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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ŘEKLA NE ZÁMĚRU HALY V LOGISTICKÉM PARKU

srdečně vás všechny zdravím na začátku 
měsíce září, kdy se děti po prázdninách 
opět navracejí ke svým školním povinnos-
tem a nás dospělé čeká nekonečný kolotoč 
každodenních povinností. Snad alespoň 

většinu z nás obohacují vzpomínky na dojmy a zážitky, které si odná-
šíme z letošních horkých prázdnin. Jejich smysl se prohloubí, když se 
s nimi sdělíme. O jeden výjimečný zážitek se s vámi chci také podělit.
Od vydání pamětí pátera Františka Štveráka s názvem „I zvíře mělo 
víc útrpnosti než člověk“, editorsky je zpracovala Stanislava Vodičková  
a vydal je Ústav pro studium totalitních režimů, uplynul už víc než rok.  
Až ve dnech letošní dovolené jsem se konečně dostala k tomu, abych 
si obsáhlou knihu přečetla. A věřte, že jsem se od vyprávění kněze, 
který v Horních Počernicích působil v letech 1937 – 1949, nemohla od-
trhnout. Věcná fakta střídají humornější pasáže, však vždy s hlubokým 
soucitem, ač prožity v podmínkách, jež jsou pro nás téměř nepředsta-
vitelné. Detailně a se syrovou pravdivostí jsou zde zachyceny životní 
osudy muže, který prošel pětiletým martyriem věznění na Pankráci,  

v Terezíně, Dachau, Sachsenhausenu, do konce války pak opět v Da-
chau. Po třech letech relativní poválečné svobody ho čekalo kruté 
komunistické vězení. Na svobodu se dostal s podlomeným zdravím 
až v  roce 1954 a zemřel 20. srpna 1956, bylo mu pouhých 47 let.   
 V úvodu svých pamětí píše: „Je jistě znám výrok profesora Josefa Pe-
kaře: ‘Nikdo ať se neodvažuje o historii lhát!‘ Navazuji na něj, neboť 
tyto zážitky nejsou jen zážitky mými, ale tisíců Čechů a tvoří jistě ve-
liký a bolestný úsek naší historie v letech tak smutných. Snad mnohé 
odstavce budou velmi těžké k uvěření. Jak často jsme si říkávali, že 
nám ani vlastní táta věřit nebude!“ P. František Štverák patří mezi hrdi-
ny, pro mnohé z nás už neznámé, jejichž víra, odvaha, věrnost pravdě 
a láska k bližním by měla být příkladem a ukazatelem cesty i našimi 
životy. Kéž je dokážeme směřovat tak, jako to dokázal p. František 
Štverák. Hluboký zážitek po přečtení jeho pamětí ve mně už navždy 
zůstane. Přeji všem školákům, studentům i dospělým, ať je vám měsíc 
září příležitostí k novému začátku ve vašem životním příběhu.

Hana Moravcová, vaše starostka

SLOVO STAROSTKY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA „MAJETKOVÝ/Á ÚČETNÍ“.  

BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.POCERNICE.CZ  
V SEKCI NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ, PŘÍP. NA TEL. Č. 271 071 620.

Vážení Hornopočerničtí,

STŘEDOČESKÝ KRAJ S PRAHOU PROPOJÍ 
KLÁNOVICE A ŠESTAJOVICE NA D11
Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera 
jednal s  náměstkem primátorky hl. města 
Prahy Petrem Dolínkem a starostkou Městské 
části Praha 20 Hanou Moravcovou o vybudo-
vání napojení pražské čtvrti Klánovice a stře-
dočeské obce Šestajovice na D11.
„Obyvatelé Horních Počernic jsou zatíženi 
dopravou, jelikož přes ně projíždějí řidiči 
z  Klánovic a Šestajovic ve směru do centra 
Prahy. Naším cílem je ve spolupráci s  hlav-
ním městem realizovat napojení Klánovic  
a Šestajovic na dálnici D11, čímž by se zlepši-
la plynulost dopravy v této části Prahy a Stře-
dočeského kraje“, vysvětlil hejtman Petera.
Všichni přítomní na jednání se shodli, že 

bude vytvořená trojstranná dohoda o spo-
lupráci mezi Středočeským krajem, hlavním 
městem Prahou a Ředitelstvím silnic a dál-
nic na tomto projektu, která bude dokonče-
ná do konce srpna tak, aby ji mohla schválit 
obě zastupitelstva. Během jednání zazněla  
i otázka financování stavby.

