otevřených restaurací si trasu případně mů-
žete projet svým stylem, nebo využít i další 
vhodné stezky. Počasí již máme domluveno 
na garantovanou teplotu 20 °C, ať pojedeme 
kamkoliv, tak nám bude foukat vítr pouze do 
zad. Těšíme se na květnovou cyklopohodu! 
Bližší informace o akci zveřejníme do konce 
dubna na http://blog.cyklistesobe.cz/serie/
praha-20/.                                       

TIP NA RODINNÝ VÝLET
ZREKONSTRUOVANÁ NAUČNÁ STEZKA  
OD ČELÁKOVIC AŽ DO LYSÉ NAD LABEM 

Dne 26. dubna byla otevřena zrekonstruova-
ná naučná stezka Lysá nad Labem – Káraný 
– Čelákovice, vhodná pro pěší i cykloturisty. 
Trasa vede zajímavou částí Polabí a ideálně 
odpovídá představě o sobotním rodinném 
výletu také proto, že je na obou koncích velmi 
dobře dostupná vlakem z Horních Počernic. 
Na 21 km dlouhé stezce je 24 obnovených 
stanovišť s informačními panely. Během cesty 
můžete obdivovat nejen zajímavou kraji-
nu, ale i od loňska fungující bezbariérovou 
elegantní lávku přes Labe v Čelákovicích, 
postavenou z podélně předpjaté segmentové 
betonové konstrukce. Lávka má dva pylony  
s rozpětím 156 m a její celková délka je 
253,85 m. Neváhejte a zajeďte se na ni  
podívat, určitě vás zaujme.  
Více na  http://www.celakovice.cz/cs/informa-
ce/naucna-stezka/

CYKLISTIKA
Dne 20. dubna odsouhla-
silo Zastupitelstvo vstup 
Horních Počernic do Asoci-
ace měst pro cyklisty. Díky 
tomu budeme mít blíže 
k potřebným informacím 
i zkušenostem. Nejbližší 
akce této Asociace je pracovní konference ve 
spolupráci s dánskou stranou pod názvem 
Města s dobrou adresou. 
Horní Počernice ve 20. – 30. letech minulé-
ho století už dobrou adresou byly. Potom 
ani jim sudičky nepřály. S dědictvím, které 
neblaze ovlivnilo i naši infrastrukturu, se 
dodnes složitě vyrovnáváme, např. rozsah 
letošních rekonstrukcí ulic nebude příjemný 
nikomu, ale i tímto se pracně a postupně na-
vracíme k symbolické tradici dobré adresy. 

Petr Uzel,
Cyklisté sobě

CYKLOKOORDINÁTOR

ZPRÁVA O SPOLKOVÉ ČINNOSTI ZO VČELAŘŮ V HORNÍCH POČERNICÍCH
V letošním roce to bude 85 let, kdy byl zalo-
žen Spolek včelařů v Horních Počernicích. 
Dne 11. 3. 2015 se uskutečnila výroční  
členská schůze ZO. V současné době je  
v Horních Počernicích registrováno 17 vče-
lařů, kteří se starají o 107 včelstev. Na schůzi 
byly vyhodnoceny výsledky podzimního lé-
čení proti varroáze, parazitujícímu broučku, 
který oslabuje včelu. V péči o včelstva  
a v poctivém léčení patří naše organizace 
mezi nejlepší na území Prahy a v posledních 

osmi letech se umistňuje na prvém nebo 
druhém místě. Potěšitelný je zájem mladších 
ročníků o včelaření. V loňském roce se naše 
řady rozrostly o tři včelaře. Průměrný věk 
včelaře – chovatele je 60 let.
Chtěl bych poděkovat dvěma členům naší 
ZO za dlouholetou činnost ve výboru. Jedná 
se o přítele Jaroslava Fíčka, který 26 let 
vykonával funkci předsedy, a přítele Miro-
slava Bartošku, který douhá léta pracoval ve 
funkci pokladníka. Oběma jménem celé naší 

organizace přeji do dalších let mnoho zdraví 
a hodně krásných zážitků při práci u včel.

Lubomír Jakl, 
předseda ZO Horní Počernice
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Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ 
Praha 20 - Horní Počernice sděluje, že  
v průběhu měsíců duben – květen 2015 
(v závislosti na počasí) bude provedeno 
ošetření vybraných 37 kusů stromů jírovce 
maďalu (kaštan koňský) proti škůdci - klí-
něnce jírovcové. Ošetření bude provedeno 
postřikem DECIS MEGA EW 50 v koncentraci 
0,012% motorovým rosičem kmene a větví, 

kde se škůdce rojí. Použité přípravky jsou 
povoleny a uvedeny v seznamu registrova-
ných přípravků na ochranu rostlin vydaného 
státní rostlinolékařskou správou. Postřik 
bude provádět společnost FYTOHELP,  
s r.o. se sídlem Obecní 14, 251 62 Mukařov, 
oprávněna dle živnostenského zákona  
a specializovaná dle zákona č. 326/2004 
Sb., v oboru Ošetřování rostlin, rostlinných 

produktů, objektů a půdy proti škodlivým 
organismům, přípravky na ochranu rostlin. 
Ošetřené stromy budou řádně označeny  
a po jednom měsíci bude označení odstra-
něno. 

Magda Svojanovská, 
Odbor životního prostředí a dopravy                                   

 V metropoli využívá kompostejnerů na 
tříděný odpad téměř devět tisíc domácností  
a firem. Službu na třídění bioodpadu zajišťu-
jí Pražské služby. Společnost v loňském roce 
svezla 6603 tun biologicky rozložitelného 
odpadu, přičemž většina odpadu pocházela 
z domácností a z provozoven drobných 
živnostníků. Zájemci mají na výběr, zda 
zvolí nádobu o objemu 120 nebo 240 litrů. 
Kompostejnery lze objednat buď sezónně, 
nebo celoročně. 
 Celoroční pronájem nádoby na bioodpad 
aktivně využívají domácnosti a provozovny, 
které mají zájem třídit biologicky rozložitel-
ný odpad bez ohledu na roční období. Alter-
nativou k celoročnímu svozu biologicky 
rozložitelného odpadu je sezónní pronájem 
v délce osmi měsíců, který využívají zejmé-
na majitelé rodinných domů a zahrad. Těm 

kompostejner usnadňuje likvidaci posečené 
trávy, dřevních štěpků, pilin nebo spadané-
ho listí.  V obou případech Pražské služby 
sváží nádoby jednou za čtrnáct dní.  
Za biologicky rozložitelný odpad vhodný 
pro kompostejnery považujeme jakýkoli od-
pad, který podléhá aerobnímu či anaerob-
nímu rozkladu. Vedle zmíněných produktů 
ze zahrad tak jde například o zbytky ovoce 
a zeleniny, čajové sáčky a kávovou sedlinu, 
zbytky pečiva nebo například zvadlé rostli-
ny a zeminu z květináčů. Do nádob naopak 
nepatří například kosti, gastroodpad, jedlé 
oleje, exkrementy masožravých zvířat nebo 
těla uhynulých zvířat. Pražské služby zpra-
covávají obsah nádob na kompost, který 
je následně využit v zemědělství nebo na 
rekultivaci zeleně.
Cena služby se liší podle doby pronájmu  

a kapacitě nádoby. Menší 120litrový 
kompostejner lze na sezonu pronajmout za 
600 korun. Celoroční pronájem 240 litrové 
nádoby přijde ročně na 1400 korun. Částky 
zahrnují pronájem i svoz odpadu, který pro-
bíhá jednou za čtrnáct dní. Zájemci mohou 
službu objednat prostřednictvím elektronic-
kého formuláře dostupného na webových 
stránkách http://www.psas.cz/index.cfm/
sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/
uzavreni-smlouvy-online/.  
Další možností je telefonická objednávka 
na čísle 284 091 888. Třetí možností je pak 
osobní sjednání smlouvy na nejbližším 
zákaznickém centru Pražských služeb.  
Seznam zákaznických center je dostupný  
na www. psas.cz.

Radim Mana , Pražské služby, a.s.
e-mail: radim.mana@psas.cz

Ošetření stromů jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové 

Provoz mateřských škol v MČ Praha 20  
v období hlavních prázdnin v roce 2015

ČERVENEC 2015
V uvedeném období bude zajišťovat provoz 
pro všechny přijaté děti v mateřských 
školách: 
1. 7. – 10. 7. 2015  
Mateřská škola U Rybníčku,  
Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

13. 7. – 31. 7. 2015
Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, 
Chodovická 1900

SRPEN 2015
V měsíci srpnu 2015 bude ve všech mateř-
ských školách přerušen provoz z důvodu 
plánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.
Rodiče, kteří budou mít zájem o prázdnino-
vý provoz, nahlásí tuto skutečnost v mateř-
ské škole, ve které byly děti přijaty.
Dle školního řádu mateřské školy je povin-
ností, aby rodiče nahlásili každou nepřítom-
nost dítěte v MŠ, jinak jsou automaticky 
počítány do stavu strávníků. Rodiče jsou 
povinni nevyčerpané a řádně neodhlášené 
stravné uhradit.

Odhlášky stravného přijímá MŠ nejpozději  
v den nepřítomnosti do 8 hodin ráno. 
Odhlásit oběd je možno osobně nebo 
telefonicky.
Telefon MŠ U Rybníčku, Křovinovo nám. 115: 
Mateřská škola 281 920 308
Školní jídelna mateřské školy 281 920 311
Telefonický kontakt na MŠ Chodovická 
1900: Mateřská škola 281 922 738-linka 31
Školní jídelna mateřské školy 281 922 738, 
linka 35

Helena Víchová, 
Odbor sociálních věcí a školství

Městská část Praha 20 hledá správce/údržbáře do Domu s pečovatelskou službou. 
Bližší informace na webových stránkách www.pocernice.cz v sekci nabídka  

zaměstnání, případně na tel. čísle 271 071 640. 

V období hlavních prázdnin, tj. v měsíci 
červenci a srpnu 2015, bude v mateřských 
školách v MČ Praha 20 provoz následující:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Třídit bioodpad mohou i Pražané
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Při příležitosti Dne učitelů ocenila Rada 
městské části Praha 20 pedagogické 
pracovníky škol a školských zařízení 
působících na území Horních Počernic za 
dlouhodobou a záslužnou pedagogickou 
práci, žáky a studenty za vynikající studijní 
výsledky a mimořádné činy. Naší snahou 
je vyjádřit učitelům uznání za náročnou 
a zodpovědnou práci. Ocenění získávají 
i mladí sportovci a umělci za mimořádné 
výsledky v soutěžích a reprezentaci obce. 
Letos byla do Sborovny slávy uvedena 
učitelka, která práci s dětmi zasvětila celý 
svůj život.
Slavnostní akt 9. dubna 2015 na Chvalském 
zámku moderovali a hudebním vystoupe-
ním doprovodili žáci ZUŠ Horní Počernice. 
Ocenění předávali starostka Hana  
Moravcová, místostarostové Eva Březinová  
a Jiří Beneda a radní Alena Šefčíková.

V kategorii Výrazná pedagogická  
osobnost byly nominovány Radomíra  
Hubálková ze ZŠ Ratibořická  
a Anna Vavřincová z FZŠ Chodovická.
Hlavní cenu získala Radomíra Hubálková
Od roku 1998 vyučuje český jazyk a dějepis 
na ZŠ Ratibořická. Je předsedkyní komise 
společenskovědních předmětů, členkou 
kolegia a koordinátorkou školního vzdě-
lávacího programu. Radomíra Hubálková 
stojí u zrodu oblíbených školních akcí, svůj 
profesní rozvoj spojila s programem Čtením 
a psaním ke kritickému myšlení. Spolupra-
covala na pilotování Map učebního pokroku 
v oblasti čtenářství v rámci projektu Pomá-
háme školám k úspěchu a na mezinárod-
ním Literature Framework for Secondary 
Teachers. Je spoluautorkou publikace, která 
má čtenářství žáků podpořit. 

V kategorii Dlouhodobá tvůrčí pedago-
gická činnost byly nominovány Alena 
Fremuntová ZŠ Ratibořická, Zdeňka 
Hejlíková ze ZUŠ Ratibořická, Věra  
Krejčířová ze ZŠ a MŠ Spojenců a Eliška 
Zdražilová ze ZŠ Stoliňská.
Hlavní cenu získala Alena Fremuntová
V ZŠ Ratibořická učí od roku 1996 matema-
tiku, technické kreslení a rodinnou výchovu. 
V roce 2003 byla jmenována výchovnou 
poradkyní, od roku 2009 vykonává zároveň  
i funkci zástupkyně ředitelky školy. Je 
členkou Komise sociálně právní ochrany 
dětí a maximálně se věnuje žákům při volbě 

povolání a zastupuje i metodičku prevence. 
Je neúnavnou organizátorkou školních  
i mimoškolních akcí. Veletrh snů, který orga-
nizuje už 10 let, se stal nejoblíbenější školní 
akcí, na kterou se těší žáci současní i bývalí  
a jejich rodiče. 

Ocenění pro vynikající žáky a studenty  
za mimořádné činy získali:
Barbora Pukáčová, žákyně 6. třídy ZŠ  
Stoliňská, nedopustí, aby někdo trpěl 
nespravedlností. Má vždy potřebu pomáhat 
tam, kde je to třeba. Tato její vlastnost se 
plně projevila v lednu tohoto roku, kdy si 
během tělesné výchovy spolužačka vážně 
poranila ruku, a byla to právě Bára, která 
zraněnou spolužačku pomáhala ošetřovat 
a svou přítomností ji pomáhala překonat 
obavy ze vzniklého zranění.
Jiří Trachta je žákem 9. třídy ZŠ Ratibořická. 
Jeho studijní výsledky jsou výborné. Ve vol-
ném čase se věnuje basketbalu. Je členem 
sportovního oddílu USK Praha a účastní se 
mnoha domácích i zahraničních turnajů. 
 
Ocenění za mimořádné úspěchy ve spor-
tovní či umělecké činnosti získali:
Marie Bohatová, žákyně 9. třídy s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy ve FZŠ  
Chodovická je výborná a všestranná spor-
tovkyně. K jejím posledním úspěchům patří 
republikové finále Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů, kdy se stala majitelkou 
zlatého odznaku. Stala se vzorem pro dívky 
i chlapce z nižších ročníků.
Jan Cestr je žákem 9. třídy ZŠ Ratibořická. 
Ve volném čase se věnuje sportovní střelbě, 
je členem sportovního klubu SSK Brandýs 
nad Labem a členem dorosteneckého 
reprezentačního družstva ČR. Jeho spor-
tovní úspěchy jsou nepřeberné, je mistrem 

republiky mládeže pro rok 2014 a v soutěži 
družstev mistrem republiky ve střelbě  
z malorážky.                               
Josef Ptáček je žákem 8. třídy ZŠ Ratibořic-
ká. Aktivně se šest let věnuje sportu a svými 
výbornými úspěchy reprezentuje Horní 
Počernice. Je členem Klubu Kosagym a Olex 
Team. Zúčastnil se 22 závodů a 65 zápasů. Je 
držitelem 4. kyu v jiu-jitsu a 5. kyu v kicboxu.  
Je několikanásobným vicemistrem v jiu-jitsu 
a fightingu a na Mistrovství ČR v kickboxu 
obsadil 3. místo.

Do Sborovny slávy vstoupila Ivanka 
Moravcová.
Ve školství pracovala od roku 1965, jako uči-
telka nastoupila na ZŠ Stoliňská v roce 1983  
a pracovala zde až do odchodu do penze  
v roce 2002. Ivanka Moravcová je učitelkou, 
která je více než pouhým zprostředkovate-
lem vědomostí. Učila žáky férovosti, zodpo-
vědnosti a lásce k literatuře, vážit si knih  
a v nejrůznějších životních situacích uplat-
ňovat moudra v nich obsažená. Dlouhá léta 
obětavě vedla školní knihovnu a pečlivě 
opatrovala její knižní fond. Je nesmírně 
skromná, obětavě pomáhá ostatním, aby 
i oni měli možnost zažít pocit úspěchu. 
Školou žila a stále je oblíbená u bývalých 
žáků i kolegů. V letošním roce oslaví Ivanka 
Moravcová významné životní jubileum.

Gratulujeme všem oceněným a přejeme 
všem učitelům a žákům hodně energie  
a úspěchů v jejich práci. Děkuji Heleně 
Víchové, Monice Brzkovské, Štěpánce  
Konejlové, Michaele Vedralové a členům 
komise školství za spolupráci a pomoc  
s organizací celé akce. 

Eva Březinová,  
místostarostka

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Městská část Praha 20 udělila ocenění u příležitosti Dne učitelů 
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Na veřejném slyšení, které bylo svoláno  
k plánované výstavbě nových obytných 
domů na Bílém vrchu, padla řada dotazů.  
Jedním z nejpalčivějších problémů, který 
je zcela nezbytné vyřešit, je výstavba nové 
čističky odpadních vod - a to velmi blízko čis-
tičky stávající. Současná ČOV Čertousy již totiž 
nemá kapacitu pro napojení nových domů 
a její rozšíření je v dohledné době nereálné. 
Nejschůdnějším řešením se jednoznačně 
ukazuje varianta, kdy bude na dočasnou 
dobu, tj. do chvíle, než bude ČOV Čertousy 
zkapacitněna na potřebný objem odpadních 
vod, postavena prozatímní malá čistička. Tato 
informace vyvolala mezi některými občany 
značnou paniku. Na Zelený čtvrtek proto pan 
Konhefr, zástupce společnosti, která bude 
novou zástavbu na Bílém vrchu realizovat, 
zorganizoval prohlídku moderní čistírny  
s podobnými parametry, jaké má i zamýšlená 
prozatímní čistička v Horních Počernicích. 
Exkurze se zúčastnili bratři Stárové, za obyva-
tele Čertous pan Boldyš a paní Štěpánková, já 
jako zástupce Rady MČ. Čistírna, kterou jsme 
navštívili, leží v obci Nová Ves u Rostoklat, 
jejíž starostka Radka Nováková nás velmi 

ochotně provedla jejím provozem a zodpově-
děla naše dotazy. Čistírna nás velmi příjemně 
překvapila. Zvenku totiž vypadá jako úplně 
obyčejný rodinný domek. Dokonce prý tam 
byl nedávno zájemce, který si chtěl tento 
dům stojící na okraji obce koupit, a byl velmi 
zklamán, že to nejde. Zápach skutečně cítit 
nebyl, a to dokonce ani přímo na lávce nad 
kalovými nádržemi, které jsou z hlediska 
zápachu nejexponovanějším místem čistíren-
ských provozů. Vzduch cirkuluje přes filtry, 
vyčištěná voda odchází do potoka. Čistírna  
v Nové vsi je řízena dálkově a její ovládací 
panel působí jak ze sci-fi filmu. Správce díky 
tomuto sofistifikovanému zařízení do čistírny 
dochází pouze jednou denně, aby na vlastní 
oči zkontroloval, že je vše skutečně  
v pořádku. 
Nejvíce nás upoutalo zařízení na zpracování 
odpadních kalů. Dalo by se snad přirovnat 
ke kuchyňskému odšťavovači. Devadesát 
procent odpadních vod je totiž voda, která je 
v tomto zařízení pomocí kompresoru oddě-
lována od kalů. Ty jsou následně vysoušeny 
a vzniklý substrát je poté již v sypkém stavu 
ukládán pásovým dopravníkem do kontej-
neru. Po jeho naplnění (tedy asi jednou za tři 
měsíce) je substrát vyvezen na pole, 
kde ještě rok zůstává pod dohledem 
kvůli kontrole obsahu rtuti, poté se 
stává žádaným hnojivem pro země-
dělce. O něco rychlejší, ale méně eko-
nomickou možností je pak jednou za 
tři týdny odvézt kaly sběrným vozem. 
S klidným srdcem můžu odpřisáh-
nout, že tato čistička opravdu nezapá-
chá.  Škoda, že totéž nemůžeme říct 

o naší současné čističce. 
Přiznávám, že dřív jsem 
si také myslela, že stačí 
přiběhnout na Magistrát, 
zabušit na dveře, zavolat 
jako ten zelený trpaslík  
z reklamy: „Smrdí, smrdí!“ 
a do týdne přijede pár 
svalnatých dělníků  
a zápach nějakým kouzlem odstraní, nejlépe 
i s celou čističkou... Bohužel to ale takhle 
opravdu nefunguje. Finanční náklady na pro-
voz ČOV a její plánované zkapacitnění jsou 
obrovské, jednání nesmírně náročná  
a hlavně zdlouhavá. Naštěstí se v dohledné 
době uskuteční alespoň zakrytí věží, které 
by mělo obtěžující zápach zmírnit. Nemohu 
se ale zbavit dojmu, že je velká škoda, když 
Praha stále preferuje velké čistírny a ne větší 
počet malých, jaké jsme viděli v Nové vsi. 
Moderních malých a ekologických čističek  
se totiž určitě obávat nemusíme. 