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY ÚŘADU PRO 
OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže o porušení zákona při zadávání 
veřejné zakázky Městské části Praha 20 „Re-
generace parků v Horních Počernicích“ bylo 
dne 21.7.2015 zrušeno a správní řízení bylo 
zastaveno.

SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ OTÁZKY  
BEZDOMOVECTVÍ
Uskutečnila se schůzka s  panem Holečkem, 
radním pro oblast životního prostředí a do-
pravy MČ P9 a zástupcem ředitele MP Pra-
ha 14 panem Bc. Tauerem, kde hlavním té-
matem bylo společné řešení problematiky 
bezdomovectví v našich městských částech. 
Praha 9 je nám velkou inspirací v této proble-
matice.

SLEDUJTE WWW.POCERNICE.CZ

Hana Moravcová

Na svém jednání dne 25. 8. 2015 vyjádřila RMČ jednohlasný ne-
souhlas se záměrem P3 Park Horní Počernice IV. Etapa, týkající se  
výstavby haly o rozloze 40000 m2 s předpokládaným počtem  
3000 zaměstnanců .
Podrobnosti, kterými RMČ zdůvodnila svůj postoj, jsou zveřejněny  
v Usnesení RMČ na webu Městské části.

Konečné stanovisko k oznámení dle Zák. 100/2001 Sb. vydává  
Odbor životního prostředí MHMP.
O dalším vývoji vás budeme aktuálně informovat na webu MČ.

Radní MČ Praha 20

Ú
vo

d

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro takzvané kotlí-
kové dotace, nebo-li výměnu starých kotlů na pevná paliva za nové, 
ekologičtější, zdroje vytápění. Lidé mohou získat až 85 % dotaci  
z maximální částky 150 000 Kč. Výše dotace bude odstupňována 
podle typu kotle a tedy ekologické zátěže. Na nový, ale uhelný kotel 
získáte nejméně, s kotlem na biomasu zase získáte nejvíce. Kritéria 

jsou také dána dle lokality, v které se dům nachází. O dotaci je možné 
zažádat až do 30. září. Prostřednictvím krajů chce ministerstvo na tuto 
akci vynaložit celkem devět miliard korun. Do roku 2020 by mělo vy-
hlásit celkem tři výzvy, v té první budou rozděleny tři miliardy korun.

(red)
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

RMČ na svém jednání dne 23. 6., 21. 7.  
a na svých mimořádných jednáních dne 8. 7.  
a 10. 7. 2015