Alena Šefčíková,  
radní za TOP 09 pro životní prostředí

K ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD ČERTOUSY

PROHLÁŠENÍ OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ MČ PRAHA 20
Z pozice zastupitelů MČ Praha 20 vyjadřuje-
me zásadní nesouhlas s postupem
starostky Hany Moravcové a radního Petra 
Heriana, kteří se na jednání redakční rady 
dne 26. 3. 2015 snažili bezprecedentním 
způsobem ovlivnit práci redakční rady  
a objektivitu Hornopočernického zpravodaje. 
Požadujeme, aby redakční rada byla nově 
ustavena jako výbor Zastupitelstva MČ Praha 
20 a došlo k vypsání výběrového řízení na 
místo redaktora Hornopočernického zpra-
vodaje. Možnost podílet se na jeho výběru 

by měly mít všechny politické subjekty za-
stoupené v zastupitelstvu MČ Praha 20. Stav, 
kdy radní městské části takovým způsobem 
zasahují do činnosti redakční rady, považu-
jeme za pochybení a především za snahu 
ovlivnit objektivitu a vyváženost radničního 
periodika. Naší snahou je do budoucna pře-
dejít možnému jednostrannému ovlivňování 
HPZ a zajistit tak občanům Horních Počernic 
objektivní a vyvážené informování o dění  
v městské části. Jsme připraveni vést spo-
lečnou diskuzi nejen se všemi zastupiteli, 

ale i občany o podobě Hornopočernického 
zpravodaje, ale především chceme podpořit 
redakční radu v nezávislé a odborné práci.

Zastupitelé Hnutí občanů Počernic 
Alena Štrobová, Alžběta Cibochová,  

Eva Cudlínová, Daria Češpivová, Jiří Stibor, 
ODS – Nezávislé Horní Počernice 

Richard Stára, Ivan Liška, Petr Měšťan, 
KSČM - Počerňáci pro Počernice  

Miloslav Blahovec, Jaroslav Kočí

Určeno nejen ženám, ale především jim. Téma: Umění mluvit, naslouchat, rozumět, řešit krize – cesta k lepším  
výsledkům i vztahům. VSTUP ZDARMA.                            
       Přijďte mezi nás, rádi vás uvidíme. DM Divizna a SKP HoPo

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – KLÍČ K ÚSPĚCHU 19. 5. 2015 OD 18.00  
v přednáškové místnosti SKP HoPo na Křovinově náměstí 11/16  
PŘEDNÁŠÍ MGR. JANA KLAMPFLOVÁ  ZE SPOLEČNOSTI GENDER CONSULTING.
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FOŤÁKEM PROTI SKLÁDKÁM A PONIČENÝM LAVIČKÁM!
Jaro je tady! Příroda pomalu začíná roz-
kvétat, slunce svítí stále déle a počernické 
ulice začínají brázdit cyklisté v pořád větší 
intenzitě. Na jarní přírodu je krásný pohled, 
který snad nic nemůže zkazit až na některé 
černé skládky, kam ti nezodpovědní z nás 
odkládají své odpadky.
Debatu o tom, kdo je za tu kterou skládku 
zodpovědný, je asi zbytečné vést. Daleko 
důležitější je zmapovat, kde se skládky na-
cházejí a jakého jsou rozsahu, zajistit jejich 
rychlé odstranění a bránit jejich vzniku.  
I v souvislosti s proběhlým Mezinárodním 
dnem Země bychom chtěli docílit snížení 
počtu skládek na území naší městské části. 
Proto se v průběhu měsíce května zaměříme 
na kontrolu čistoty veřejných prostranství. 

Rádi bychom tímto vyzvali všechny aktivní 
občany, kterým není lhostejná kvalita života 
v Horních Počernicích, aby nám pomohli 
zmapovat místa, kde je třeba odklidit nepo-
volenou skládku nebo třeba opravit lavičku, 
a zasílali nám na e-mail vilem.cap@seznam.cz 
jejich fotografie. Společně s Petrem  
Baraníkem budeme tyto podněty prezento-
vat komisi životního prostředí a vyzývat  
k nápravě současného stavu.
Fotky, které k nám dorazí, zveřejníme na 
našem webu a Facebooku a ke každému jed-
notlivému případu napíšeme, jak jsme  
s podnětem naložili a jakého řešení se nám 
podařilo dosáhnout. Přispějeme tak ke 
zvýšení kvality života v naší městské části 
a navíc uděláme něco dobrého pro životní 

prostředí. Těšíme se na 
všechny náměty, které 
dorazí.
Závěrem mi ještě dovolte 
poděkovat 9 statečným, 
kteří dorazili na 1. setkání 
k tvorbě mapy rozvojo-
vých projektů. Zápis  
z tohoto jednání včetně 
stručného pracovního materiálu k záměru 
najdete od 1. května na http://www.cssd-
pocernice.cz/mapa. V tvorbě mapy budeme 
pokračovat a pravidelně  
o ní informovat.

Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

V minulém čísle Zpravodaje jsme informova-
li o první počernické knihobudce.  
Díky iniciativě zdravotní sestřičky Katky  
Mrázové se objevila přímo v čekárně praktic-
ké lékařky MUDr. Švandové ve Lhotské ulici. 
Článek končil výzvou, aby se všichni ti, komu 
je projekt miniaturních veřejných knihovni-
ček sympatický, přidali!  A tak se přidáváme! 
Středisko DM Divizna, které se věnuje pod-
poře aktivit pro děti se zdravotním postiže-
ním, zavěsí svou první knihobudku na plot 

hned v měsíci květnu! Bude to v místech, 
kde máme prozatímní stálé zázemí. Naši 
barevnou a veselou knihobudku najdete na 
Náchodské ulici 382/171, zavěšenou přímo 
na plotě fary CČSH. Myšlenka půjčování kní-
žek přímo na ulici zdarma je dobrým nápa-
dem. Jdete, půjčíte si knížku, přečtete, za pár 
dní ji můžete na stejné místo vrátit, nechat 
si ji, a nebo tam dát knížku jinou. Příjemný 
je pocit a atmosféra, která s knihobudkami 
souvisí. Je to péče, pocit sdílení, podpora 

komunitního života, ale 
především dobrých sou-
sedských vztahů. 

Alžběta Cibochová, 
zastupitelka Hnutí občanů 

Počernic 

DALŠÍ POČERNICKÁ „KNIHOBUDKA“ 

NOVÉ KOLO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU ŠANCE
Nadační fond ŠANCE vypisuje nová grantová 
řízení pro oblasti nazvané Děti a mládež  
a Tíživá sociální situace.
Grantové řízení Děti a mládež: je určeno  
k podpoře dětí a mladých. 
Rodiče či zákonní zástupci mohou žádat na-
příklad o příspěvek na volnočasové aktivity  
v následujícím školním roce 2015/2016, které 
jsou jinak pro žadatele těžko dosažitelné.
Grantové řízení Tíživá sociální situace: je 
určeno občanům v produktivním věku, kteří 
se dostali do tíživé sociální situace.
Nadační fond podporuje konkrétní osoby  
či aktivity z Horních Počernic, které nedosáh-

nou na jiné formy podpory a jimž nadační 
příspěvek pomůže zmírnit bezútěšnou situ-
aci, zlepší životní podmínky či usnadní jejich 
úsilí vlastními silami řešit složité situace. 
Bližší informace o vyhlášeném grantovém 
řízení s uzávěrkou 30. června 2015 včetně 
formuláře žádosti naleznete na  
www.nfsance.cz. 

Nadační fond ŠANCE vypisuje grantová 
řízení pravidelně každé tři měsíce. Od svého 
založení v roce 2011 díky donátorům  
a dalším podporovatelům podpořil fond 
desítky našich spoluobčanů.   

Petr Herian,
 předseda správní rady 

Nadační fond ŠANCE

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ soutěž má své oceněné
Přestože se všichni těšíme z jarních dnů, v dubnu jsme si na okamžik připomněli Vánoce. Ceny převzali školáci a studenti, 
kteří se účastnili vánoční výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo vedení MČ. Vítězné obrázky budou využity na vánoční přání  
a jistě se s obrázky setkáte na stránkách Zpravodaje. Blahopřejeme a děkujeme všem žákům a jejich pedagogům za účast.

Mateřské školy:  
I.   místo: Sofie Synecká – MŠ Spojenců
II.  místo: Luciana Matějíčková – MŠ U Rybníčku
III. místo: Sofie Muchová – MŠ U Rybníčku 
 
I. stupeň základních škol:  
I.   místo: Tereza Kvasničková – ZŠ Stoliňská
II.  místo: Ludmila Půrová – ZŠ Ratibořická
III. místo: David Huy Le – FZŠ Chodovická,  
 Natálie Šlosarová – ZŠ Spojenců 
 

II.  stupeň základních škol a víceletých gymnázii:  
I.   místo: Barbora Novotná – Gymnázium Chodovická,
II.  místo: Jana Krojídlová – Gymnázium Chodovická
III. místo: Michael Stejskal – Gymnázium Chodovická 
 
Střední školy:  
I.  místo: Lenka Špilerová – Gymnázium Chodovická
II. místo: Monika Kubrová – Gymnázium Chodovická 

Eva Březinová, 
 místostarostka
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Z redakční pošty
Nejsem první ani poslední, kdo upozorňuje na 
to, co se na nás v Horních Počernicích chystá. 
Čtyřproudá silnice od Běchovic na Černý Most 
nazývaná Východní spojka se má rozšířit  
o jeden pruh (dovnitř) v každém směru a stát 
se SOKP 510. Okruh je rozdělen na části a po 
částech se projednává a tzv. „dává do výroby“. 
Pro realizátora (ŘSD) to má tu obrovskou vý-
hodu, že když nechce připustit zásadní diskusi 
nad trasou celého okruhu jako celku, tak ji 
zkrátka nepřipustí z pozice síly.  
V tomto duchu se odbývalo i územní řízení 
(ÚŘ) na Magistrátu hlavního města Prahy 
(MHMP) dne 23. 3. 2015. Náš Občanský spolek 
(OS) Chvalská do tohoto ÚŘ podal vyjádření, 
stejně jako OS Klidné Počernice a MČ Praha 
20. Fyzicky jsem si na ÚŘ zašel prožít krajní 
znechucení jen já. Salámovou metodou se 
nyní projednával úsek 511, tj. od Jesenice do 
Běchovic (po Vinici). Je nabíledni, že pokud se 
postaví stavba až do Běchovic, pro nás  
v Horních Počernicích bude hotovo. Tato stav-
ba je transevropskou kamionovou cestou  
v režimu TEN-T a je vedena do města. Dnes  
po Východní spojce jezdí cca 85 000  
vozů/24 hod. a pokud se stavba postaví podle 
nyní prosazovaných plánů, tak je plánováno 
150 000 vozů/24 hod. Ať už jsou dnes na 
stole jakákoli prognózovaná čísla, vzhledem 
k tomu, že v minulosti byla vždy překročena, 
nemůžeme tato čísla zlehčovat. Na ÚŘ na 
MHMP byl detailně probírán neutěšený stav 
na Spořilově. V této souvislosti jsem poukázal 
na to, že návrh řešení, který je na stole jen 
vytlouká klín klínem a horký brambor jen 
přehazuje z jednoho území na jiné, tedy  
k nám na Černý Most. Na jednání jsem také 
řekl, že si připadám jak v Jiříkově vidění, i když 
chápu, že není předmětem jednání trasování 

celé stavby, ale toto přece zároveň nelze opo-
minout a dělat jakoby nic. Až dojde stavba 
do Běchovic, další úsek je u nás na Černém 
Mostě, tj. mezi dvěma aglomeracemi – Černý 
Most (cca 20 000 obyvatel) a Horními Počerni-
cemi (cca 15 000 obyvatel). A co potom? Moje 
další připomínka na tomto jednání se týkala 
faktického stavu. Pokud minete Vinici  
a Běchovický les, ocitnete se na valu a zástav-
ba Chval je na kopci před Vámi. Zde nepomů-
že žádný protihlukový val okolo silnice (jedno 
jak vysoký) ani „tichý asfalt“, komunikaci byste 
museli zahrabat do tunelu. Fyzika a akustika 
jsou neúprosné. O důvod víc, proč celou 
záležitost řešit vzpomínanou salámovou 
metodou, protože to uspokojivě vyřešit nelze, 
na což neodpovědělo jak ÚŘ 23. 4., tak beseda 
s občany v Běchovicích dne 7. 4. 2015. Pan 
ministr dopravy D. Ťok na této debatě přislíbil 
účast a nedostavil se. Místo něj tam byl jeho 
náměstek p. Rudolecký, který stejně jako ředi-
tel ŘSD p. Kroupa a náměstek z MHMP  
p. Dolínek, nedokázal nabídnout přijatelné 
řešení.Poměrně obsáhle se v Běchovicích 
hovořilo o tzv. „tichých asfaltech“. To je finální 
povrch, který má zaručit jisté odhlučnění. 
Realizátor se tímto velmi často ohání a budí to 
ve mně dojem, že tento „asfaltový argument“ 
používá, aby se vešel do hlukových norem. 
Nicméně i tak bylo řečeno to podstatné, 
a jak vidno, ďábel je opět ukryt v detailu. 
Předpokladem pro to, aby „tichý asfalt“ 
fungoval, musí být absolutně rovné, stabilní 
a nerozrušené podloží. Dále pak je tento 
povrch funkční, pokud je po celou dobu čistý. 
Funkčnost povrchu je cca 5 let (pak se chová 
jako normální asfalt). 
V Čechách se s touto technologií teprve 
začíná. Což o to, to je jistě dobře, ale při 

stávající realitě podloží a úklidu na našich 
silnicích a dálnicích se na takovouto „tichost“ 
nelze spoléhat – to je z říše snů. V úseku 
Běchovice - Satalice (5 km) má být 5 mimo-
úrovňových křižovatek. Pokud tam všechny 
budou, je tento úsek v rozporu s normou ČSN 
736101. (Mezikřižovatkové vzdálenosti na 
silnici R a D musí být minimálně 2 kilometry  
– a zde?). Je nám nabízeno - buď rušení křižo-
vatek, nebo nebezpečná dálnice v rozporu  
s normou. Kdyby nic jiného, tak toto je jasný 
argument, že okruh patří jinam. Tam, kde není 
takový shluk křižovatek.
Silniční okruh kolem Prahy vede cca 8 kilome-
trů vnitřním územím Prahy. Projekt je  
z roku 1963, v té době byla hranice Prahy úpl-
ně jinde. Přesto je nyní prosazován. Komické  
(i když je to prapodivný smích)na celé věci je  
i fakt, že stavba okruhu byla přejmenována  
v souvislosti s naším vstupem do EU, a to 
proto, aby byla zaplacena z evropských dotací 
– vnitroměstskou silnici by EU Praze totiž 
neplatila – okruh Prahy ano. Předešlý název 
stavby byl PRSO – Pražský silniční okruh. 
Jedna výzva na závěr – pokud představitelé 
MČ Praha 20 chtějí plnit volební program  
a chránit Horní Počernice, měli by požado-
vat vysvětlení celé trasy včetně úseku 510 
(Běchovice – Satalice), protože je nejvyšší čas 
uskutečnit podobnou debatu s realizátorem 
stavby (ŘSD, MD, MHMP) jako byla ta  
v Běchovicích, nejlépe za účasti médií. Ostat-
ně mohli by tak přispět argumentací do probí-
hajícího ÚŘ, i když jen přeneseně. Rád  
v té věci ze všech sil samozřejmě pomohu.

Za OS Chvalská Vladimír Hošek

PÁR POZNÁMEK K SOKP – TEDY SILNIČNÍMU OKRUHU KOLEM PRAHY

Ráda bych se s občany Horních Počernic 
podělila o zkušenosti naší rodiny s firmou 
Smuteční služby Horní Počernice. 
Letos v březnu zemřel náš tatínek. Doma, 
v rodinném kruhu, odešel tiše ve spánku. 
Na poslední cestu jsme ho oblékli a zavolali 
zmíněnou pohřební službu, jejíž pracovnici 
jsme sdělili, že se jedná o 1. patro rodinné-
ho domku. Fraška, která následovala, nám 
doteď vhání slzy do očí. 
Zřízenci firmy, kteří připomínali svým cho-
váním spíše špatně placené stěhováky, nám 
oznámili, že s nosítky se na našem schodišti 
nevytočí. A jestli prý prostěradlo pána une-

se. Krčili jsme rameny, zcela konsternovaní 
zármutkem, a nabídli jsme jim deku. Odmítli 
a dosti nerudně začali tatínkovy pozůstatky 
balit do prostěradla a následně dirigovat 
mého manžela a bratra, kteří jim museli 
pomáhat ze schodů. Div, že tělo nevypadlo! 
Kde zůstala profesionalita a prostá lidská 
účast v této těžké chvíli, nad tím zůstává 
rozum stát. Co kdyby maminka byla doma 
sama? Copak na tyto situace není pohřební 
služba připravená a vybavená? Lidé přece 
bydlí v různých bytech a domech, jsou různě 
velcí a těžcí, na což se nás ovšem nikdo ne-
zeptal. Víme, že pro speciální případy existují 

zapínací pouzdra. Když si posléze otřesená 
maminka telefonicky stěžovala, tak jí paní 
sdělila, že pouzdra se v autě běžně nevozí, 
že jsou jen pro případy autonehod a krváce-
jících zemřelých. Sice se mamince omluvila 
a slíbila, že situaci bude řešit, obávám se 
však, že nepochopila, jak amatérsky si její 
firma počíná. A jak dokáže takové počínání 
zkalit vaše představy o důstojném odchodu 
milovaného člověka.