vzala na vědomí: 
•  novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci  
v hmotné nouzi • informaci o  novele záko-
na č. 561/2004 Sb.• informaci o stavu pře-
chodu pro chodce na ulici Náchodská u ul. 
Rožnovská • informaci o stanovisku ROPI-
Du k možnosti   úpravy dopravní koncepce 
ze Svépravic do centra Horních Počernic  
a možnosti přesunutí nástupní stanice auto-
busové linky na Černém mostě • informaci 
o řešení bezsmluvního užívání pozemků KN 
parc. č. 4357/1, KN parc. č. 4417/13 a KN parc.  
č. 4454/17 v k. ú. Horní Počernice • zprá-
vu společnosti BDO Audit s.r.o. • ukončení 
činnosti na vlastní žádost Dany Mojžíšové  
na funkci redaktora HPZ ke dni 30. 6. 2015 
• vyjádření České pošty s. p. k přesunu pošty 
v Horních Počernicích •  informaci o koná-
ní řádné valné hromady společnosti spo-
lečnosti SC XAVEROV Horní Počernice a. s.  
• přehled neuhrazených pohledávek SBF  
• stanovisko MČ Praha 20 k návrhu Sdružení 
Chvaly ze dne 23. 3. 2015
 souhlasila: 
• s návrhem Deklarace podmínek roz-
voje MČ Praha 20 • s pojmenováním uli-
ce U Zimoviště a prodloužením ulice  
U Tabulky • se změnou projektové dokumen-
tace investiční akce   „Rekonstrukce objektu 
Náchodská č.p. 754“ • s umístěním stavby op-
tického kabelu • s návrhem obecně závazné 
vyhlášky, kterou se stanoví systém komunit-
ního kompostování • s návrhem novely obec-
ně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb., hlavního 
města Prahy • s umístěním stavby - „Výstavba 
Bílý vrch“ v rozsahu upravené koordinační si-
tuace k DÚR
schválila: 
• zaslání investičních požadavků na rok 2016 
na odbor OTV MHMP • v souladu se Směrnicí 
tajemníka ÚMČ č. 2/2013 Poskytování náhrad 
cestovních výdajů • podání žádostí o dotace  
z programu Čistá energie Praha 2015 na re-
konstrukci vytápění • objednání zpracová-
ní výstupu k oznámení záměru dle zákona  
č. 100/2001 Sb „ D11, stavba 1101, km 0,0 – 
exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruho-
vé uspořádání • působení soukromé školské 
právnické osoby „Heřmánek Praha, základní 
škola“• umístění maringotky na území MČ 
Praha 20 v ul. Lhotská  za účelem zřízení kon-
taktního místa pro Komunitní terénní pro-
gram KŘIŽOVATKA • přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce na akci: 
„Rekonstrukce podhledů včetně osvětlení 
FZŠ Chodovická(PEKO spol. s r.o) • přidělení 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce na akci:  „Rekonstrukce elektroinstalace 
MŠ Ratibořická (LENIA spol. s r.o.) • vypsání vý-
běrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby – „Výkon technického do-
zoru stavebníka na akci Rekonstrukce objektu 

Náchodská č.p. 754“ • námitky proti umístění 
stavby: (Cyklotrasa   Běchovice - Horní Počer-
nice, Praha  9) • vyřazení majetku MČ Praha 20 
• vyřazení majetku příspěvkových organizací  
• návrh na odprodej 18 ks akumulačních kamen  
• převod prvků venkovní posilovny do ma-
jetkové evidence FZŠ Chodovická • složení 
hlavní inventarizační a škodní komise od 
1. 7. 2015 • zrušení zadávacího řízení vy-
hlášeného jako zjednodušené podlimitní 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce na akci „Regenerace parků  
v Horních Počernicích“ • podání žádosti  
o prodloužení termínu realizace do  
31. 12. 2015 • zahájení zadávacího říze-
ní na podlimitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce na akci „Regenerace parků  
v Horních Počernicích“ ve zjednodušeném 
podlimitním řízení • způsob hodnocení nabí-
dek podle nabídkové ceny • podání žádosti  
o finanční podporu pro poskytnutí indi-
viduální dotace z rozpočtu hlavního měs-
ta Prahy na projekt v oblasti řešení pro-
blematiky bezdomovectví pro rok 2015  
• připomínky k návrhu novely nařízení Rady 
hlavního města Prahy, kterým se stanovu-
jí obecné požadavky na využívání území  
a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze („Pražských stavebních před-
pisů“) • Informační koncepci • podstatné 
náležitosti pro uzavření nájemních smlouv 
na pronájem hrobových míst • rozpočto-
vé opatření schvalované RMČ na rok 2015    
č. 40, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47
• vypsání výběrového řízení na funkci redak-
tora HPZ • platový výměr PhDr. Ing. Hany 
Kindlové, ředitelky Základní školy, Ratibo-
řická 1700 • podání žádosti o finanční pod-
poru pro poskytnutí individuální dotace 
na projekt k vytvoření mapy přístupnosti 
a bezbariérovosti v roce 2015, s finanční 
spoluúčastí městské části min. ve výši 15%  
z celkové částky společného projektu  
• přijetí věcného daru • poskytnutí finanční-
ho daru Mgr. Miloslavu Podzimkovi •  změnu 
účelu čerpání poskytnutého investičního 
příspěvku pro rok 2015 • rozpočtové opatře-
ní schvalované RMČ na rok 2015 č. 48, č. 49, 
č. 50, č. 51, č. 52, č. 53, č. 54 • I. dodavatele  
v rámci nadlimitní veřejné zakázky na 
služby „Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20  
II. uzavření smlouvy o zajištění rozvoje ICT 
služeb se společností YOUR SYSTEM spol.  
s r.o. • přidělení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce na akci   „Zateplení Domu 
dětí a mládeže Horní Počernice“ společnosti: 
(LANGERONE, SE) • přidělení podlimitní veřej-
né zakázky na stavební práce na akci  „Rekon-
strukce objektu Náchodská č.p. 754“ (ORSmix 
s.r.o.) •  podání žádosti o finanční podporu 
pro poskytnutí individuální dotace z rozpoč-
tu hlavního města Prahy na projekt v oblasti 
podpory procesů plánování sociálních služeb 
v roce 2015 • přidělení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce na akci    „Zatep-
lení a výměna oken MŠ Ratibořická 2299, II. 