Za rodinu Ryšavých 
Kateřina Pelíšková, dcera

Vážená redakce, vážení občané,
reagujeme tímto na dopis paní Kateřiny 
Pelíškové, kde popisuje situaci vzniklou při
odvozu zemřelého tatínka. Chápeme, že 
úmrtí v rodině je velmi bolestná záležitost  

a proto se snažíme k lidem přistupovat  
s účastí a citlivě. Na místě samotném naši 
pracovníci zjistili, že se po úzkém točitém 
schodišti nevytočí s nosítky ani s jinými ma-
nipulačními prostředky. Proto zvolili metodu 

sice nejstarší, ale nejbezpečnější - snesení 
zemřelého v pevném prostěradle. Bohu-
žel ani různá zapínací pouzdra, která paní 
zmiňuje, nejsou v tomto případě nejbezpeč-
nější, protože jsou kluzká. Firma Smuteční 

SMUTNÁ ZKUŠENOST

AD: SMUTNÁ ZKUŠENOST
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Jsem v třetí generaci Počerňák, proto si do-
voluji přijít s něčím, co málo lidí pamatuje (je 
mi 80 let);  Vyprávění mého otce (nar. 1899): 
V prvních letech svobody po první světo-
vé válce se v Počernicích utvořil Kroužek 
mládenců, který chtěl v poválečných letech 
obnovit kulturní život mezi občany. Pořádali 
plesy a jiné lidové tancovačky a hlavně 
zvelebovali obec. Jejich nápad zasadit Strom 
svobody vzbudil velké nadšení, které pano-
valo od 28. října 1918, dne našeho osvo-
bození od císařského majestátu z Vídně. Mlá-
dence, jejímž členem byl i můj otec, napadlo 
zasadit Lípu svobody. Vybrali k tomu plácek, 
kde se křižují ulice Tlustého a Třebešovská. 
Nadšení obyvatelé se sešli u restaurace Na 
Kovárně, před kovárnou pana Marka, který 
jako silný kovář nesl stromek lípy na rameni. 
Hrála hudba a všichni šli veselým pochodem 
lípu zasadit. Následoval krátký projev a děti 

dostaly za povinnost vždy k výročí slavného 
dne vyzdobit lípu pentlemi v národních 
barvách. Dodržovalo se to až do úředního 
zákazu v 2. světové válce. 
Na počátku války, kdy byl do Nekolova 
statku dosazen německý správce, byly 
v něm umístěny čtyři pancéřové vozy 
„hakly“. Posádka je chodila startovat a projet 
jednou za měsíc. Projeli kolem Horáčkovy 
vily a otáčeli se na plácku kolem lípy. Jednou 
se otáčecí manévr nepoved, jeden z vozů 
narazil do lípy a zlomil ji, což bylo špatné 
znamení. V těchto nedobrých dnech byli 
zatčeni členové Sokola s jeho starostou 
panem Křovinou, který se domů už nikdy 
nevrátil. Znal jsem se s ním, protože mě v tě-
locvičně Na Kovárně cvičil. Když byl odříznut 
pahýl stromu, poskytoval smutný pohled na 
prázdné místo. Lípa se však nechtěla vzdát 
a z pařezu vyrostly pruty. Kdosi je odřezal a 

nechal růst jenom 
ten nejvyšší  
a nejsilnější. Nová 
lipka brzy zesílila 
a dodnes roste. 
Snad už jí nikdo 
neublíží. 
Toto jsem chtěl 
Počerňákům 
sdělit, aby věděli 
něco z historie 
naší obce a o Lípě 
svobody. Ještě do-
datek: z kroužku mládenců se stala Beseda  
J. K. Tyl, která hrála divadlo v sále u pana 
Hyky (hrála tam moje matka), to už ti starší 
možná pamatují.

Jaroslav Fíček

AD: OBJEVME VÝZNAMNÉ STROMY, HPZ 4/2015

Divadlo v Horních Počernicích bylo 19. dubna 
svědkem důležité události nejen pro místní 
ochotníky. Úspěšná repríza hry Poslední léto, 
vypovídající o životě slavné herečky Sarah 
Bernhardtové, byla příležitostí připomenout  
82. narozeniny Vladimíra Dády Stoklasy  
a zároveň jeho rozloučením s divadelními 
prkny. Přátelům a příznivcům počernického 
divadla připomínat Dádovou takřka šedesátile-
tou kariéru režiséra, herce a autora je zbytečné,  
a tak jenom připomeňme sympatickou atmo-

sféru večera, při němž mu publikum dávalo 
najevo přízeň a poděkování. Bylo by nespra-
vedlivé nezmínit zde jeho skvělou hereckou 
partnerku Janu Keilovou, stejně jako další osob-
nosti, které úspěšnou inscenaci připravovali, 
jako dnes již nežijícího výtvarníka Milana Čecha 
nebo hudebníka Jiřího Bouška.  Většina z nás 
odcházela s vědomím, že to derniéra Vladimíra 
Stoklasy určitě nebyla, protože víme, že on by 
bez divadla nedokázal žít. 

Jiří Levý

Dádův slavnostní večer

Hornopočernická TOP 09 dlouhodobě  
považuje témata životního prostředí, všestran-
ného rozvoje naší městské části a kultury za 
své priority. Členové TOP 09 proto dne  
24. 11.2014 představili na setkání části koa-
ličních zastupitelů, paní starostky a zástupců 
iniciativy Cyklisté sobě svůj návrh nového mi-
kroregionu složeného z dobrovolného svazku 
územně, historicky či jinak blízkých obcí  
a městských částí, ve kterém by Horní Počerni-
ce vzhledem ke své poloze hrály klíčovou roli. 
Protože byl tento návrh přijat vstřícně, byla  
o návrhu mikroregionu informována i komise 
Zdravé městské části a Místní agendy 21 dne 
13. 4. 2015.  Smyslem navrhovaného mikrore-
gionu je hlavně lepší koordinace kroků vedou-
cích k dalšímu rozvoji naší oblasti, zejména pak 
životního prostředí, některých volnočasových 
a kulturních aktivit  a samozřejmě také turistiky 
a cestovního  ruchu (dnes stále významnějšího 
ekonomického sektoru). Vzájemné propojení, 
koordinace a podpoření kulturních, sportov-
ních i dalších aktivit a projektů totiž může 
velmi pomoci dalšímu rozvoji všech zúčast-

něných obcí - a v neposlední řadě může také 
významně posílit „váhu jejich hlasu“  
v otázkách a tématech, které se jich týkají, 
např. při získávání finančních prostředků pro 
rozvoj a volnočasové aktivity. Mikroregion také 
může pomoci ke zvýšení atraktivity obcí   
a městských částí pro turisty, návštěvníky  
a obyvatele, ale také pro některé investory: 
pomůže totiž zdůraznit pozitivní povědomí  
o obcích a městských částech sdružených  
v mikroregionu a může také přímo iniciovat 
kroky vedoucí k celkovému zatraktivnění celé 
oblasti. Mikroregion by také mohl výrazně 
napomoci všeobecnému povědomí o velmi 
bohaté a zajímavé historii a kulturních zvlášt-
nostech regionu, jeho přírodních krásách  
a zajímavostech i o pozoruhodných kultur-
ních památkách, z nichž některé mají zásadní 
význam z hlediska historie naší státnosti  
či kulturních dějin. Vzhledem k charakteru 
krajiny na východ od Prahy a relativně velkým 
vzdálenostem mezi turisticky nejatraktivněj-
šími cíli by se nejspíše jednalo o mikroregion 
orientovaný především na cykloturistiku, ale 

samozřejmě by bylo pamatováno i na turistiku 
pěší (a v omezené míře i na mototuristiku). 
Mikroregion by podle stávajícího záměru měl 
úzce navazovat na již existující mikroregiony 
v našem okolí jako jsou Jenštejnské podhradí, 
Svazek obcí Úvalsko a Sdružení obcí Kersko. 
Zatím je vše ještě v rovině rozpracovaného zá-
měru. V hornopočernické TOP 09 ale již vznikla 
pracovní skupina, které se přípravou záměru 
zabývá a připravuje projekt tak, aby mohl 
být projednán komisemi, jichž se bude týkat, 
cyklokoordinátorem, zástupci občanských 
sdružení a zástupci místních podnikatelů  
a následně Radou MČ, aby mohlo být zaháje-
no oficiální jednání s okolními obcemi a měst-
skými částmi. TOP 09 chce i tímto způsobem 
přispět ke zlepšení a zatraktivnění života v naší 
městské části a přispět k popularizaci témat 
týkajících se v nejširším slova smyslu životního 
prostředí.

Ladislav Stýblo, 
člen TOP 09    

služby existuje v Horních Počernicích
již od roku 1991 a zaměstnanci zde pracu-
jí od jejího vzniku, takže nelze říci, že by 
neměli zkušenosti. Vzniklou situaci jsme si 
vysvětlili s manželkou zemřelého, řešili  

s našimi zaměstnanci a následně s objedna-
vatelem pohřbu - synem zemřelého. Rodině 
jsme byli vždy k dispozici. Nabyli jsme do-
jmu, že je vše vysvětleno. Proto nás udivilo, 
že se k celé situaci paní Pelíšková opět vrací, 

a to tímto způsobem. Rádi bychom se touto 
cestou rodině Ryšavých ještě jednou omluvi-
li a projevili účast.

Smuteční služby - Horní Počernice

NĚCO MÁLO O MIKROREGIONU 

Vladimír Stoklasa slavil narozeniny s Janou Keilovou na 
jevišti našeho divadla v inscenaci Poslední léto Sarah 
Bernhardt.
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GRATULUJEME NAŠIM KVĚTNOVÝM JUBILANTŮM A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ.

NAŠI JUBILANTI V LEDNU 2015

Rybníček František
Konrádová Květuše
Kvízová Růžena
Bitnar Ferdinand
Čurda František
Scherksová Marie
Fučík Josef
Kulhavá Marie
Mazáč Josef
Procházka Radovan
Malec Vladislav
Synecká Jarmila
Kubrychtová Věra
Macurek Emil
Radová Jana

Fremunt Stanislav
Jehlář Josef
Opatrná Zdenka
Paulík Lubomír
Rajchertová Slavena
Skuhravý Ladislav
Jelínek Stanislav
Kubecová Marie
Řezníčková Jarmila
Böhm Vladimír
Langerová Ladislava
Mudra Oldřich
Šober Ivan
Zouzalová Marta
Dolečková Věra

Hlaváčková Jaroslava
Peterka Václav
Rejna Stanislav
Faltýnková Marie
Králová Eva
Kubešová Blažena
Němcová Zdeňka
Pavlíková Hortenzia
Podlahová Helena
Řehořová Marie
Sedlák Robert
Studená Josefa
Aronová Helena
Jedličková Karla
Kopecký Jan

Topinka Jiří
Bohatová Jaroslava
Burešová Jana
Czital Ludvík
Fořt Pavel
Killerová Soňa
Kresánková Anděla
Lazák Karel
Mleziva Jiří
Pacovská Zdenka
Tomeš Miloslav
Vrkoslav Václav

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

STŘEDA 6. KVĚTNA
SRAZ VE 14.00  PŘED HŘBITOVEM CHVALY 
VYCHÁZKA S KRONIKÁŘEM 
HUBERTEM ANTESEM
PO NAUČNÉ STEZCE - II. ČÁST 

STŘEDA 13. KVĚTNA
SRAZ V 9.00 PŘED NÁDRAŽÍM H. POČERNICE  
VÝLET DO ROZTOK
VEDE LIBUŠE FROUZOVÁ

PONDĚLÍ 18. KVĚTNA 
SRAZ  V 8.40 VE STANICI ČERNÝ MOST
VYCHÁZKA DO ČERNOŠIC A MOKROPES
VEDE V. FLEIŠEROVÁ A L. FROUZOVÁ

ÚTERÝ 19. KVĚTNA VE 14.00
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S MILANEM VACKEM
O PENZIONECH A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍCH 
PRO SENIORY

ČTVRTEK 28. KVĚTNA
SRAZ V 8.30 VE STANICI ČERNÝ MOST
PRAŽSKÉ SENIORSKÉ SPORTOVNÍ HRY 
NA HŘIŠTI ZŠ BOTIČSKÁ

STŘEDA 3. ČERVNA
OD 14.00 KLUBOVNA
OD 15.30 PETANGUE V SOKOLOVNĚ

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

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V KVĚTNU 2015

Lubomír Paulík slaví  
85. narozeniny
Dne 21. května 2015 se dožívá 85 let pan Lubomír 
Paulík, kterého už léta potkáváte v ulicích Horních 
Počernic. Do dalších let mu celá rodina přeje  
hodně zdraví, životní pohody a optimismu

Atelier Fiala připravuje další výstavu nábytku  
Po loňské úspěšné výstavě zaměřené na jednotli-
vé styly a interiéry bydlení v průběhu staletí  
s názvem Nábytkové styly připravuje Atelier Fiala 
v Domě umění - někdejším barokním špejcharu 
Na Chvalské tvrzi 858 další přehlídku o českoslo-
venském nábytkovém designu 60. - 80. let.  
„Přes snahu tehdejšího totalitního režimu  
o jakousi uniformitu vznikaly díky tehdejším 
designérům zaměstnaným ve státních podnicích 
zajímavé návrhy, které se vyráběly v malých sériích. O termínu výstavy 

budeme informovat v příštím čísle HPZ,“ uvedl  
David Fiala, restaurátor, sběratel umění a organizá-

tor akcí  
v Domě umění   
na Chvalech. 

-red-

VZPOMÍNKA NA ALENU DOUDOVOU
V dubnu letošního roku jsme si pripomněli nedožitých 
90 let paní Aleny Doudové, rozené Huterové.

Za tichou vzpomínku děkujeme. S láskou rodina
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PORADNA PRO RODINU  
V RC MUM JE OPĚT ZDARMA
Poradna pro rodinu v Rodinném centru MUM 
poskytuje osobní, telefonické nebo e-mailové 
poradenství v oblastech: podpora při hledání 
zaměstnání, pracovně právní vztahy, systém 
sociální podpory - dávky a příspěvky, rodinná 
poradna, dědická řízení, rozvodová řízení. Vše 
okolo těhotenství, porodu a šestinedělí. 
Novinkou je, že konzultace s vedoucí poradny 
Zuzanou Dubovou jsou zdarma. Pokud bude-
te potřebovat specifickou odbornou radu či 
konzultaci, můžeme vám zprostředkovat kon-
zultace s psychologem, koučem, právníkem,  

personalistou. Cena těchto konzultací  
je 100 Kč/hod.
Jak a kdy do poradny? Osobní návštěva  
(konzultace s vedoucí poradny) každé úterý 
8.00 - 11.30, RC MUM, Mezilesí 2058, Praha  
- Horní Počernice. Doporučujeme se objednat 
předem. E-mail: zuzana.dubova@rcmum.cz, 
mobil: 775 720 587. Termín odborných kon-
zultací dle domluvy.
Cílová skupina: poradna je určena rodičům, 
kteří pečují o děti do 10 let.
Poradna pro rodinu je podpořena v rámci 
projektu RC MUM jako vícegenerační dům, 
který je podpořen z dotačního program Rodi-
na a ochrana práv dětí Ministerstva práce  

a sociálních věcí  
a z grantu Hl. m. Prahy.   
Více na www.rcmum.cz/
poradna

Lenka Frišová,
+420 775 720 556,

lenka.frisova@rcmum.cz

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, 
jehož hlavní činností je pomoc rodinám bez 
přístřeší a v sociální nouzi, realizovalo v uply-
nulých dvou letech dva další projekty, jejichž 
cílem byl rozvoj organizace a podpora osob 
znevýhodněných při vstupu na trh práce. Oba 
projekty byly spolufinancovány Evropským 
sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Prahy 
v rámci Operačního programu Praha – Adap-
tabilita.
O projektu ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB NA TRH PRÁ-
CE jsme podrobně informovali v HPZ 12/2014, 
proto jen stručně: pracovní smlouvu na dobu 
šesti měsíců v naší organizaci uzavřelo 35 
osob, z nich 26 prošlo úspěšně zkušební do-
bou a 15 z nich odpracovalo maximální dobu 
– šest měsíců. Součástí projektu bylo také 

pravidelné vzdělávání a rekvalifikační kurzy 
pro účastníky projektu. Projekt byl dotován 
částkou 5.734.485 Kč, druhý projekt POSÍLENÍ 
STABILITY A ROZVOJ ORGANIZACE SKP HOPO 
částkou 1.878.777 Kč. Cílem projektu byla sta-
bilizace a další rozvoj organizace SKP HOPO  
v oblasti poskytování sociální služby zamě-
řené na sociální začleňování cílové skupiny 
(především příslušníci etnických minorit, 
osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním 
postižením), založené na zvýšení profesionality 
našich zaměstnanců (sociálních pracovníků, 
pracovníků v sociálních službách, odborných 
pracovníků), jejich podpory a motivace  
v další práci. Prostředkem k dosažení cíle bylo 
komplexní odborné vzdělávání pracovníků, 
podporování osobního a profesního rozvoje 

manažerů, vytvoření 
pracovní pozice fun-
draisera vč. nastartování 
fundraisingových aktivit 
a v neposlední řadě 
vytvoření strategického  
a fundraisingového 
plánu organizace.
Do projektu bylo 
zapojeno 17 zaměst-
nanců organizace, kteří 
se průběžně účastnili 
plánovaných interních, 
externích či rekvalifikač-
ních kurzů, odborných 
seminářů, konferencí  
a stáží. 

Projekt byl realizován ve čtyřech rovinách: 
odborné vzdělávání soc. pracovníků a pracov-
níků v soc. službách, vzdělávání managemen-
tu s cílem posílit jejich manažerské dovednosti 
tak, aby vedení organizace bylo efektivní, 
tvůrčí a pro všechny zaměstnance motivující, 
vytvoření a podpora fundraisingových aktivit, 
příprava a vytvoření strategického plánu jako 
hlavního pilíře rozvoje naší organizace. 
Realizace projektu byla náročná z hlediska 
skloubení vzdělávacích aktivit podpořených 
zaměstnanců a provozu organizace a určitý 
čas bude také potřeba pro aplikaci nově 
nabytých znalostí a dovedností do praxe. 
Projekt byl však velkým přínosem jak pro 
zaměstnance, tak pro samotnou organizaci. 
Zvýšení odbornosti, profesního sebevědomí 
a motivace zaměstnanců spolu s nastavením 
fundraisingových aktivit a nové strategie naše 
Středisko křesťanské pomoci v Horních Počer-
nicích stabilizují a dále rozvíjí. 

Iveta Čepeláková a Radmila Pelnařová, 
manažerky projektu

PROJEKTY STŘEDISKA KŘESŤANSKÉ POMOCI  
HORNÍ POČERNICE ZAMĚŘENÉ NA POSÍLENÍ ORGANIZACE  
A POMOC ZNEVÝHODNĚNÝM OSOBÁM 

Ve čtvrtek 9. 4. jsme se zástupci 2. až  5. ročníku  vyrazili  na charitativní 
akci Aprílový běh s kuřetem, kterou pořádá již tradičně SK  ZŠ  Jeseniova 
pro děti pražských škol v parku na Židovských pecích. V konkurenci dal-
ších více než 400 závodníků byli naši reprezentanti nadmíru úspěšní. V kategorii 
2. tříd si Martinka přivezla zlatou a Júlie bronzovou medaili, Viktorka z 3. ročníku 
vybojovala stříbro stejně jako Miloslav ze 4. A. Ani další naši běžci neudělali škole 
ostudu, umístili se vždy do desátého místa. Všem zúčastněným děkujeme za vyni-
kající reprezentaci školy a také za pomoc dobré věci.

Lucie Branžovská

APRÍLOVÝ BĚH S KUŘETEM
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Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás 
ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na od-
puštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha 
svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim 
dětem i všem daleko široko, které si povolá 
Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je 
Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se  
z tohoto zvráceného pokolení!“ Bible, Skutky 
apoštolů 2,38-40.
Po Vánocích a Velikonocích přichází třetí  
svátek, nazýváme jej neděle Svatodušní  
a slaví se padesátý den po neděli Zmrtvých-
vstání Krista. Pro křesťany stejně významný 
den, jako předešlé svátky. Kristus se narodil 
v Betlémě, ukřižován byl na Golgotě, byl po-
hřben a třetího dne vzkříšen, čtyřicet dní se se-
tkával s učedníky a poté byl na hoře Olivetské, 
před jejich zraky, vzat do nebe. Učedníci podle 
příkazu Mistra čekají v Jeruzalémě na zaslíbení 
Boha Otce, příchod moci z výsosti – seslání 
Ducha svatého. Ten má naplnit učedníky a po-
sléze všechny, kdo uvěří, aby mohli být svědky 
radostné zprávy, evangelia, po celém světě. 
Příchod Ducha svatého, desátý den po nanebe-
vzetí Ježíše Krista, popisuje evangelista Lukáš 
docela dramaticky. Pročtení prvních kapitol 
knihy Skutků apoštolů doporučuji každému, 
koho zajímá, jak vznikla církev a jaká znamení 
tuto událost provázela. Protože Svatodušní svát-

ky jsou svátky Ducha svatého (letos 24. května), 
sluší se připomenout tuto třetí osobu Trojice 
Boží. Vždyť bez Ducha svatého by nebylo církve 
ani křesťanství. Nevěděli bychom, co je hřích ani 
jak se s ním vypořádat. Stejně jako bychom bez 
Boha Otce nepoznali pravou lásku, bez Ježíše 
nepoznali život, tak bez Ducha bychom zemře-
li ve hříchu. Proto jsou ti Tři jedno. Každý ve své 
úloze, avšak společně v harmonii. Stejně jako 
Bůh Otec a Bůh Syn, Bůh Duch svatý je věčný, 
všudepřítomný, vševědoucí a všemocný. Duch 

svatý není nějaké 
nejasné  
a neurčité působení 
anebo mystická 
idea. Je osoba.  
To znamená, že 
s námi může komu-
nikovat, že je pro 
nás někým reálným. 
Jeho reálnost není v 
tom, že ho můžeme 
vidět, ale v tom, že 
skrze naší vnitřní 
bytost koná velké 
věci. Mezi jeho 
vlastnosti patří 
intelekt, vůle a cit. 
Každý věřící by měl 
poznat jeho realitu. 
Měl by vědět, že 

právě Duch mu přináší život a sílu. Jestli má 
být náš život radostný a naplněný, potřebuje-
me od Boha Otce dar Ducha svatého. Mnohé 
sekty přikrývající se také pláštíkem křesťanství, 
nemají o Svatodušních svátcích co slavit. Nevě-
ří v Ducha svatého jako třetí osobu Boží Trojice, 
nýbrž mluví o Duchu jako o pouhé síle, zvláštní 
energii podobné elektřině, vlnění apod. Proto 
je pro Boží lid důležité „Vyznání víry“ (Credo), 
které naší dávní otcové ve víře zformulovali  
do Apoštolského nebo Nicejského vyznání 
víry, kde se křesťané jasně vyjadřují, kdo 
je předmětem jejich věření. Kniha Skutků 
apoštolů je velice „akční“ dokument o službě 
Ducha svatého skrze učedníky Ježíše Krista, 
prvotní církev a pokračuje vlastně dodnes.
Mohou nám křesťanům Letnice (to je jiný 
termín pro Svatodušní svátky) ještě dnes  
něco říci? A mohou z těchto svátků něco mít 
 i lidé nevěřící? Samozřejmě! Křesťané si znovu 
uvědomí, jak naslouchají (či nenaslouchají) 
Tomu, který je má uvést do „veškeré pravdy“. 
Jak pracují a hospodaří s dary a hřivnami 
Ducha svatého a konečně jestli „ovoce Ducha 
svatého“ mohou vychutnávat také duše 
bloudící a hledající. Podle apoštola Pavla mezi 
ovoce Ducha patří láska, radost, pokoj, tichost, 
střídmost... A lid nevěřící? Ten sice neužije 
volného svatodušního pondělí, jak to mají  
v některých „vyspělejších“ krajinách zařízeno, 
ale přece může sváteční neděli využít k návště-
vě křesťanského sboru, modlitebny, kostela 
některé církve v regionu a sám okusit. Je doce-
la možné, že se právě zde setká s mocí k životu. 
S Duchem pravdy. S Duchem, který otvírá oči 
i srdce a zjevuje Krista jako jedinou cestu zpět 
k Bohu Otci. S Duchem, který jako dar patří – 
podle zaslíbení - nejen prvním učedníkům,  
ale všem těm v následujících generacích, kteří 
v Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele 
a Přítele uvěří.  A to je také vynikající evangeli-
um, radostné poselství Svatodušních svátků.

Radostné prožití květnových dnů přeje  
Richard Novák, kazatel Evangelické církve  

metodistické v Horních Počernicích.

Slavnosti 
Mistra Jana Husa 

v Horních Počernicích

PROJEKT PODPORUJE 
MLUVME 
SPOLU

PROGRAM:
•  Putovní výstava plastik soch „Jan Hus – cesta ke smíření“ 

studentů Střední průmyslové školy sochařské v Hořicích

•  Výstava fotografií dětí z DM Divizna a ZŠ praktické 
a speciální

•  Sympatické setkání všech církví

•  Zapálení hranice Pravdy

Nabízíme občerstvení – opékání buřtů, sladkosti, pití, hudbu, zábavu

Těšíme se na Vás!
Církev Československá husitská a středisko Divizna

Otevíráme pro vás a vaše děti „magickou zahradu“!
14. 5. 2015 od 16.00 hodin – CČSH Náchodská 382/171Slavnosti 

Mistra Jana Husa 
v Horních Počernicích

PROJEKT PODPORUJE 
MLUVME 
SPOLU

PROGRAM:
•  Putovní výstava plastik soch „Jan Hus – cesta ke smíření“ 

studentů Střední průmyslové školy sochařské v Hořicích

•  Výstava fotografií dětí z DM Divizna a ZŠ praktické 
a speciální

•  Sympatické setkání všech církví

•  Zapálení hranice Pravdy

Nabízíme občerstvení – opékání buřtů, sladkosti, pití, hudbu, zábavu

Těšíme se na Vás!
Církev Československá husitská a středisko Divizna

Otevíráme pro vás a vaše děti „magickou zahradu“!
14. 5. 2015 od 16.00 hodin – CČSH Náchodská 382/171

LETNICE – DEN, KDY SE NARODILA CÍRKEV 
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Historie dávná i nedávná – 81 
Události
U příležitosti letošního 70. výročí od konce 
okupace a útrap druhé světové války si  
v těchto květnových dnech upomínáme  
s hrdostí a vděčností oběti našich předků.
Z oslav významného výročí se v naší pro-
cházce historií obce vraťme v čase zpět do 
posledních dnů před tehdy už očekávaný 
konec. Je 6. května 1945, druhý den Pražské-
ho povstání. V Praze se vedou úporné boje  
o Rozhlas. Historickým památkám hrozilo 
zničení od zfanatizovaných jednotek ně-
meckého vojska, které se nechtělo vzdát.
U nás se hned zrána sešel ustavený Národní 
výbor, avšak záhy do jednání přišla zpráva, 
že od Nehvizd se blíží kolona německých 
tanků a obrněných vozidel. Schůze byla pře-
rušena, a když se zjistilo, že se jedná převáž-
ně o jednotky SS, jejichž vojáci pro výstrahu 
stříleli a strhávali u hlavní silnice vyvěšené 
prapory, byl vydán pokyn, aby se jednotky 
národní stráže urychleně stáhly a členové 
NV vyhledali úkryt. Stalo se však, že členové 
národní stráže, umístěné ve škole v Bártlově 
ulici, byli německými vojáky zadrženi. Při 
prohlídce našli u Miloše Svobody pistoli  
a Němci ho ihned u domu č. 138 zastřelili. 
Na cestě ke hřbitovu byl také zastřelen poš-
tovní zaměstnanec Josef Tlustý. Odpoledne 
téhož dne byl za zdí parku u domu  
č. 17 zastřelen Eduard Čechura. Bydlel na 
Placinách, a odtud, ozbrojen dvěma revolve-
ry, přicházel ostatním na pomoc. Němci 
znovu ovládli obec, prováděli domovní pro-
hlídky a pátrali po zbraních. Naštěstí žádnou 
zbraň už nenašli.
Životy členů Místního národního výboru 
tehdy zachránil rada Ország, když dal  
v sázku svůj život a veliteli německých vojá-
ků prohlásil, že obec vede on sám. Odpoled-

ne vojenské uskupení obec opustilo. 
Nedlouho poté se v obci objevily další oddí-
ly německých vojáků, přijížděly v automobi-
lech a na kolech. To však již nebyla armáda, 
ale demoralizované vojsko na útěku. Vojáci 
vyžadovali po domácnostech teplé jídlo 
a civilní oblečení. Když v prostoru nádraží 
objevili zásobovací vlak, násilím otevřeli 
několik vagónů a zahájili ve velkém dran-
cování nalezených zásob. Vybízeli k tomu 
i naše občany, z nichž mnozí se dali svést 
a odnášeli, na ručních vozících i odváželi, 
co se jen dalo. Mouku, luštěniny, konzervy, 
cukr, cigarety, tabák, ale i přikrývky, látky 
apod. Marná byla pozdější snaha Národního 
výboru, aby aspoň část takto získaných věcí 
navrátili. Nikdo to neučinil. Skupina de-
moralizovaných německých vojáků z obce 
večer odešla, mnozí z nich hrozbami nebo 
prostou krádeží si opatřili jízdní kola, aby se 
co nejrychleji dostali k liniím západní fronty, 
a ještě se okradených ptali na cestu.
V Praze se po celý den urputně bojovalo  
a tekla krev statečných obránců města. Na 
výzvy Rozhlasu od nás odešlo do Pražského 
povstání také několik statečných občanů.
Následující dny 7. a 8. května převzal u nás 
opět svou působnost Revoluční národní vý-
bor, přestože obcí ještě několikrát projížděly 
na Prahu neuspořádané oddíly nebo malé 
skupiny německých vojáků, obrněných vo-
zidel a několika tanků. Obnovilo se  střežení 
zásobovacího vlaku, jehož zbylé zásoby byly 
sepsány a část převezena do skladišť v obci, 
a mouka byla vydána pekařům. Konzervy  
a další trvanlivé potraviny, doplněné  
o čerstvé mléko, byly poslány bojujícím  
v Praze. Podepsaná kapitulace Německa,  
ani oficiální vyhlášení konce války dne  
8. 5. 1945, boje v Praze neukončily. 
Ve středu dne 9. května se v restauraci Na 
Radosti konalo další zasedání Revolučního 
národního výboru, které bylo v 9.30 přeru-
šeno příjezdem tankových jednotek Rudé 
armády, jež mířily od Poděbrad do Prahy. 
Další oddíly se pak utábořily v Xaverovském 
lese, odkud se pak postupně stahovaly. 
Následujícího dne byla odstraněná kolejnice 
usazena zpět, železniční trať zprovozněna  
a lidé se postupně navraceli do zaměstnání.
Po ukončení bojů v Praze dne 9. 5. bylo  
z bojových skupin vytvořeno velitelství 
revoluční gardy se stanovištěm v Praze 8.  
Oddíly naší ozbrojené stráže se staly  
součástí tohoto seskupení. Území Prahy  
a nejbližšího okolí bylo organizačně roz-
děleno na revíry. V pořadí jedenáctý revír 
dostal přidělený prostor, zahrnující naše 
původní obce spolu s obcemi Kbely, Satali-
ce, Klánovice, Újezd nad Lesy, Nová Sibřina, 
Kyje, Dolní Počernice, Hloubětín a Vysočany. 
Gardy měly za úkol střežit důležité objek-
ty, odstranit barikády a zátarasy, vyčistit 

prostory po ukrývajících se Němcích, zajistit 
sjízdnost komunikací, kontrolovat totožnost 
osob, doprovázet zajatce, a ve spolupráci  
s četnictvem zajišťovat bezpečnost občanů.
V neděli 13. května odpoledne se před 
kinem Zdar (dnes Divadlo Horní Počernice) 
konala manifestace občanů našich původ-
ních obcí na oslavu vítězství a svobody.
Od 21. května se podařilo obnovit vyučová-
ní jak ve chvalské, tak hornopočernické ško-
le. Ve škole svépravické, kde byli internováni 
zajištění Němci a kolaboranti, bylo vyučová-
ní obnoveno až od 11. června.
Další událostí, která znamenala ukončení 
činnosti revolučního národního výboru, 
bylo veřejné shromáždění občanů na hřišti 
SK Horní Počernice dne 3. června, kde byl 
aklamací zvolen nový Národní výbor, který 
převzal funkci 6. června. Předsedou byl 
zvolen Karel Angelis, prvním náměstkem 
Václav Lis, druhým Jan Průša, do Rady npor. 
Josef Boušek, Josef Hlaváč, Václav Janoušek, 
Bohumil Nový, Jaroslav Pavlík, Jan Petr, Jan 
Ruml, Antonín Sláma, Ladislav Šlíma a Josef 
Urban. Členy Národního výboru byli zvoleni 
Josef Bejšák, Antonín Blekta, Františk Černý, 
Václav Faltýn, František Jedlička, Josef Jinšík, 
Antonín Kareš, Vladimír Karkovský, Franti-
šek Kovařík, Rudolf Kružík, Jan Lošek, Josef 
Řehák, Jiří Smutný, František Svoboda, Alois 
Sinecký, Josef Šauer, František Šimek, Albín 
Škoda, Josef Špidlen, František Štverák, Alž-
běta Wagenknechtová, Richard Vavřina  
a Stanislav Zadrobílek.
Po rezignaci předsedy Karla Angelise 25. 6. 
byl předsedou zvolen Antonín Sláma, který 
funkci vykonával do konce roku.
Mimořádnou událostí se na podzim toho 
roku stal příjezd vyšetřovací skupiny složené 
z vyšetřovatelů Zemského národního 
výboru a zvláštního oddílu Sboru národní 
bezpečnosti, aby prošetřily krádeže ze záso-
bovacího vlaku. Vyšetřovatelům se nepoda-
řilo zjistit pachatele, a tak pro dlouhou dobu 
od činu bylo vyšetřování uzavřeno.
O dalších událostech opět v pokračování.

Hubert Antes, 
kronikář
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Hodiny odbíjejí půlnoc a duch lorda Simona 
se vydává na svou obvyklou a více než tři 
sta let trvající pouť zámkem Canterville, kde 
musí za trest strašit, neboť zde zavraždil svou 
nemilovanou manželku Eleonoru. Není divu, 
že na Canterville nechce nikdo bydlet. To se 
však změní ve chvíli, kdy zámek koupí bývalý 
velvyslanec Spojených států amerických Otis 
se svou rodinou. Události dostanou nečeka-
ný spád, když dojde k několika neobvyklým 
setkáním... Hororovou komedii a tak trochu 
i detektivku z pera Oscara Wildea, mistra 
sarkastického humoru a skvělých dialogů, 
si Stanislav Tomek nevybral náhodou. „Mám 

rád komedie, ale tentokrát jsem nechtěl 
nazkoušet jen veselou taškařici. Přečetl 
jsem spoustu her, jenže při výběru jsem 
byl limitován počtem a typy svých přátel - 
ochotníků. Divadelní hra Strašidlo 
cantervillské se mi zalíbila laskavým 
anglickým humorem i poněkud ta-
jemným námětem. Výběr hry je pro 
režiséra vždy určitým rizikem, zda 
zaujme diváky. Pro nás byla malým 
vítězstvím už skutečnost, že jsme 
měli večer vyprodaný už čtrnáct dní 
před premiérou, což u ochotnických 
představení není tak běžné,“ uvedl 
režisér Stanislav Tomek. 
Je přesvědčen, že jeho volba 
Wildeovy hry s nadčasovou satirou 
se všem účinkujícím líbila, o čemž 
svědčí nejen jejich nečekané  
a krásné poděkování v zákulisí po 
generálce, ale i to, že chtějí hrát  
i v dalších reprízách na domácí 
scéně a také na zájezdech. „Příprava 
a zkoušení každé hry trvá bohužel 
dost dlouho. Nerad dělám úmorné 
a dlouhé zkoušky, protože každý 
režisér všechny zúčastněné nutně 
otravuje, když se znovu a znovu vra-
cí k problematickým místům. Někdy 
se pokouší i předehrávat, což jsou 
asi jediné momenty, které herce 

obveselují,“ říká se smíchem Tomek. 
Pro nazkoušení hry podle jeho představ 
počítá zpravidla asi se šesti měsíci. Každá 
hra vzniká za spolupráce mnoha lidí, kteří 
musí připravit návrh scény, hudbu, zvuky, 
kostýmy, rekvizity, plakáty, programy... 
„Všichni pro nás pracují bez nároku na ja-
koukoliv odměnu či publicitu. Všichni jsou 
také zaměstnaní, a proto mezi nejčastější 
potíže, s nimiž se musíme během zkoušení 
potýkat, jsou termíny.“ 
Vše nakonec dobře dopadlo a Stanislavu 
Tomkovi se podařilo s herci divadelního 
souboru Právě začínáme vytvořit celove-
černí divadelní představení, jemuž díky 
typickému anglickému humoru nechyběla 
šťáva.  Tomkova hravá režie, velmi dobré 
herecké výkony místních ochotnických 
hvězd, tedy především Jany Keilové (slečna  
Umneyová), Lucie Hendrychové (paní  
Otisová) , Jiřího Špačka (lord Simon)  
a Michala Krále (velvyslnec Otis) vykouzlily 
z Wildeova populárního námětu příjemný 
divadelní zážitek. „Měli jsme plné divadlo 
výborných diváků, herci hráli jak o život 
a já dostal v závěru fůru kytek. Děkuji 
všem hercům a divákům za jejich přízeň, 
prožil jsem krásný večer,“ řekl po premiéře 
spokojený režisér, jemuž přišla blahopřát 
i starostka Hana Moravcová, nechyběl ani 
kolega Vladimír Stoklasa Úspěšné předsta-
vení zopakují  
herci ze souboru Právě začínáme ještě 
16. a 17. května, tentokrát už během festivalu 
v přírodním divadle ve Svépravicích.

Dana Mojžíšová,  
foto autorka a Jaroslav Bzenecký

STANISLAV TOMEK: NECHTĚLI JSME NAZKOUŠET JEN VESELOU TAŠKAŘICI
Počerničtí ochotníci uvedli premiéru hry Oscara Wildea Strašidlo cantervillské

KVH VVP MILOVICE

Vladimír Stoklasa a Stanislav Tomek
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Program divadla na květen a červen 2015
POKLADNA: VSTUPENKY DO DIVADLA HORNÍ POČERNICE JSOU V PRODEJI V POKLADNĚ 

CHVALSKÉHO ZÁMKU, KTERÁ JE OTEVŘENA DENNĚ OD 10 DO 16 HODIN.
POKLADNA V DIVADLE JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED KAŽDÝM PŘEDSTAVENÍM. 