etapa“ (Realitní a stavební společnost s.r.o.) 
• přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku Systému pro telefonii Městské 
části Praha 20 společnosti: Businescom a.s.  
• čerpání částky 46.222,- Kč z rezervního fon-
du Chvalského zámku • zahájení výběrového 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „Rekonstrukce komunikací 
ČEŠOVSKÁ A KRAMOLNÁ“ • způsob hodno-
cení nabídek podle ekonomické výhodnosti 
nabídky, dílčí hodnotící kritéria jsou:
a) nabídková cena v Kč bez DPH  váha 80 % 
b) lhůta plnění veřejné zakázky v kalen-
dářních dnech  váha 20 • ukončení nájem-
ní smlouvy na pronájem  bytu č. 4 • čerpá-
ní částky ve výši 180.313,- Kč z rezervního 
fondu Fakultní základní školy, Chodovická 
2250 • uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
na pronájem služebního bytu číslo 29   v ul. 
Mezilesí   č.p. 2057 • přidělení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby na akci:    „Vý-
kon technického dozoru stavebníka (TDS) 
na akci Rekonstrukce objektu Náchodská 
č.p. 754“ (Václavu Holému) • pronájem čás-
ti pozemku KN parc.3905 o celkové výměře    
22 m2 • uzavření Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. 
542 • uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
o dílo č.  S/20/2015/0049 se společností PEKO 
spol. s r.o,   na stavební práce „Rekonstrukce 
podhledů včetně osvětlení FZŠ Chodovická, 
Praha 9 – Horní Počernice“ • podání žádosti  
o dotaci na venkovní posilovací sestavu 
• pronájem částí pozemků   KN za účelem 
umístění 4 kontejnerů na textil • uzavření ná-
jemní smlouvy se   společností POTEX, s. r. o.  
• I. návrh zásad pro sestavení rozpočtu měst-
ské části Praha 20 na rok 2016 II. harmono-
gram pro sestavení rozpočtu  na rok 2016  
• seznam požadavků MČ Praha 20 na rozpočet 
hl. m. Prahy na rok 2016
nepožadovala:
 • koupi rozpracovaného filmového materiálu 
za 35.000,- Kč
pověřila: 
• oddáváním  zastupitele MČ Prahy 20 Richar-
da Stáru dne 12. 9. 2015 ve 13:30 hod.
 jmenovala: 
• paní PhDr. Ing.   Hanu Kindlovou na vedou-
cí pracovní místo ředitelky Základní školy,   
Ratibořická 1700 • komisi pro otevírání obálek 
(OPPK-ICT) • hodnotící komisi (OPPK-ICT) 
zrušila:
 • zadávací řízení Rozvoj ICT služeb na MČ 
Praha 20 