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ VÁM VSTUPENKY RÁDI PRODÁME TAKÉ V KANCELÁŘI DIVADLA.
VYUŽIJTE MOŽNOST ON-LINE NÁKUPU VSTUPENEK NA WWW.DIVADLOPOCERNICE.CZ

VÝSTAVA VE FOYER DO 31. KVĚTNA JIŘÍ VANĚK – OBRAZY, OBJEKTY

Pondělí 4. května v 19.30
CAVEMAN

Úterý 5. května v 9.00
Středa 6. května v 9.00
HYGIENA KRVE 
ANEB ŽIJTE BLAZE
POZDRAV Z GHETTA

Pátek 8. května od 10.00 do 17.00
HORNÍ POČERNICE 1945
OSLAVA 70. VÝROČÍ 
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Sobota 9. května od 18 hodin
MUZIKÁL LÁSKA

Pondělí 11. května v 10.00
Středa 13. května v 10.00
ŠKOLA MALÉHO STROMU

Čtvrtek 21. května v 9.00
THE BEAR GROUP

Pátek 22. května v 17.00
FESTIVAL STUDENTSKÝCH 
ORCHESTRŮ
ZUŠ HORNÍ POČERNICE 

Sobota 23. května v 19.30
VŠE O MUŽÍCH

Pátek 5. června v 19.00
GALAKONCERT
BÁRA ŠIMANDLOVÁ 
A JEJÍ HOSTÉ

Pondělí 8. června v 18.00
PÁRTY PRO SAXOFONOVÉ  PARTY

Úterý 9. června v 16.00
ŠKOLNÍ AKADEMIE
ZŠ RATIBOŘICKÁ

Čtvrtek 10. června v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ZUŠ HORNÍ POČERNICE

Pátek 12. června  v 19.30
KRYSAŘ 

Čtvrtek 18. června v 11.00
Pátek 19. června v 19.30
SPIKNUTÍ CALIGULY

Pondělí 4. května v 19.30
Rob Becker
CAVEMAN
Produkční společnost Point

Úterý 5. května a středa 6. května v 9.00
Pavla Dombrovská

HYGIENA KRVE 
ANEB ŽIJTE BLAZE
POZDRAV Z GHETTA
Divadlo Líšeň, Brno

Pátek 8. května od 10.00 do 17.00
HORNÍ POČERNICE 1945
OSLAVA 70. VÝROČÍ 
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Sobota 9. května od 18 hodin
MUZIKÁL LÁSKA
Vesafilm production p.f.m
Charitativní koncert pro nadaci Život dětem

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

Čtvrtek 21. května od 9.00
THE BEAR GROUP
Divadelní představení v angličtině

Pátek 22. května v 17.00
FESTIVAL STUDENTSKÝCH 
ORCHESTRŮ
ZUŠ Horní Počernice 

Sobota 23. května v 19.30
Miro Gavran
VŠE O MUŽÍCH
Studio DVA

Pátek 5. června v 19.00

GALAKONCERT
BÁRA ŠIMANDLOVÁ 
A JEJÍ HOSTÉ
ZUŠ Horní Počernice

Pondělí 8. června v 18.00

PÁRTY PRO SAXOFONOVÉ  
PARTY
ZUŠ Horní Počernice

Úterý 9. června v 16.00
ŠKOLNÍ AKADEMIE
ZŠ Ratibořická

Čtvrtek 10. června v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ZUŠ Horní Počernice

Pátek 12. června  v 19.30
KRYSAŘ 
DS Divoch VŠCHT 
Pronájem otevřený veřejnosti.
Vstupenky rezervujte na adrese  
matesjanda@gmail.com

Čtvrtek 18. června v 11.00
Stefan Canev
SPIKNUTÍ CALIGULY
Golden Archer Productions
Vstupné 80 Kč, počet míst omezen na 70

Pátek 19. června v 19.30

SPIKNUTÍ CALIGULY
Krvavá komedie
Vstupné 260, 230, 200 Kč

VYPRODÁNO

ZADÁNO

ZADÁNO

ZADÁNO

VYPRODÁNO

VEŘEJNÁ GENERÁLKA

SVĚTOVÁ 
PREMIÉRA
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Festival Divadlo v přírodě
Dopolední zadaná představení
Jednotné vstupné 30 Kč
KD = kamenné divadlo, LD = letní divadlo
Po 18. 5. 9.00 a 10.30 Mauglí / Počerníčci / KD 
Út 19. 5. 9.00 a 10.30 Mauglí / KD
St 20. 5. 10.00 Mauglí / LD
Čt 21. 5. 10.00 Mauglí /LD
Pá 22. 5. 10.00 Mauglí / LD
Pá 29. 5. 9.00 a 10.45 Rychlé Šípy  
                      / Zeptejte se kocoura / KD 
Po 1. 6. 10.00 Princezna Solimánská  
                      / Počerníčci / KD
Út 2. 6. 10.00 Princezna Solimánská KD
St 3. 6. 10.00 Princezna Solimánská KD
Čt 4. 6. 10.00 Princezna Solimánská LD
Pá 5. 6. 10.00 Princezna Solimánská LD
Čt 11. 6. 10.00 Král zlodějů  
                        / Právě začínáme / LD
Pá 12. 6. 10.00 Král zlodějů LD

Divadlo v přírodě najdete v zahradě ZŠ 
Svépravice, Spojenců 1408, Praha 20 – Horní 
Počernice. 
Dopravní spojení: do Divadla v přírodě doje-
dete z konečné metra B Černý Most autobusy 
296 do stanice  Krahulčí (1 minutu od divadla), 
223 do stanice Vysokovská (cca 5 minut), 261, 
221, 273, 303, 304, 323, 353 do stanice Vojická 
(cca 15 minut).
Vstupné na odpolední představení: děti od  
3 do 12 let 30 Kč, všichni ostatní 50 Kč, rodinné 
vstupné 120 Kč (dva dospělí + dvě děti nebo 
jeden dospělý + tři děti), na večerní představe-
ní je jednotné vstupné 50 Kč.
Permanentní vstupenky: 500 Kč na všechna 
představení pro veřejnost pro dvě osoby,  
250 Kč pro jednoho na všechna představe-
ní pro veřejnost. Vstupenky do přírodního 
divadla se kupují přímo na místě, pokladna je 
otevřena půl hodiny před začátkem předsta-
vení. Permanentní vstupenku na celý festival 

si můžete koupit v kanceláři v Divadle Horní 
Počernice nebo před představením v Divadle 
v přírodě.
Pořadatel festivalu: 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 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Sobota 16. května ve 21.00
Neděle 17. května ve 21.00
Oscar Wilde
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Dramatizace: Roman Vencl
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška,  
Matěj Čech
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technika: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Duch sira Simona je vytržen z poklidné exi-
stence na anglickém zámku Canterville, kde 
už po staletí úspěšně děsí generace svých po-

tomků. Nový majitel, vyslanec Spojených států 
amerických, je osvícený muž, který však nemá 
pro astrální jevy nejmenší pochopení. Hra je 
úsměvným hororem i romantickou komedií, 
plnou laskavého humoru.

Neděle 17. 5. v 17 .00 
Václav Beran
ČAROVNÝ KÁMEN
Divadelní soubor Vojan, Libice nad Cidlinou
Úprava a režie: Jaroslav Vondruška
Melodie a texty písní: Pavlína Zachová
Zbrklý Matěj se po hádce s línou Kristýnkou 
vydává do černého lesa, aby získal čarovný ká-
men, který léčí všechny neduhy. Dojde ke třem 
čarodějnicím, které kámen vlastní, ale získat se 
mu ho nepovede a je zaklet do stromu. Kris-
týnka se po čase vydá Matěje hledat a díky své 
lásce k němu se jí ho podaří vysvobodit. Oba 
se šťastně vracejí domů k dědečkovi – sice bez 
čarovného kamene, ale s poznáním, že láska  
a tolerance jsou důležitější než kouzla.

Pátek 22. 5. ve 21.00         
Sobota 23. 5. v 17.00 a 21.00
Neděle 24. 5. v 17.00        
Jiří Středa
MAUGLÍ
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudba: Jiří Hubený, Stanislav Tomek,  
Petr Vilímovský
Hudební spolupráce: Gábina  
a Kristýna Cincibusovi, Jiří Hubený

Jana Keilová, Lucie Hendrychová a Michal Král v romantické komedii Oscara Wildea  
Strašidlo cantervillské                                                                                                     Foto Jaroslav Bzenecký

Představení 45. ročníku festivalu Divadlo v přírodě

REPRÍZY

PREMIÉRA
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Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Miroslav 
Novák
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
Pohybová spolupráce: Karel Jinda
Příběh malého chlapce, kterého v džungli 
vychovali vlci, baví děti už několik desetiletí.

Pátek 29.5. ve 21.00
Rudolf Hrušínský
PANCHO SE ŽENÍ
Divadelní soubor Jiřího Voskovce, Sázava
Režie Martin Kovářík, Oldřich Randula
Komedie na motivy původního filmu z roku 
1946, při které se nepřestanete smát. Rozver-
ný příběh má excelentní spád, divák se ani 
vteřinu nenudí a představení uteče jako voda. 
Vtipné scénky, velmi příjemná výprava, auten-
tické kostýmy, doprovod živé hudby.
Toto představení bude v případě nepříznivého 
počasí přeloženo do Divadla Horní Počernice.

Sobota 30. 5. v 17.00
Nick Perrin 
HAGBANINO PROKLETÍ 
(Hagbane´s Doom)
Dětská Studia s.r.o.
Režie a dramaturgie: Martin Bujárek
Překlad a přebásnění písní: Michaela Kuttlerová 
a Lucie Kočková – Amortová
Kostýmy: Karel Jinda
Scéna: Jakub Baran
Dětský dobrodružný fantasy muzikál s okouz-
lující hudbou a klasickým příběhem boje 
dobra se zlem.
Sourozenci Sophie a Josh objeví cosi tajupl-
ného na staré bráně v městském parku. Zdá 
se, že jsou na ní podivným písmem napsána 
jejich jména. Po projití bránou se díky staro-
dávné magii ocitnou v jiném světě, uprostřed 
bitvy o záchranu Alamorského lesa a jeho 
obyvatel. Porazit čarodějku Hagbane a nastolit 
mír bude stát všechny jejich síly. Určeno 
dětem od osmi let.
Toto představení bude v případě nepříznivého 
počasí přeloženo do Divadla Horní Počernice.

Sobota 30. 5. ve 21.00
Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr Jarchovský, 
Jan Hřebejk, Miroslav Hanuš
ŠAKALÍ LÉTA 
DS TYL Rakovník a divadelní kapela
Režie: Alena Mutinská
Scéna a kostýmy: Lucie Auersvaldová - Babáková
Originální muzikálová komedie Šakalí léta se 
odehrává koncem 50. let v Dejvicích, ve stínu 
rudé hvězdy na špici hotelu Internacional. Sem 
vtrhne jednoho dne mladík Bejby, nevinný pra-
-chuligán, který svým výstředním oblečením a 
vášní pro rokenrolové rytmy způsobí pozdvižení. 
Toto představení bude v případě nepříznivého 
počasí přeloženo do Divadla Horní Počernice. 

Neděle 31. 5. v 17.00
Ivanka Vadlejchová
MŇAU!
Divadelní soubor Máj, Praha
Režie: Ivanka Vadlejchová
Původní pohádkový muzikál odehrávající se na 
jednom zapadlém náměstíčku se starou kaš-
nou, kde se každý večer scházívá kočičí společ-
nost. Zdánlivě poklidné soužití je však narušeno 
malým, z domova vyhozeným kotětem Mňau. 
Toto představení bude v případě nepříznivého 
počasí přeloženo do Divadla Horní Počernice.

Pátek 5. 6. ve 21.00 

Sobota 6. 6. v 17.00 a 21.00 

Neděle 7. 6. v 17.00

Karel Čapek

PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ
Dětský divadelní soubor Počerníčci

Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová

Kostýmy: Zdena Víznerová

Hudba: Jiří Hubený

Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž, 
Mirek Novák

Známá pohádka o ufňukané princezně, kterou 
může vyléčit jedině doktor. Rádcové sultána mají 
za úkol takového doktora ve světě najít, ale ukáže 
se, že láska a sluníčko je nade všechny doktory.

Pátek 12. 6. ve 21.00        

Sobota 13. 6. v 17.00 a 21.00

Neděle 14. 6. v 17.00       
Eva Bartoňová

KRÁL ZLODĚJŮ
Divadelní soubor Právě začínáme

Režie: Eva Bartoňová 
Hudba: Jiří Hubený
Texty písní: Petr Urban
Choreografie: Monika Ullver a Jan Haken
Technická spolupráce: Tomáš Urban

Pohádkově laděný příběh o lásce, intrikách  
a síle daného slova. V jednom království se už sto 
let vypráví legenda o záhadném Králi zlodějů. 
Ukradne, na co si vzpomene a na místě činu vždy 
zanechá svou pečeť.

Čtvrtek 18. 6. ve 21.00

Pátek 19. 6., sobota 20. 6. 

a neděle 21. 6. vždy ve 21.00     
Giulio Scarnicci, Renzo Tarabusi 

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
Divadelní soubor Výtečníci a hosté 

Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Hudební spolupráce: Diana Hořínková

Technická spolupráce: Tomáš Sýkora

Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si 
vyhovujícího otce. Výtečníci se v ní představí ve 
zcela jiných rolích, než jste zvyklí a než očekáváte.

Pátek 26. 6., sobota 27. 6. a neděle 28. 6. ve 21.00

Vladislav Vančura

ROZMARNÉ LÉTO
Divadelní soubor Právě začínáme

Režie: Alexandra Ptáčková, Michal Pivarči

Výprava: Vladimír Vondruška

Hudba: Jakub Menda, Jakub Vacík

Technická spolupráce: Tomáš Sýkora

Nasajte atmosféru líné plovárny na břehu slo-
vutné řeky Orše a náladu lázeňského městečka 
Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí přátele: 
lázeňského mistra, majora a abbého, kteří tráví 
chladné a deštivé dny nevydařeného léta  
v přátelském hašteření. A stejně jako oni se 
na moment zastavte, procitněte a nechte si 
učarovat krásnou Annou a magickým světem 
kouzelníka Arnoštka. Zdali se vám také zatočí 
hlava?

REPRÍZY

REPRÍZY

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Hana Čížková,  
ředitelka Divadla Horní Počernice

Foto Jaroslav Bzenecký a archiv divadlaDS TYL Rakovník a divadelní kapela: ŠAKALÍ LÉTA

REPRÍZY

PREMIÉRA
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Sobota 23. 5. od 10.00 do 17.00 

POHÁDKOVÁ SOBOTA 
SE ZLATOVLÁSKOU
Půvabná princezna Zlatovláska provází děti 

i dospělé ce-
lým zámkem, 
interaktivní 
výstavou 
Ptačí svět 
a ukáže jim 
taky lastury 
všech moří. 
Děti budou 
plnit úkoly 
jako statečný 
Jiřík, bavit se 
a soutěžit. 
Po skončení 
prohlídky 
můžete na 

zámku zůstat, jak dlouho budete chtít. 
Komentované prohlídky trvají 40 minut  
a začínají vždy v celou hodinu, poslední 
prohlídka v 16.00. Informace a rezervace 
času prohlídky na tel. 281 860 130.

Neděle 24. 5. od 10.00 do 17.00 

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S BLUDNÝM RYTÍŘEM
Bludný rytíř provází děti i dospělé celým 
zámkem, interaktivní výstavou Ptačí svět  
a ukáže jim taky lastury všech moří. Děti 
budou plnit úkoly a dozví se lecos zajíma-
vého o opravdovém bludném rytíři. 
Komentované prohlídky trvají 40 minut  

a začínají 
vždy v ce-
lou hodinu, 
poslední 
prohlídka 
v 16.00. 
Informace 
a rezervace 
na tel.  
281 860 130.

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
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Monika Hrušková
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Mgr. Josef Beránek
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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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VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Od soboty 20. 6. do neděle 13. 9.
1. patro a sklepení zámku

RUMCAJS ZÁMECKÝM PÁNEM 
ANEB RADEK PILAŘ DĚTEM

Znáte loupežníka Rumcajse, jeho ženu 
Manku a malého synka Cipíska? Líbí se vám 
Večerníček? Oslavte s námi 50 let českého 
Večerníčka a tvorbu Radka Pilaře pro děti! 
Přijďte se podívat na naši interaktivní vý-
stavu, kde vás čeká Večerníčkova místnost. 
Jistě vás nadchne i dílna s promítáním 
vlastních kreslených políček Praxinosko-
pem, vyzkoušíte si jednoduchou animaci, 
magnetickou stěnu, otočné ilustrace  
a cestu lesem Řáholcem. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 
na Svatojánském bále princezen, rytířů  
a princů v neděli 21. 6. od 15 hodin.

Sobota 9. 5. od 13.00 do 17.30

FESTIVAL HISTORICKÉHO 
TANCE NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Srdečně vás zveme na 12. ročník Festi-
valu historického tance, který se koná na 
zámeckém nádvoří a pořádá ho Dům dětí 
a mládeže z Prahy 7. Čekají vás působivá 
taneční vystoupení od gotiky až po 30. léta 
20. století, rytíři, historická hudba a skupiny 
historického tance z celé republiky. 
Vstup na nádvoří je zdarma.

V květnu si možná 
trochu vydechneme  
po velmi rušném 
dubnovém dění, přesto 
vám na Chvalském 
zámku opět nabízíme 
několik zajímavých 
akcí, například výstavu 

Ptačí svět a lastury všech moří, kterou 
vás provede princezna Zlatovláska nebo 
bludný rytíř, srdečně vás také zveme na 
tradiční Festival historického tance na 
nádvoří zámku. 
Základní škola Stoliňská u nás tradičně 
pořádá výstavu výtvarných dětských 
prací, tentokrát pod názvem Kouzelný svět 
v rámci soutěže Talent Horních Počernic. 
Přijďte se podívat na velmi nápadité práce 
dětí a jejich pedagogů, v prodejní galerii  
a kočárovně můžete také obdivovovat 
krásné obrazy Pavly Sokalské.  Měsíc  
květen uteče jako voda.  
Od 20. června do 13. září se na zámku 
zabydlí Rumcajs a Večerníček na společné 
interaktivní výstavě Rumcajs zámeckým 
pánem aneb Radek Pilař dětem. Přijďte si 
na Chvalský zámek připomenout  
50. narozeniny českého Večerníčka.  
Těšíme se na vás!
Máme otevřeno denně od 9 do 17 hodin 
včetně státního svátku 8. května.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Od 11. 4. do neděle 14. 6.
1. patro a sklepení zámku

PTAČÍ SVĚT A LASTURY 
VŠECH MOŘÍ NA ZÁMKU

Chvalský zámek se promění v ráj lastur  
a mušlí z celého světa. Zároveň se můžete 
bavit na interaktivní výstavě Ptačí svět, kde 
mohou děti i dospělí zábavnou formou 
poznávat obyvatele vzdušné říše. Výstavu 
Lastury všech moří pořádáme ve spolupráci 
s Českým klubem sběratelů lastur. U nás 
uvidíte nejkrásnější exponáty a také největší 
lasturu v České republice – zévu obrov-
skou. Při doprovodných aktivitách děti jistě 
zaujme tropický ostrov, na kterém si mohou 
hrát na Robinsona. 
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PRODEJNÍ GALERIE PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

V sobotu 18. dubna proběhla nevšední, 
zajímavá a hojně navštívená doprovodná 
akce k výstavě motocyklů JAWA. Návštěv-
níci měli možnost setkat se a besedovat  
s proslulými jezdci ze Šestidenní, mezi 
nimiž byli takoví „borci“ jako Saša Klimt, 
Květoslav Mašita či Jiří Císař, přičemž 
posledně jmenovaný dokonce osobně vjel 
do velkého sálu zámku na soutěžním mo-
tocyklu značky JAWA! Velkou poctou byla 
rovněž návštěva žijící legendy – vnuka 
zakladatele značky JAWA profesora Karla 
Janečka, který na setkání osobně přijel ve 
svých 88 letech vlakem až z Kroměříže.  
Děkujeme Klubu historických vozidel Hor-
ní Počernice – především Janu Brunnerovi 
a Michalu Bohabojovi – za akci, na kterou 
fanouškové motocyklů i další hosté budou 
zajisté dlouho vzpomínat.
Úvodní slovo měl Jan Brunner, který jako 
první přišel s myšlenkou uspořádat na 
Chvalském zámku výstavu motocyklů JAWA. 
V úvodu poté pokračoval Michal Bohaboj, 
který byl hlavním organizátorem a hlavou 
zdařilé výstavy i této sobotní akce, k jejímuž 
skvělému výsledku přispělo mnoho členů 
Klubu historických vozidel a fanoušků moto-
cyklového sportu. Pak už následovala téměř 
dvouhodinová beseda s jezdci ze Šestidenní 
a profesorem Karlem Janečkem.
Jezdci ze Šestidenní navštívili besedu  
ve vskutku reprezentativní sestavě: Saša 
Klimt, zasloužilý mistr sportu v motokrosu, 
který společně s Oldřichem Hameršmídem 

vyhráli nejvýznamnější 
vytrvalostní 24hodinový 
závod Bol d´Or na autodro-
mu Montlhéry u Paříže v roce 
1955. Saša Klimt se nejvíce 
proslavil v terénních soutě-
žích a startoval v patnácti 
ročnících Šestidenní. Jako 
člen vítězného čs. Trophy-
-teamu získal prvenství  
a Mezinárodní trofej čtyři-
krát, a to v letech 1954, 1956, 
1958 a 1959. Všechny své 
ceny vybojoval v sedle moto-
cyklů domácí výroby značky 
JAWA, kterou také právě díky Klimtovi znali 
snad v každém koutě světa.
Nechyběl ani Květoslav Mašita, šestinásob-
ný vítěz slavné Šestidenní, který byl jako prv-
ní Čech uveden mezi legendy Mezinárodní 
motocyklové federace. Sedmašedesátiletý 
bývalý jezdec byl oceněn na slavnostním 
ceremoniálu FIM ve španělském Jerezu. 
Jiří Císař, bývalý kapitán Trophy teamu 
ČSSR, medailista Mistrovství Evropy a vítěz 
Světové trofeje v motocyklových soutěžích. 
Jiří Jasanský, který v šedesátých letech pa-
třil k nejlepším závodníkům motoristického 
sportu u nás i ve světě. Z dalších jezdců ze 
Šestidenní se mohli hosté setkat  
s Bohuslavem Posledním, Jardou Kou-
lerem, Josefem Rabasem, Miroslavem 
Vytlačilem a Zdeňkem Runkasem. 