více informací na 
www.pocernice.cz/samosprava

Úřad MČ Praha 20

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná  
v pondělí 7. září 2015 v 17:00 na Chvalském zámku
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O LETNÍCH INVESTIČNÍCH AKCÍCH, NOVÉM PARKU I ZÁKAZU VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ
Na červnovém jednání Komise sportu, 
mládeže a volnočasových aktivit Prahy 
20 byla představena studie nového parku  
a přírodního hřiště v Horních Počernicích. 
Můžete blíže vysvětlit, o jaký projekt se 
jedná?
Jedná se o studii využití území mezi uli-
cemi Komárovská, Markupova, Jizbická  
a   Češovská, kde bychom chtěli vybudo-
vat park a hřiště s  možností nejrůznějších 
sportovních aktivit pro všechny věkové 
kategorie. V  této souvislosti jsme požádali 
Nadaci správného životního stylu a společ-
nost Colmex o dotaci na venkovní posilo-
vací prvky Street Workout za 99.970 korun. 
Venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé 
a mládež získávají stále větší oblibu napříč 
všemi generacemi po celém světě. Snadné  
a zábavné cvičení je tak na dosah všem, kteří 
dbají o svůj životní styl. Soustava venkovních 
posilovacích strojů bude součástí nově vy-
tvořeného prostoru pro cyklisty, kde bychom 
chtěli vybudovat i pump track, uzavřený 
okruh pro jízdu na kole, který je možné pro-
jíždět bez šlapání. Dráha je výborným pro-
středkem pro zdokonalování cyklistických 
dovedností a  díky pohybu, který zapojuje 
celé tělo, je také zábavnou formou tréninku 
fyzické kondice.

Praha chce od listopadu regulovat pohyb 
psů v  metropoli samostatnou vyhláškou. 
Od konce června je návrh pražských rad-
ních v připomínkovém řízení v jednotli-
vých městských částech, jež mají navrh-
nout místa, kde bude možné venčit psy 
bez vodítka a náhubku. Jaký postoj zau-
jala k návrhu vyhlášky radnice Prahy 20? 
Je pravda, že samostatná vyhláška týkající se 
volného pohybu psů v Praze dosud neexisto-
vala. Magistrát reguloval jejich pohyb pouze 
vyhláškou o ochraně veřejné zeleně, to zna-
mená, že až na výjimky by ve městě měl mít 
majitel psa na vodítku. 
My jsme připravili návrh do připomínko-
vého řízení se seznamem míst, kde bude 
možné volné pobíhání psů: Robotnice, oko-
lí biologických rybníků u dálnice na Hradec  
Králové, travnatá plocha ve směru do Dol-
ních Počernic, prostor u kynologického are-
álu, v parku Jizbická, na stráních na Chva-
lech, v lokalitě mezi dálnicí D11 a areálem  
Big Box, na pozemku vedle školy v  Ratibo-
řické ulici u konečné stanice autobusu 223  
a v Xaverovském háji na našem katastru. Ma-
teriál byl také zveřejněn na webových strán-
kách, aby se k  návrhu této vyhlášky mohli 
vyjádřit i naši občané. 
Naopak zákaz volného pobíhání psů bude 
nadále platit na dětských hřištích, pískoviš-
tích a sportovištích. Na ostatních místech se 
psi mohou pohybovat pouze na vodítku. Po 
vyhodnocení připomínek jednotlivých měst-
ských částí bude vyhlášku znovu schvalovat 

Rada hl. m. Prahy, v říjnu ji pak budou schva-
lovat zastupitelé. Samostatná vyhláška by 
měla platit od 15. listopadu. 

Rada zadala revizi zátopových čar v  ob-
lasti rybníka Paleček, jejímž cílem bylo 
posouzení a návrh úprav za účelem zmen-
šení záplavových území v okolí Svépravic-
kého potoka. Jaký je výsledek této revize 
za 74 tisíc korun?
Současný stav je takový, že Svépravický po-
tok vytéká z rybníka Paleček potrubím, které 
má malou kapacitu na větší množství vody 
a tudíž by se hladina vody mohla při stoleté 
vodě vzdouvat až k vrchní části hráze, tzv. ko-
runě. V deštivém období to způsobuje zpětné 
proudění vody a její rozlití až na ulici Božanov-
skou, což omezuje využití pozemků v  jejím 
okolí, kde je dle současného propočtu dosud 
stanoveno záplavové území. Abychom tedy 
napravili nelogičnost určení záplavové zóny 
v  místě, kde je minimum vody, museli jsme 
nechat udělat propočet nový, obsahující růz-
ná opatření. Odborníci navrhli obnovit funkci 
stávajícího bezpečnostního přelivu odtěže-
ním navážky na vnějším svahu hráze rybníka. 
Dále je třeba provést úpravu výpusti, aby ne-
docházelo k tlakovému proudění ve výpusti 
betonového potrubí při vyšší hladině vody 
v rybníce. Výpočty prokázaly, že obnovením 
funkce bezpečnostního přelivu dojde k  na-
vrácení případných povodňových průtoků 
do koryta Svépravického potoka a k zásadní-
mu omezení záplavových území v této loka-
litě. Při souhlasu vlastníka pozemku provede  
hl. m. Praha odtěžení zeminy u bezpečnost-
ního přelivu rybníka a aktivní záplavová zóna 
zmizí zpět do koryta potoka. 

V letních měsících pokračovaly opravy 
komunikací v  Horních Počernicích. Jen 
během léta se jednalo o investice za téměř 
16 milionů korun. Probíhaly práce podle 
stanoveného harmonogramu? 
Investiční akce s názvem Rekonstrukce ko-
munikace část Běluňská úsek Chvalkovická 
- Chodovická a část Sekeřická úsek Chvalko-
vická – Lipí byla zadána na základě výsledku 
výběrového řízení společnosti STRABAG, a.s 
za nabídkovou cenu 12,9  mil. Kč bez DPH 
v celkové ceně 15,7 mil. Kč včetně DPH. Nyní 
už je dokončený úsek č. 3 a 4 ulice Běluňské 
od Chodovické k Jívanské. V  jejím 1. úseku, 
to znamená od Chvalkovické k  Lipí, byl po-
ložen živičný povrch a dokončují se chodníky 
a parkovací stání ze zámkové dlažby. V úseku 
č. 2 od Lipí k Jívanské jsou osazeny silniční 
obrubníky a pokládá vrchní vrstva vozovky. 
Součástí této stavby je i rekonstrukce ulice 
Sekeřické v  úseku ulic Lipí a Chvalkovická. 
Zde jsme vyhověli požadavkům SOŠ pro ad-
ministrativu EU a rekonstrukci zahájili až po 
15. červnu, tedy po dokončení maturitních 
zkoušek. Celá ulice Sekeřická má nyní povrch 

ze zámkové dlažby. Stavba výše uvedených 
komunikací skončila 25. 8. 2015. Chtěla bych 
poděkovat všem občanům za jejich toleranci 
při nepříjemnostech souvisejících s  rekon-
strukcí v  této oblasti. Nejbližší akcí je nyní 
rekonstrukce ulice Češovské za 4,2 mil. Kč, 
která bude probíhat od září do konce listo-
padu 2015.