V publiku se nacházeli ještě další jezdci  
ze Šestidenní a také slavný konstruktér  
zn. JAWA pan Štajger. 
Profesor Karel Janeček, vnuk zakladatele 
značky JAWA, hovořil o tom, proč jeho dě-
deček začal motocykly vyrábět, o patentech 
na výrobu motocyklů a například o vývoji 
legendárního „Péráka“ (JAWA 250 od roku 
1946). 
Setkání i beseda se líbily všem – hostům  
i návštěvníkům – a my na Chvalském zámku 
děkujeme Klubu historických vozidel za akci, 
která opravdu stála za to! 

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Zleva: J. Císař, M. Vytlačil, J. Rabas, J. Kouler, stojící J. 
Špecián, B. Poslední, J. Jasanský, K. Mašita, K. Janeček 
a S. Klimt. Foto: O. Sedláček
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Od 29. 4. do 11. 5. 

KOUZELNÝ SVĚT – TALENT 
HORNÍCH POČERNIC
ZŠ Stoliňská pořádá 8. ročník výtvarné sou-
těže, kde budou vystaveny nejlepší výtvarné 
práce dětí, pedagogů a přátel školy.  

Od středy 13. 5. do 7. 6.

PAVLA SOKALSKÁ: SETKÁNÍ
Prodejní výstava obrazů Pavly Sokalské  
z Újezdu nad Lesy vás nadchne působivou 
atmosférou.

Neděle 21. 6. od 15.00

SVATOJÁNSKÝ BÁL
PRINCEZEN, RYTÍŘŮ A PRINCŮ
Na vědomost se dává, že se již počtvrté ote-
vře brána zámku všem princeznám, rytířům 
a princům. Přijměte naše pozvání na bál, kde 
se celá dvorní družina královsky baví! Budete 
tančit a soutěžit na krytém zámeckém 
nádvoří, setkáte se s Šípkovou Růženkou, 
Popelkou, Zlatovláskou, Koloběžkou I., vílou 

Ohnivkou, Meluzínkou, královnou a rytíři.  
K tanci vám budeme hrát nejkrásnější písnič-
ky z českých filmových pohádek, zažijete ry-
tířskou šarvátku a volbu nejkrásnější princez-
ny, prince či rytíře. Navíc dostanete čerstvě 
napečené koláčky z královské kuchyně.
Jednotné vstupné pro děti od dvou let  
a dospělé je 80 Kč, rodinné vstupné (dva 
dospělí + maximálně tři děti) 290 Kč.  
V ceně vstupenky je prohlídka výstavy 
Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař 
dětem.  

Foto Walnika (Zlatovláska, bludný rytíř)  
a Jiří Stibor (bál)

VÝSTAVA MOTOCYKLŮ JAWA PŘEDSTAVILA JEZDCE ZE ŠESTIDENNÍ  
A KARLA JANEČKA, VNUKA ZAKLADATELE ZNAČKY
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Nejlepší fotografie ze soutěže budou publiko-
vány v kalendáři MČ na rok 2016, v Hornopo-
černickém zpravodaji, na webu městské části 
či Chvalského zámku a na propagační účely. 
Zúčastnit se může každý občan či příznivec 
Horních Počernic od 13 let do 100 let. 
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni 
poukázkami do Hornbachu:  
1. cena = 3000 Kč, 2. cena = 2000 Kč  
a 3. cena =1000 Kč.
Fotografie zasílejte ve formě odkazu ke stažení 
snímku přes úložný informační systém (např. 
uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.), nebo 
přineste na CD/DVD na recepci Chvalského 
zámku. Snímky musí být ke stažení v obvyk-
lých formátech (např. jpeg, jpg, tif, raw,  
v balíčku ZIP) v minimálním rozlišení 300 Dpi 
ve finálním rozměru (1:1), ve kterém se použijí 

(velikost cca 5 MB). Fotografie posílejte na:  
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte odkaz ke stažení fotografie, její název, 
jméno a příjmení autora, adresu, telefon  
a e-mail. Jeden autor může zaslat maximálně  
15 fotografií.
Uzávěrka soutěžeje 15. května 2015.
Těšíme se na vaše fotografie a přípravu kalen-
dáře 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 březen 2015
Milé děti, v březnu se vás Víla Ohnivka ptala, kdo byl vládcem moří z Odysseových dobrodružství. Celkem 327 z vás vědělo, že to byl 
Poseidón, jen šest odpovědí bylo chybných. Ze správných odpovědí jsem vylosovala šestiletou Báru Kozlerovou z Dolních Břežan, 
které blahopřeji. Barunka si jako cenu vybrala rodinnou vstupenku na Pohádkovou neděli se skřítkem Matýskem a získává i panenku  
- vílu Ohnivku. A co vy, usměje se příště štěstí na vás?

-ak-

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

ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
19. KVĚTNA 2015 VE 14.00 VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA CHVALSKÝ ZÁMEK 

NAŠÍM HOSTEM BUDE  MILAN VACEK
TÉMATEM PŘEDNÁŠKY JE BYDLENÍ SENIORŮ.
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Milí naši čtenáři,

v rámci oslav 70 let od konce 2. světové války a osvobození Prahy se naše knihovna zapojí výstavou knih  
ze svého fondu s touto tématikou. Ve foyer divadla si je můžete v pátek 8. května od 10.00 do 17.00
prohlédnout a v případě zájmu v knihovně zapůjčit.
          Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Letos, ostatně jako každý rok, proběhla už 
popatnácté Noc s Andersenem v knihov-
nách po celé České republice a připomíná 
narození slavného dánského pohádkáře. 
Také děti z Horních Počernic přišly podva-
nácté přespat do Místní veřejné knihovny, 
aby naslouchaly pohádkám, zúčastnily se 
nejrůznějších her a zhlédly divadelní před-
stavení studentů našeho gymnázia.
Po dlouhém váhání jsme vybrali tradiční čes-
kou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
rozdělili si role a napsali scénář. Opatřili jsme 
si kostýmy a vyrobili kulisy, každou volnou 
hodinu jsme výstupy pilně trénovali a užili  
si při tom spoustu zábavy.
Noc s Andersenem se v naší knihovně 
konala v pátek 27. března od šesté hodiny 
večerní, ale hodinu před začátkem jsme 

představení ještě dvakrát 
zkoušeli. Naši malí diváci nás 
už netrpělivě očekávali. Oblék-
li jsme si kostýmy a připravili 
kulisy. Než jsme vstoupili na 
jeviště, všechna tréma z nás 
spadla, a pak jsme si jen užívali 
nadšených reakcí publika. Naše 
představení se jim opravdu 
líbilo. a za povedené herecké 
výkony jsme dostali sladkou 
odměnu. Doufáme, že i v dal-
ších letech budeme sklízet tak 
velký úspěch jako letos.

Matěj Mikyska, 
kvarta A

Příběhy skutečné odvahy
Bear Grylls 
Bear ve své nové knize líčí 
strhující příběhy dobrodruhů, 
průzkumníků, vojáků, špionů 
i obyčejných lidí, kteří se 
odmítli vzdát i v těch nejzou-

falejších situacích – příběhy, které ho inspirují 
po celý život. U některých vám přeběhne 
mráz po zádech, u jiných vám naskočí husí 
kůže po celém těle – přežití nebylo nikdy 
procházkou růžovým sadem. Všechny se však 
vyznačují dojemnou statečností, nezlomnou 
houževnatostí tváří v tvář smrti a mimořád-
nou psychickou odolností mužů a žen, již měli 
jedno společné – skutečnou odvahu. 

Etta a Otto a Russell a James
Emma Hooperová
On the Road ve třiaosmdesáti? 
Proč ne? Elegantní, lyrické, pro-
vokativní a hluboké vyprávění. 
Kniha o lásce a ztrátě, o paměti 
a zapomínání a velkém motoru 

všeho dění – naději. Ettě je třiaosmdesát  
a ještě nikdy neviděla oceán. A tak si jednoho 
dne velmi časně ráno vezme pušku, kousek 

čokolády a své nejpohodlnější boty a vydá  
se na cestu dlouhou přes tři tisíce kilometrů  
– z kanadské farmy v prérii až na východní 
pobřeží severního Atlantiku. 
Až se Otto, její manžel, probudí, najde na 
kuchyňském stole vzkaz. Snad se nezapome-
nu vrátit, píše Etta. Otto už oceán viděl, kdysi 
dávno přeplul celý Atlantik, aby mohl bojovat 
kdesi daleko v jedné veliké válce. Ettě rozumí. 
Jenomže teď, když je doma sám, musí zápasit 
se svými démony a těm se jen velmi těžko 
brání… 
Russell se Ottovi celý život snažil vyrovnat  
a od prvního okamžiku miloval Ettu. Teď trvá 
na tom, že je třeba ji najít, ať je kdekoli. Roz-
hodne se opustit vlastní farmu. Je to vůbec 
první akt vzdoru v jeho životě. 
Hranice mezi vzpomínkami, iluzemi a realitou 
se pomalu smazávají. Příběh této zvláštní 
čtveřice se přesouvá tam a zase zpět z horka  
a sucha poklidné venkovské farmy dneška  
k rozjitřeným dnům minulým, měsícům  
a rokům plným chudoby, hladu, války, vášní  
a nadějí; od touhy věci si pamatovat ke snaze 
je zapomenout. 
A Etta, Otto i Russell pomalu začínají chápat, 
že je možná nejvyšší čas vidět a navštívit věci 

a místa, po kterých celý život toužili, a nahlas 
vyslovit to, co se nikdy vyslovit neodvážili.

Pod sněhem
Petra Soukupová 
Zdánlivě běžná situace:  
Tři sestry nasedají jednoho 
dne do auta a vyrážejí  
k rodičům na oslavu otcových 
narozenin. Blanka se dvěma 

dcerami, miminem a psem, Olina se synem  
a ipadem, Kristýna s kocovinou. V plném 
autě se však spolu s nimi ocitají i jejich životní 
příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné 
sny a frustrace, a atmosféra už po několika 
kilometrech jízdy houstne. A to ještě žádná ze 
sester netuší, že další nepříjemnosti je čekají 
v domě rodičů. Na rodinných vztazích a v na 
první pohled obyčejných událostech dokáže 
Soukupová zachytit otisky spletitých osudů  
s takovou bravurou, že před čtenářem vyvstá-
vají jako jedinečná životní dramata.

Noc s Andersenem
v hornopočernické knihovně
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Pozvánka na akce a koncerty v květnu
Út 5. 5. v 18.00, kinosál ZŠ Generála Janouška
Koncert pěvecké třídy Marie Sedlákové
Út 12. 5. v 18.00, Galerie 14 Černý Most 
Koncert flétnové třídy Jany Boškové
Pá 15. 5. v 17.00, sál ZUŠ Ratibořická
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny
Po 18. 5. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická 
Koncert klavírní třídy Libora Nováčka
Út 19. 5. v 18.00, KD Kyje  
Koncert pěveckých sborů Lísteček a Lístek
St 20. 5. v 17.00, Libeňský zámek 
Koncert našich žáků v rámci festivalu 
Libeňské jaro mladých
Pá 22. 5. v 17.00, sál ZUŠ Ratibořická 
Koncert flétnové třídy Zuzany Bandúrové
St 27. 5. v 18.00, Galerie 14, Černý Most 
Koncert absolventů ZUŠ
Pá 29. 5. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická 
Koncert klavírní třídy Daniela Kallmünzera 

22. - 23. května
Hudební odpoledne 2015 
X. ročník festivalu studentských orchestrů

Pá 22. 5. v 17.00, Divadlo Horní Počernice 

Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice
Smyčcový orchestr Junior ARCHI, ZUŠ Fr. Kmocha Kolín
Jablonecký komorní orchestr, ZUŠ Jablonec nad Nisou
Hostivařský komorní orchestr, ZUŠ, Praha 10 - Hostivař

So 23. 5. v 15.00, areál Chvalské tvrze 

Jazz band ZUŠ Neratovice
Žákovský Big Band ZUŠ Liberec
Big Band ZUŠ Horní Počernice 
Střezinský taneční orchestr, ZUŠ Hradec Králové
Z.U.B.B., ZUŠ Praha 4 – Modřany

Talentové zkoušky na školní rok 2015/2016
Hudební obor: v H. Počernicích ve středu 3. 6. 2015 od 14.00  
do 18.00 a v pátek 19. 6. 2015 od 14.00 do 18.00
Na Č. Mostě ve čtvrtek 4. 6. od 14.00 do 18.00 a v pátek 12. 6.  
od 14.00 do 18.00.
Výtvarný obor: v H. Počernicích i na Černém Mostě v pondělí  
1. 6. 2015 a v úterý 2. 6. od 14.00 do 18.00
Literárně-dramatický obor: v H. Počernicích v úterý 2. 6.  
a ve středu 3. 6. 2015 od 14.00 do 17.00
Více informací na www.zus-hp.cz v sekci O nás – přijímací zkoušky
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Naši žáci uspěli v Národní soutěži ZUŠ ČR
Ve dnech 23. - 27. března 2015 se v ZUŠ Jana Hanuše v Praze 6 ko-
nalo krajské kolo Národní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na dechové 
nástroje. Naši školu reprezentovali žáci Zuzany Bandúrové, Jany 
Boškové, Jany Kopicové, Romana Kudly, Terezy Novotné, Pavla 
Fiedlera, Jana Triebenekla a Jiřího Bachtíka. Klavírní doprovod 
zajistili Marta Čermáková, I-Hsien Lin, Daniel Kallmünzer a Libor 
Nováček.

Výsledky krajského kola soutěže ve hře na dechové nástroje
Hra na flétnu: Vosecká Anna - Čestné uznání v II. kategorii (vyučující 
Z. Bandúrová), Budzanowská Aneta - Čestné uznání v V. kategorii  
(vyučující Z. Bandúrová), Linhartová Kateřina – 2. cena v VIII. katego-
rii (vyučující Z. Bandúrová)
Hra na hoboj: Ondrysková Aneta – 1. cena s postupem do celostát-
ního kola v I. kategorii (vyučující J. Kopicová)
Hra na klarinet: Řeháková Marie – 2. cena v I. kategorii (vyučující  
R. Kudla), Sofía Mendozová – 3. cena v II. kategorii (vyučující R. Kudla)
Hra na saxofon: Vincenc Štěpán - 1. cena, v 0. kategorii (vyučující  
T. Novotná), Fraňková Tereza - 2. cena v I. kategorii (vyučující  
T. Novotná), Stibor Zdeněk - 2. cena v II. kategorii (vyučující  
P. Fiedler), Grau Petr - 2. cena v III. kategorii (vyučující P. Fiedler),  
Králová Anna - 1. cena s postupem do celostátního kola v VII.  
kategorii (vyučující P. Fiedler)
Hra na pozoun: Jansa Martin - 3. cena v I. kategorii (vyučující  
J. Triebenekl), Wágnerová Elena - 1. cena v III. kategorii (vyučující  
J. Triebenekl), Všetíček Marek - 3. cena v V. kategorii (vyučující  
J. Triebenekl), Ferenc Šimon - Čestné uznání v V. kategorii (vyučující 
J. Triebenekl)
Hra na tenor: Vincenc Vojtěch - 2. cena v I. kategorii (vyučující  
J. Triebenekl), Šupitarová Anna - 2. cena ve IV. kategorii (vyučující  
J. Triebenekl)
Hra na trubku: Bulla Vojtěch - 2. cena v I. kategorii (vyučující  
J. Bachtík), Svobodová Šárka - 1. cena v III. kategorii (vyučující  
J. Bachtík)
Hra na zobcovou flétnu: Nováková Sofie - 3. cena v 0. kategorii 
(vyučující J. Bošková)

Ve dnech 16. - 20. března 2015 se v ZUŠ Praha 5, Štefánikova 19 
konalo krajské kolo Národní soutěže žáků ZUŠ ČR v sólovém a ko-
morním zpěvu. Naši školu reprezentovali žáci pěveckých tříd Šárky 
Mistrové, Marie Sedlákové, Marie Bachůrkové a Zdeňky Hejlíkové. 
Klavírní doprovod zajistili Daniel Kallmünzer, Marta Čermáková  
a Larisa Vaňková Filina.

Výsledky krajského kola soutěže v komorním a sólovém zpěvu
Komorní zpěv: Zita Králová a Eliška Mistrová - 1. cena v 1. kategorii 
(vyučující Š. Mistrová)
Sólový zpěv: Suchánková Nelli - 3. cena v 0. kategorii (vyučující  
M. Sedláková), Motošická Amálie - 1. cena v 0. kategorii (vyučující  
M. Sedláková), Zita Králová - 1. cena v 0. kategorii (vyučující  
Š. Mistrová), Eliška Mistrová - 1. cena v 0. kategorii (vyučující  
Š. Mistrová), Muknšnáblová Klára - 1. cena s postupem do celostátního 
kola v 4. kategorii (vyučující Z. Hejlíková), Pohanková Karolína - 2. cena 
v 5. kategorii (vyučující Z. Hejlíková), Všeťíček Marek - Čestné uznání  
v 6. kategorii (vyučující Z. Hejlíková), Lepšíková Margaret - 3. cena  
v 7. kategorii (vyučující Z. Hejlíková), Rejlková Kateřina - 3. cena  
v 7. kategorii (vyučující Z. Hejlíková), Šindelková Petra - Čestné uznání 
v 7. kategorii (vyučující M. Bachůrková), Klodnerová Daniela - 1. cena  
s postupem do celostátního kola v 10. kategorii (vyučující Š. Mistrová)

Všem soutěžícím a jejich učitelům gratulujeme k vynikajícím úspě-
chům. Postupujícím do celostátního kola držíme palce a přejeme 
jim hodně štěstí. Děkujeme také korepetitorům, kteří svými dopro-
vody dotvářeli celkové výkony jednotlivých soutěžících. 

Libor Zíka,  ředitel ZUŠ Horní Počernice

Ve středu 15. dubna proběhl v budově 
ZUŠ Marie Podvalové v Praze - Čakovi-
cích už třetí ročník divadelního, výtvar-
ného a hudebního programu s origi-
nálním a výstižným názvem Zuškový 
koktejl. Program začal divadelním před-
stavením souboru z hornopočernické 
ZUŠ, následovalo zahájení vernisáže 
výstavy kreseb a obrazů žáků a pedago-
gů z výtvarných oborů naší i čakovické 
školy. Nedílnou součástí programu 

Zuškového koktejlu je koncert, při němž 
se na pódiu vystřídaly téměř všechny 
hudební nástroje, nechyběl ani zpěv. 
Letošní koktejl byl díky účinkujícím  
a organizátorům, ředitelům škol Ivaně 
Heřmánkové a Liboru Zíkovi namíchán 
opravdu skvěle!

Vladimír Mojžíš jr.

Zuškový koktejl namíchaný z hudby, divadla a výtvarného umění 

Klára Muknšnáblová, vítězka krajského kola Národní soutěže žáků ZUŠ 
ČR v sólovém zpěvu
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Výtvarné dílny - řemesla

KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Čtvrtek 21. 5. 2015 od 18.00 do 19.55
Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco krásného  
a zároveň užitečného? Naučte se pracovat s keramickou hlí-
nou. Nahlédněte pod ruce profesionálního keramika, který se 
s vámi na kurzech rád podělí o své znalosti a zkušenosti. Při-
pomínkou vaší šikovnosti vám budou vlastnoručně vyrobené 
misky a hrnečky v kuchyni či na poličce. 
Keramická dílna je vedena pod odborným dohledem  
Jana Jeslínka, který Vám rád poradí. Účast je možná pouze  
po předchozí rezervaci. 
Cena: 250 Kč včetně materiálu

PEDIG PRO DĚTI DO 12 LET,  
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
Neděle 17. 5. 2015 od 14.00 do 17.00 
Pedig je přírodní pružný materiál vhodný pro výrobu plete-
ných výrobků (vzdušné kořeny palmy Calamus rotang). Pod 
vedením Hany Volfové se naučíte základy pletení pedigem  
a plochým pedigem (také band nebo šéna). K dispozici budou 
různé barvy pedigu, kleště a formy. Kurz proběhne při počtu 
5 – 10 zájemců.  
Nutná je rezervace předem, uzávěrka 14. 5. 2014.
Cena: 280 Kč 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 1. do 5. 5. 2015 pořádáme Týden otevřených dveří. Můžete 
se přijít podívat do hodin vašich dětí, ale i do těch, které zatím 
nenavštěvujete. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní 
účastník kroužku. Snáze si pak vyberete ten vhodný pro vaše 
děti nebo i pro sebe na příští školní rok. Prosíme o respekto-
vání začátku a konce výuky.

JARO PLNÉ SPORTU
I. ročník Střeleckého turnaje ve střelbě 
ze vzduchových zbraní 16. 5. 2015 od 9.00

Kroužek sportovní střelby pod vedením Vojtěcha Horvátha 
připravil turnaj pro všechny příznivce sportovní střelby  
16. 5. 2015 od 9.00 v tělocvičně ZŠ Stoliňská na Chvalech  
(přezůvky s sebou). 

V 9.00 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. 
Startovné: 20 Kč (v případě účasti mezi jednotlivci i v druž-
stvech se hradí jen jednou). 

Střelecký turnaj bude ukončen slavnostním vyhlášením,  
pro úspěšné střelce jsou připravené diplomy a medaile.  
Na turnaj si můžete rezervovat místo v kanceláři DDM osob-
ně, telefonicky, či na e-mail farkasova@ddm-hp.cz, vyhnete  
se tak případným frontám přímo před turnajem.

II. ročník POČERNICKÉ BRUSLE
Neděle 17. 5. 2015 od 14.00 – 16.30 na hřišti ZŠ Ratibořická 
Malí i velcí, přijďte si poměřit své síly a dovednosti  
na kolečkových bruslích! Jízda na bruslích není jen relaxací, 
ale i náročným sportem, který zvedne z laviček každého, kdo 
fandí svému závodníkovi. Můžete přijít závodit, nebo jen 
povzbuzovat.  

Co vás čeká? Závody jednotlivců a rodin, ukázka rychlobrus-
lení. Kurz brždění povede mistr ČR v juniorské kategorii David 
Štěpánek. V případě hezkého počasí vyjížďka Počernicemi  
na závěr závodů.
Povinné vybavení: helma a chrániče, bez helmy nelze závodit.
Na Počernickou brusli se hlaste v kanceláři DDM osobně, 
telefonicky či na farkasova@ddm-hp.cz.

Od školního roku 2015/2016 hledáme učitele (pedagogické 
vzdělání) na výuku tanečních kroužků. Věk nehraje roli. V pří-
padě zájmu kontaktujte Renatu Fejtkovou, tel.: 281 925 264, 
605 700 776 nebo na mail: fejtkova@ddm-hp.cz.

Zdeňka Horváthová, 
ředitelka 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

Divadýlko  
„Putování pejska a kočičky“
4. 5. 11.15–11.45
Malé divadlo pro celou rodinu. 40,- / rodinu.

MUM Rodinný běh
14. 5. start v 16.00
4. ročník sportovně společenské události 
ke Dni rodin. V lese u koupaliště ve 
Svépravicích, poblíž zastávky busu 
261 Svépravice, na konci ulice K Hrázi.  
Registrace: na místě 15.30–15.50. Trasa 
1 km nebo 3 km, doprovodný program, 
občerstvení. Můžete vyrazit s kočárky či 
odrážedly. Startovné: 40 Kč / rodina. V ceně: 
startovní číslo pro každého člena rodiny, 
nápoj v občerstvovací stanici, piknik - 
drobné zdravé občerstvení v cíli, diplom. 
POZOR, v případě velmi nepříznivého 
počasí, trvalého deště, budeme nuceni akci 
zrušit. Akci pořádáme společně s Atletikou 
TJ Sokol Horní Počernice.

Divadýlko  „Děti slaví“
1. 6. 11.15–11.45
Malé divadlo pro celou rodinu. 40,- / rodinu.

Pohádkový les  
„Slavíme se zvířátky“
7. 6. start 14.00–16.00
V lese u koupaliště ve Svépravicích, 
poblíž zastávky busu 261 Svépravice, na 
konci ulice K Hrázi. Děti budou plnit drobné 
úkoly. Možná budou potřebovat malou 
pomoc rodičů, určitě budou ale rády, že 
společně s vámi zažijí malé dobrodružství.

Přidejte se k nám na FACEBOOKu
Vše o programu najdete 

na  www.rcmum.cz

PRO DOSPĚLÉ

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Vy 
pracujete 
a my pečujeme 
o vaše děti 
každý den  8.00–12.30 
+ út a st 15.00–18.00
Zatímco vy pracujete, naše zkušené 
chůvy se starají 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

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

Připravujeme:
- Kurz fotografování vlastních dětí 10. 6.

- Rodinné a systemické konstelace 13. 6.

Vše, co vás zajímá o porodu 
a šestinedělí
Připojujeme se ke Světovému týdnu 
respektu k porodu 18.–24. 5. Témata: 
způsob porodu, jak vybrat porodnici, co je 
porodní plán, jak poznat začátek porodu, 
kdy odjet do porodnice, jak pracovat 
s bolestí... Tato témata na dvou akcích, 
vyberte si, která vám více vyhovuje:

Individuální konzultace s dulou
19. 5.  8.00–11.30,  zdarma
S certifikovanou dulou Zuzanou Dubovou.

Povídání o porodu *
21. 5.  19.30–21.30
Povídání s porodní asistentkou Janou 
Veselou a certifikovanou dulou Zuzanou 
Dubovou. Cena: 120 Kč

15

M  U  M

Hajáles 
23.–24. 5.
Tentokrát na téma: Z pohádky do pohádky. 
Dopřejte svým dětem malé dobrodružství. 
Vaše děti přespí v MUMu a vy se můžete 
věnovat sami sobě.  Pro děti od 5 let. O vaše 
děti budou pečovat zkušené chůvy.

PRO DĚTI

PORADNA PRO RODINU *

Oblasti poradenství: podpora při hledání 
zaměstnání, pracovně právní vztahy, systém 
sociální podpory - dávky a příspěvky, 
rodinná poradna, dědická řízení, rozvodová 
řízení, vše okolo těhotenství, porodu 
a šestinedělí. Novinky: ZDARMA jsou 
konzultace s vedoucí poradny Zuzanou 
Dubovou. Můžeme vám zprostředkovat 
konzultace s odborníky: s psychologem, 
koučem, právníkem,  personalistou. 
Cena konzultace s odborníkem100 Kč/hod. 

Oslavte s námi
15. narozeniny 

M U Mu

Počítačové kurzy pro seniory 
Květen-červen 2015, pondělí 13.30-
14.30  a pátek 10.30-11.30. V 6 lekcích 
získáte základní znalosti potřebné 
k užívání osobního počítače Cena 600 Kč. 
Přihlášky u Hanky: 775 720 585.

Aktivity označené  * pořádáme v rámci projektu „RC MUM jako 
vícegenerační dům“, jsou podpořeny z dotačního programu 
Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních 
věcí a z grantu Hlavního města Prahy.
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V pátek 27. března proběhl 15. ročník 
celosvětově známé akce Noc s Adersenem, 
během níž se na mnoha školách, v knihov-
nách, muzeích, zoologických zahradách a na 
dalších místech sešly děti, aby strávily noc  
s pohádkou. 
Unikátní akci vymyslely knihovnice v Uher-
ském Hradišti a je spojena s předčítáním po-
hádek, bájí, pověstí, poezie a dobrodružných 
příběhů z knih určených dětským čtenářům. 
Cílem je probudit v dětech zájem o literatu-
ru a lásku ke knihám. Akci tradičně provází 
přespávání na neobvyklých místech.
Letos jsme si také připomněli 210. výročí od 
narození dánského spisovatele a pohádkáře 
H. Ch. Andersena, který svými pohádkami 
zpříjemňuje dětství už několikáté generaci 
dětí v různých koutech světa.
Noc s Adersenem připravila pro žáky první-
ho stupně také ZŠ Stoliňská. Zájem byl velký, 
přihlášky zmizely během pár dní. Akce se zú-
častnilo 98 dětí. Na přípravě a realizaci Noci 
s Andersenem se podíleli nejen pedagogičtí 
pracovníci, ale také žáci druhého stupně 
jako asistenti pedagogů. Velice pomohli  
a zaslouží si velkou pochvalu a poděkování.
Začínali jsme zábavnou částí programu 
ve Chvalském lomu. Děti si vyzkoušely 
sochařství, soutěžily při sportovních hrách 
a pohádkovém kvízu, vymyslely vlastní 
pohádkový příběh, hledaly poklad a opekly 
si buřty na ohni. Pak se přemístily do školy, 
nachystaly spacáky, převlékly se do pyžámek 
a soutěžily o sladkou odměnu. Starší žáci 
mezitím připravili v tělocvičně bojovou hru, 
při níž předvedli svůj dramatický talent  

a organizační schopnosti. Dětem se  hra 
líbila a zvládly ji bez obtíží. V závěru večera si  
vlezly do spacáků a na řadu přišlo předčí-
tání z knížek. Všechny děti si přinesly svou 

oblíbenou knihu, kterou představily svým 
spolužákům, a následovalo čtení. Předčítali 
pedagogové, dobrovolníci z druhého stupně 
i děti. Četlo se dlouho do noci, dokud všech-
ny děti neusnuly. 
Ráno jsme společně posnídali, děti se 
zapojily do úklidu ve třídách a vzájemně 
si pomáhaly při balení osobních věcí. Celá 
akce se moc povedla, po celou dobu všude 

panovala milá  
a přátelská atmo-
sféra, děti byly spokojené a celý program se 
všem líbil. Už teď se těší na příští ročník. Noc  

s Andersenem přinesla dětem nejen chuť 
přečíst si některé knihy, které díky pohád-
kové noci poznaly, ale odnesly si spoustu 
zážitků a vzpomínek, měly možnost lépe se 
navzájem poznat a utužit vztahy v kolektivu.

Pedagogové a žáci  
ZŠ Stoliňská

V dubnu jsme se vydali na cestu do Rakouska, kde byl 
naším cílem Mauthausen, jeden z nejpřísnějších koncen-
tračních táborů. Navštívili jsme místo, kde bylo v letech 
1938 -1945 vězněno 200 tisíc lidí a více než 100 tisíc jich 
zde zemřelo. Důvodem pro vznik koncentračního tábora 
v Mauthausenu byl výskyt žuly v tamějším kamenolomu, 
kde byli vězni nuceni v těžkých podmínkách pracovat. 
Prošli jsme celý tábor, seznámili se s jeho minulostí, pro-
hlédli jsme si národní památníky. U českého jsme zapálili 
svíčku a minutou ticha uctili památku všech obětí. Do 
Mathausenu bylo deportováno více než 7000 Čechů  
a Slováků a více než 4000 zde zemřelo. V říjnu 1942 zde 
byli zavražděni i manželé Khodlovi se synem Václavem. 

Žáci a učitelé 
ZŠ Stoliňská a ZŠ Ratibořická

Noc s Adersenem byla plná her, čtení a dobrodružství

NÁVŠTĚVA KONCENTRAČNÍHO TÁBORA MAUTHAUSEN

ŠKOLY A ŠKOLKY 
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S válečným veteránem o 2. světové válce
V pátek 20. března se uskutečnila beseda  
s válečným veteránem plukovníkem Pavlem 
Vranským (1921), českým letcem z 2. světové 
války a přímým účastníkem bojů u Tobruku. 
Žáci 9. ročníků si v rámci rozšíření učiva děje-
pisu nejprve vyslechli jeho poutavé vyprávě-
ní, poté kladli dotazy. 
Pavel Vranský vyprávěl o svém útěku před 

nacisty do Polska, pobytu v internačních 
táborech v SSSR, bojích u Tobruku, působení 
v anglickém letectvu i příběhy z poválečného 
období, kdy nemohl vykonávat povolání 
letce. Všichni jsme obdivovali jeho pozitivní 
energii, skromnost, statečnost, vstřícnost  
a výbornou kondici. Pro děti je vzorem  
a silnou morální autoritou. „Pana Vranského 

obdivuji za 
všechno, co 
dokázal, když 
bojoval za naši 
svobodu ve  
2. světové 
válce. Vyprá-
věl o těžkých 
podmínkách  
u Tobruku  
a trpělivě 
odpovídal 

na naše dotazy celé tři 
hodiny! Chtěl bych být 
jako on, stejně silný a sta-
tečný,“ svěřil se Štěpán.  
„Uvědomila jsem si, že dnes bereme vše jako 
samozřejmost: jídlo, pití, svobodu... Viděla 
jsem člověka, který si toto vše musel vybo-
jovat a zažil mnohé útrapy v internačním tá-
boře, přitom zůstal hodný a vstřícný,“ uvedla 
Bára a Tereza dodala:  „Mě nejvíc zaujal příběh 
o tajném a dramatickém přechodu hranic do 
Polska  v roce 1939, kdy pan Vranský utíkal 
před nacisty a musel se celou noc schovávat 
ve slepičím kurníku, aby ho nenašli. K panu 
Vranskému cítím velký respekt a obdivuji 
jeho duševní sílu.“ 

B. Vosyková

Do gymnázia Chodovická zavítal pan Andersen
Noc s Andersenem se na detašovaném 
pracovišti Gymnázia Chodovická na Černém 
Mostě konala už pošesté, a stejně jako  
v minulých letech se vydařila. V úvodu veče-
ra přednesli primáni pohádku Jana Drdy, Jak 
princezna hádala, až prohádala. Ing. Meiser 
přečetl povídku Vyšší princip od Jana Drdy. 
Do naší knihovny pak zavítal sám pan Ande-
rsen. Každý se mohl dozvědět zajímavosti 

ohledně jeho dětství, pohádek  
a pozdějšího života. Pak se v temných ulicích 
Černého Mostu rozsvítil průvod barevných 
lampionů a pomalu směřoval na velký 
kopec, z jehož vrcholu se vznesl oblak pest-
robarevných balónků. Před vyhlášením ceny 
nočních spáčů jsme si zazpívali pohádkové 
písničky, potom holky ze sekundy vyhlásily 
literární soutěž, poslechli jsme si básničky 

od primánů a následovala příprava na spaní 
a čtení pohádky na dobrou noc. Hluk  
v místnosti pomalu ale jistě utichal, až usnuli 
úplně všichni. 

Helena a Hana Komrzýovy, 
tercie B a kvinta B

Přelom dubna a června byl v SOŠ pro adminis-
trativu EU bez nadsázky charitativní. 
Nejprve jsme pomáhali s Kuřetem. Studenti 
prvních ročníků připravili pro své spolužáky 
i učitele občerstvení, jehož prodejem získali 
přes osm tisíc korun. Všechny peníze byly 
převedeny na sbírkové konto nadace  
Pomozte dětem.
O týden později se stejným způsobem tento-
krát druháci postarali o další klidný školní rok 
indického chlapce Ratana. Jako škola jsme ho 
adoptovali před několika lety a od té doby mu 

každoroční sbírkou 
umožňujeme další 
studium. I v této 
sbírce studenti zís-
kali přes osm tisíc 
korun. Ve stejný den jako sbírka pro Ratana 
se v konferenčním sále školy uskutečnila 
konference Fair trade za účasti dalších praž-
ských středních škol.

V pondělí 13. dubna přijely na čtrnáctidenní návštěvu SOŠ pro administrativu 
EU studentky a jejich učitelé z tureckého města Meslek Lisesi. Návštěva se usku-
tečňuje v rámci projektu Erasmus+ a patnáct studentek během ní absolvuje 
bohatý studijně-kulturní program.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

KUŘE, RATAN A FAIR TRADE

TURECKÁ NÁVŠTĚVA V SOŠ



Zprávy z Bártlovky
Od tohoto školního roku se v rámci kampaně Česko sportuje účastní-
me projektu Sazka Olympijský víceboj. V naší škole se zapojují všichni 
žáci a plní osm disciplín, které prověřují jejich sportovní schopnosti. 
Na konci každého pololetí obdrží sportovní vysvědčení, které žákům 
doporučuje, jakému sportovnímu odvětví se mohou věnovat, 
případně co by měli zlepšit. Ve středu 9. dubna k nám 
na hodiny tělesné výchovy zavítal vzácný host - úspěš-
ný vodní slalomář Jiří Prskavec, který si s žáky zacvičil, 
předvedl jim, jak správně plnit disciplíny a odpovídal 
na zvídavé dotazy. Jiří se choval velmi nenuceně, s žáky 
komunikoval přirozeně a skvěle zvládl roli „učitele“. Celou 

akci natáčela do pořadu Olympijský magazín Česká televize. Jsme 
velmi rádi, že nás Jiří Prskavec navštívil. Žáci mají další motivaci  
k pohybu nejen v hodinách tělesné výchovy.

Daniela Dvořanová

Na Jarní prodejní  
výstavě proběhne  
taneční a pěvecké  

vystoupení žáků školy, 
prodej výrobků  
a občerstvení.  

K poslechu zahraje  
hudební skupina  
Nechte nás beat.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
Místní organizace ČRS pořádá v sobotu 30. 5. 2015  
rybářské závody pro děti do 15 let na rybníce Koupaliště.
Sraz v 7.00 v klubovně, lovit se bude na plavanou,  
občerstvení zajištěno. Závodů se mohou zúčastnit i děti bez 
povolenky s vlastním náčiním. Těšíme se na vás.
Martin Pachta, vedoucí mládeže MO
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Jakmile se ozve zpěv skřivana a hvízdá-
ní kosů, probouzející se příroda o sobě 
dává každým dnem vědět něco nového, 
je jasné, že je tu jaro. V MŠ Chodovická 
je už tradicí, že právě v tento čas pořádá 
sdružení rodičů a přátel jarní brigádu na 
školkové zahradě. Letos se uskutečnila  
v sobotu 28. března. Přestože počasí bylo 
od rána chladnější, přišlo tolik rodičů  
i dětí, že se nám podařilo uklidit po zimě 
a vybudovat dětem na zahradě nové hrací 
a výukové prvky.
Až půjdete vyzvednout vaše dítě ze školky, 
nebo jen nakouknete přes plot do naší za-
hrady, uvidíte, co všechno se nám podařilo. 
Dřevěný altán (zelená učebna) přibyla na 
zahradu už na podzim 2014, vedle jsme pod 
vedením Pavly Vlkové vybudovali zajímavý 
estetický a edukativní prvek, tzv. bylinkovou 
spirálu. Za novou budovou lze spatřit vý-
sledek naší březnové práce. Vznikly zde tzv. 
vodní hrátky - systém korýtek napojených  
na vodovodní řád. V těsné blízkosti je deš-
ťová nádrž, kam svádíme vodu ze střechy. 
Pevně ukotvená dřevěná korýtka spojená 
v souvislý systém napomohou dětem více 
pochopit význam vody a možnosti jejího 
využití. V horkých letních dnech se také 
mohou u korýtek pořádně zmáčet. Nádrž na 
dešťovou vodu je zakryta domečkem, který 
rodiče sami vyrobili a pěkně namalovali.  

U třídy Veverek jsme zbudovali čtyři vyvýše-
né záhonky. Uvidíme, co na nich postupně 
vyroste a uzraje. Co by to však bylo za jarní 
úklid zahrady, kdyby se nehrabalo listí  
a nános nečistot v trávě i v celém areálu. 
Do práce se zapojily celé rodiny a bylo milé 
sledovat tuto mezigenerační koordinovanou 
spolupráci. 
Když se hodně pracuje, musí se i hodně jíst. 
V poledne jsme si mohli vybrat zelňačku 
nebo bramboračku, které pro nás uvaři-
la jedna naše učitelka a jedna z babiček. 
Rodiče, děti, učitelky a příznivci školky seděli 
společně na zahradě pod širým nebem  
u prostřených stolů, a když dojedli, zase 
rychle běželi k rozdělané práci. Určitě by 
nebyl problém zaplatit firmu, která by zahra-
du uklidila, vyrobila a postavila nové herní 
prvky. To by však školková komunita, která 
zde vznikla právě díky těmto akcím, byla 
ochuzena o sdílenou radost ze všeho, co se 
nám společně podařilo. Radost z toho, že  
v době příliš zaměřené na ekonomické hod-
noty dokážeme spojit své síly a měnit dětem 
i nám dospělým životní podmínky k lepšímu. 
Naše velké poděkování patří všem zúčastně-
ným a také pracovníkům Odboru místního 
hospodářství Prahy 20, kteří ochotně  
a rychle ještě týž den odvezli všechny pytle 
s bioodpadem do sběrného dvora.

 Barbora Stýblová

Příjem darů na výstavu a k prodeji ve vstupní hale staré  MŠ Kostička:
středa 20.5. 

v otevírací době školky (7:00-8:00+12:30-13:00+15:00-17:00)
čtvrtek 21.5.

7:00-10:00

Vítáme PRAKTICKÉ RUKODĚLNÉ VÝROBKY S JARNÍ A LETNÍ TEMATIKOU, 
SAZENIČKY A KYTIČKY, SEMENA, DOMÁCÍ DOBROTY - dejte dětem 

příležitost tvořit s Vámi a radovat se z úspěchu svého díla!
Drobná domácí zvířátka - k prodeji či k zápůjčce na výstavu - prosíme předat až těsně před 
zahájením výstavy, děkujeme!

Pro velký zájem letos již na jaře vyhlašujeme oblíbený 

PRŮVAN VE SKŘÍNI
Darujte nám, co už Vy nebo Vaše děti, manželé a sestřenice 

neunosíte, a vyberte si nové sezónní perly do šatníku!
Jednotná cena oblečení 10 Kč/ks

Výtěžek z prodeje bude využit na obnovu školkové zahrady.
Akci pořádá SRPMŠ Chodovická,z.s.,kontakt: Karolína Klímová, klimovak@volny.cz, 774 347 262Akci pořádá SRPMŠ Chodovická,z.s.,kontakt: Karolína Klímová, klimovak@volny.cz, 774 347 262

Jarní nálada, posezení na sluníčku s dobrou kávou 
a domácími koláči, chvilka pohody v naší školce 

- těšíme se na Vás!

ve čtvrtek 21.5.2015ve čtvrtek 21.5.2015
12:30 - 18:00 hod.12:30 - 18:00 hod.

na Kouzelné předzahrádce a ve vstupní hale Kostičky
MŠ Chodovická, Chodovická 1900, Praha 20 - Horní Počernice

JARNÍ JARNÍ 
PRODEJNÍ VÝSTAVAPRODEJNÍ VÝSTAVA

Jarní odemykání zahrady a nové vodní hrátky pro děti
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SPORT

Od 1. do 17. května hostí Praha a Ostrava 
Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015. 
Mezi mnoha fanoušky a příznivci ledního 
hokeje, kteří budou držet palce našemu 
týmu, nebude chybět ani hokejista Daniel 
Sobotka (1992), rodák z Horních Počernic. 
Celý svůj mladý život věnuje hokejové kari-
éře a nyní sbírá zkušenosti v USA. 

Ve čtyřech letech ho rodiče poprvé přivedli 
na stadion HC Sparta v Holešovicích, kde 
pak v následujících patnácti letech odehrál 
nespočet zápasů za dorostence a juniory 
v klubu HC Sparta. V roce 2011 byl pozván 
do týmu reprezentace ČR do dvaceti let, 
pak dostal příležitost zahrát si poprvé v naší 
extralize za klub HC Sparta, dal svůj první 
extraligový gól a postavil se na buly s Jaro-
mírem Jágrem během výluky NHL. Vrcholem 
sezóny byl exhibiční zápas mezi HC Sparta  
a New York Rangers, kde si zahrál s nejlep-
šími hráči NHL. V letech 2011 - 2013 hrál 
střídavě v prvoligových klubech a extraligo-
vém HC Sparta. 
Díky svým hokejovým výsledkům a postavě 
obránce (198 cm a 107 kg) dostal nabídku 
do USA, kde v roce 2013 a 2014 hrál v klubu 
Bakersfiel Condors a Mississippi Riverkings 
v Memphisu. V průběhu sezóny byl pozván 
do vyšší soutěže CHL v klubu San‘t Char-
les Chills, nasbíral 19 bodů v kanadském 
bodování, dvakrát byl vyhlášen hvězdou 
utkání a svým umem a tvrdostí si zjednal 
respekt mezi spoluhráči. Letos znovu odletěl 
na pozvání amerického klubu Bakersfield 
Condors do Bakersfieldu, kde absolvoval 
přípravu na sezónu a v současné době hraje 
v barvách týmu Mississppi Riverkings. Díky 
Danielově mamince se uskutečnil i tento 
krátký rozhovor.

Danieli, kdo vás přivedl k hokeji? Snil 
jste už jako malý kluk o tom, že budete 
slavným hokejistou?  
Poprvé jsem brusle obul v pěti letech díky 
otci, bývalému hokejistovi. Chodil jsem do 
školy na Chvalech a mám na ni jen dobré 
vzpomínky. Od malička jsem věděl, že chci 
být hokejistou, o jiný sport jsem se ani moc 
nezajímal, hokej byl pro mě vždycky na prv-
ním místě. Je to tvrdý sport, musíte podstou-
pit namáhavé tréninky a mít pevnou vůli. 

Jedině tvrdá práce vás posune dál, v životě  
i v hokeji. 

Vzpomínáte na svůj první hokejový zápas? 
Když opomenu zápasy v mladších katego-
riích, tak mi v paměti utkvěl zápas z mých 
jedenácti let. Byli jsme na turnaji v Ottawě  
a hráli proti Kanadě, přišlo se na nás podívat 
hodně lidí a já poprvé okusil atmosféru 
fanoušků, když mě vyhlásili nejlepším obrán-
cem utkání. Dodnes mám trofej vystavenou 
v pokoji, a vždy když se na ni podívám, 
vybaví se mi právě tento zápas.  

Jaké byly u nás podmínky, když jste  
s hokejem začínal? 
Já jsem hokejově vyrostl v jednom z našich 
nejkvalitnějších klubů v České republice,  
v HC Sparta, takže podmínky byly na velmi 
dobré úrovni ve všech směrech. I v současné 
době Sparta velice dobře pracuje s mládeží. 

V čem je americký způsob života jiný 
nebo lepší než ten český? 
Ameriku jsem si velmi oblíbil, protože zdejší 
lidé mají jinou mentalitu, snaží se pomáhat  
a jsou vždy v dobré náladě. Je toho hodně, 
co se mi na Americe líbí. Zdá se mi, že  
v Česku si každý víc „hraje na svém písečku“.
Co se týká hokeje, američtí hokejisté hrají 
velmi agresivně, tím jsou známí. Tento styl 
mi vyhovuje, navíc si zdejší fanoušci libují 
v bitkách. Díky mým parametrům jsem byl 
většinou terčem soupeřových „bitkařů“  
a během dvou sezón v Americe absolvoval 
sedmnáct pěstních soubojů. Je to součást 
hry a k hokeji to patři, obzvlášť v USA. 
Samozřejmě že mi chvíli trvalo, než jsem se 
adaptoval, protože evropský hokej je zcela 
jiný. 

Jak často přijíždíte domů, znáte nějaké 
hornopočernické hokejisty? 
V Americe působím druhou sezónu  
a nemám moc šancí dostat se domů, protože 
se tu hraje hodně zápasů. Volna mám velmi 
málo, s rodinou jsem v kontaktu přes skype 
jednou či dvakrát týdně. Žádného hokejistu 
v Horních Počernicích bohužel neznám, ale 
mám tam pár kamarádů, se kterými jsem 
občas v kontaktu. 

Čeho si v kariéře nejvíc ceníte? 
Nejvíc si cením chvíle, kdy jsem nastoupil  
za Spartu proti Kladnu při výluce v NHL proti 
hráčům, jakými jsou Jaromír Jágr, Tomáš 
Plekanec nebo Marek Židlický. Byl to zvláštní 
pocit, když jsem měl jako kluk vylepené 
jejich plakáty v pokoji, a najednou proti nim 
stál na vhazování. Také si vážím utkání, které 
jsem odehrál proti New York Rangers v roce 
2011 v Praze. Velmi si cením svého první-
ho gólu za HC Sparta v Extralize proti HC 
Kometa Brno.
 
V květnu se u nás uskuteční Mistrovství 
světa v ledním hokeji. Vzhledem k vaše-
mu věku ještě nemůžete být v reprezen-
tační sestavě. Komu budete fandit? 
Na MS světa 2015 v Praze se velice těším, 
naši fanoušci určitě vytvoří skvělou kulisu  
a poženou náš tým pro zlato. Budu držet 
palce klukům, ať se jim turnaj povede. 
Ze současného kádru, který je zatím  
v přípravě, znám několik hráčů. S Domini-
kem Simonem jsem hrál v juniorech v HC 
Sparta, na reprezentačním srazu ve Švédsku 
do 18 let jsem se potkal s Tomášem Fillipim 
a Vojtěchem Mozíkem, s Honzou Buchtelem 
jsem absolvoval letní přípravu v HC Sparta 
před dvěma lety. 

Jaké máte plány? 
Kladu si ty nejvyšší cíle, a jednou bych chtěl 
okusit NHL. Vím, že na sobě musím každý 
den pracovat, stále se zlepšovat ve všech 
směrech a krok po kroku jit za svým snem. 
Tímto rozhovorem bych chtěl poděkovat 
celé své rodině a mým skvělým přátelům, 
bez nichž bych hokej vůbec nehrál. Velmi  
si jejich pomoci a přízně vážím. 
  
Děkuji  Danielovi za rozhovor a jeho mamin-
ce Jindřišce za pomoc při jeho zprostředko-
vání. „Daniel nasbíral spoustu zkušeností, ale 
i jizev a šrámů. Plní si svůj dětský sen hrát 
jednou v profesionální soutěži v Americe. 
Snad se mu jeho sen splní. Přesto se moc  
rád vrací domů, do Horních Počernic,“  
napsala paní Sobotková. 

Dana Mojžíšová, 
foto rodinný archiv Sobotkových

Hokejista Daniel Sobotka jde za svým dětským 
snem: hrát profesionální soutěže v Americe

Daniel Sobotka s Jaromírem Jágrem před lety a dnes
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V sobotu 11. 4. jsme se s Nízkoprahovým klubem pro děti a mládež 
HoPo, který zřizuje o. s. Neposeda za podpory MČ Praha 20 a 
Magistrátu hl. m. Prahy, vypravili na fotbalový turnaj v rámci akce 
Setkání kultur na hřišti ZŠ Vybíralova na Černém Mostě. Původně 
plánované dva týmy po pěti hráčích se sestavit nepodařilo, a děti 
se tak musely dohodnout na jednom osmičlenném týmu se střídá-

ním během hry. Týmový duch se 
projevil v průběhu zápasu nejen 
férovou hrou a tím, že silnější hrá-
či umožnili těm slabším zapojit se 
do hry, ale i tím, že méně výkonní 
hráči pustili zdatnější spoluhráče 
do finálového zápasu. Dobrá 
spolupráce nakonec přinesla pes-
trému týmu z Horních Počernic 
krásné druhé místo. Jako cenu si 
děti vybraly kvalitní fotbalový míč a věnovaly ho do klubu HoPo, 
kde může sloužit všem ostatním návštěvníkům ve věku 11 – 18 let, 
pro které klub zdarma funguje v odpoledních hodinách jako sociál-
ní služba. Gratuluji našim osmi statečným reprezentantům!

Jiří Mataj, vedoucí NkTp HoPo
www.neposeda.org/hopo

Fotbalisté z HoPo obsadili v turnaji druhé místo

Sportovní gymnastika trochu jinak
22. března pořádala TJ Sokol Praha Vršovice 
a Župa Jana Podlipného 8. Ročník Memoriálu 
V. Straky ve sportovním odvětví SG – malých 

Team-gymech. V každém týmu vystupuje   
6 gymnastek na trampolíně a akrobatickém 
pásu. Děvčata cvičí  na hudbu, postupně za 

sebou a v pohybu musí být 
vždy dvě závodnice. 
Memoriálu se zúčastnilo cel-
kem 7 děvčat z našeho oddílu 
a závodily  pod hlavičkou SK 
Velká Ohrada.  K. Kučerová  
a V. Brožová obsadily v katego-
rii  I. A  krásné 3. místo,  
T. Komínková,  L. Česneková,  
L. Bohatová, N. Fulemová  
a K. Hanzalíková vyhrály 
kategorii II. A. 

18. dubna 
se rozjelo 26 

našich svěřenkyň do Veselí nad 
Lužnicí na Veselský pohár  
– závodí se ve čtyřech disciplí-
nách, na přeskoku, bradlech, 
kladině a na prostných. Z pěti 
kategorií se naše děvčata ve 
čtyřech umístila na medailo-
vých pozicích. Nejúspěšnější 
byla kategorie žákyň B. 1.  
L. Zahradníčková, 2. K. Králová. 
Juniorky a ženy dobře repre-
zentovala: 2. N. Petříková a 3.  
E. Kopecká. V základním stupni 
si na stupínek vítězů vyskočila  
2. S. Zelenay a 3. L. Horáková  
a v mladších žákyních na  
3. příčku dosáhla  
N. Kurfürstová.
Podrobné výsledky najdete na 
našich stránkách:  
www.sohopo-gymnastika.
estranky.cz
Všem závodnicím gratulujeme!

Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu SG a AE
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Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

www.ocniklinikahp.cz

LÉTO BEZ DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ!

Oční klinika Horní Počernice, 
Obchodní 2694/2, Praha 9

email: info@ocniklinikahp.cz
tel.: 281 865 664, 602 105 355

(implantace nitroočních čoček)
Tento druh operace se provádí 
výměnou lidské čočky za 
umělou čočku multifokální. 
Je to řešení pro pacienty, kteří 
nevidí do dálky a na blízko 
současně.

REFRAKČNÍ OPERACE 
NAD 50 LET!

Šetrná a stabilní operace očí. 
Zvolte tu nejmodernější, 
nejšetrnější a nejrychlejší 
technologii.

LASEROVÁ OPERACE 
DO 45 LET!

SLEVA 30% 
na sluneční brýle

po operaci šedého zákalu

DIOPTRICKÉ BRÝLE
ZDARMA!

Vyšetření bez objednání

Nejmodernější vyšetřující 

technologie

Nejzkušenější odborníci

Minimální objednací lhůty

OPERACE 
ŠEDÉHO ZÁKALU!

www.ocnioptikahp.cz

Kliniku si můžete zvolit sami.

REFRAKČNÍ VÍKEND:  15.-16. 5. 2015
Možnost spojit konzultaci i operaci v jeden den.
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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

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

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

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC 

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

VELKOOBCHOD S HODINKAMI 
PŘIJME ZAMĚSTNANCE DO SERVISU 
A EXPEDICE. POŽADAVKY SPOLEHLI-

VOST A ZNALOST PRÁCE NA PC. 
KONTAKT ALTRO@ALTRO.CZ

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

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, 

BOURACÍ, MALÍŘSKÉ PRÁCE. 
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, NEBYTO-
VÉ PROSTORY. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN.

777 670 326

MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
DLE DOHODY. TEL.: 724 249 986

KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ
NOVĚ OTEVŘENO „VE VĚŽÁKU“
STŘIH BEZ OBJEDNÁNÍ OD 80,-

BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE
605 246 337, 603 877 942

ZAHRÁDKY VOLAJÍ. ZÁDÍČKA BOLEJÍ? 
NA VAŠE BOLESTI ODPORNÉ, 
NAŠE ZNALOSTI ODBORNÉ. 
WWW.MASAZE-PERLA.CZ

MYTÍ OKEN A PRANÍ KOBERCŮ.
CENA 15 KČ/1M2

DOPRAVA ZDARMA.
 TEL. 605 567 053

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



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
Mezonetový byt 5+kk/G/T, 118m2

V Javorech, Horní Počernice

Vaše 
nemovitost
mohla být i

ZDE.