Během prázdnin se opět hodně investo-
valo do našich škol a domů ve vlastnictví 
Prahy 20. Můžete uvést rozpočtové nákla-
dy jednotlivých akcí, a zda na ně Praha 20 
získala dotace? 
Od června do konce srpna se pracovalo na 
zateplení vnějšího pláště budovy tělocvič-
ny ZŠ Ratibořická kvůli snížení energetické 
náročnosti. Na stavbu za více než tři miliony 
korun jsme získali dva miliony z Operačního 
programu životního prostředí (OPŽP). O sní-
žení energetické náročnosti usilujeme také 
v MŠ Ratibořická, kde se od srpna zatepluje 
střešní a vnější plášť za 4,1 mil. Kč s  dotací  
3,3 mil. z OPŽP.
V budově Domino MŠ Ratibořická proběhla 
během prázdnin kompletní rekonstrukce 
vnitřních elektrických rozvodů za 1,6 mil. 
Kč, milion korun jsme na tuto akci dostali 
od hl. m. Prahy. V MŠ U Rybníčku by měl být 
do konce září zateplen vnější plášť budo-
vy za 4,1 mil. Kč s dotací 3,4 mil. Kč z fondů 
EU v  rámci OPŽP. Dále se zde zateplili sokl 
budovy a střešní plášť, vyměnila se plecho-
vá střešní krytina a vadné částí nosné kon-
strukce krovu staré budovy včetně klempíř-
ských prvků. V MŠ Chodovická pokračuje 
rekonstrukce a zateplení střešního a obvo-
dového pláště vstupní haly staré budovy za  
3,2 mil. Kč, s dotací 1,9 mil. z OPŽP. Ve FZŠ Cho-
dovická proběhla rekonstrukce podhledů 
včetně osvětlení za cca jeden milion korun. 

O prázdninách se knihovna přestěhovala 
na Chvaly, do podkroví budovy na Ná-
chodské ulici 868/28, kde od 1. září opět 
funguje v  improvizovaných prostorách. 
Co se nyní děje v jejím původním sídle?
V budově Náchodská 754 se bourají původní 
příčky a vyzdívají nové dle projektové doku-
mentace. Dojde zde k výměně starých oken 
a dveří za nová plastová a k zateplení pláště 
budovy kontaktním zateplovacím systémem. 
Navržené stavební úpravy byly vyčísleny na 
10,4 mil. Kč a řeší rozšíření a modernizaci pro-
stor všech tří podlaží budovy. Práce by měly 
trvat do července příštího roku a Praha 20 na 
ně získala dotaci z  OPŽP ve výši 1,7 mil. Kč. 
Kromě toho jsme ještě investovali do našich 
bytových domů v Jívanské1745 a 1746, kde 
byly koncem června dobudovány plynové 
kotelny a rozvody ústředního vytápění za  
1,5 mil milionů korun.

Za rozhovor děkuje
Dana Mojžíšová

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
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JAKÉ JE VAŠE STANOVISKO K PLÁNOVANÉ NOVÉ VÝSTAVBĚ VE VÝCHODNÍ ČÁSTI HORNÍCH POČERNIC?

POČERŇÁCI PRO  
POČERNICE A KSČM
Jakákoli výstavba v Horních 
Počernicích, ať už bytová 
nebo průmyslová, bude vždy 
předmětem vášní a diskusí. 
Nejde o individuální výstavbu 
rodinných domů, tu budeme 
vždy podporovat, ale o roz-
sáhlé projekty, které připravují 
různí developeři. Zde je naše 
stanovisko zásadní. Žádná další hromadná výstav-
ba v Horních Počernicích, pokud nebude vyřeše-
na otázka dopravy. Povolit další výstavbu desítek  
a stovek nových bytů a další průmyslovou zónu je 
za současných dopravních podmínek přímo zločin. 
To si musí uvědomit všichni odpovědní. V Horních 
Počernicích a v okolí se již 25 let pořád jenom staví 
a staví, ale řešení dopravy je v nedohlednu. Hustota 
dopravy již podle mého názoru dosáhla hranic, kdy 
již nelze dál tolerovat další zahušťování dopravy. 
Prostě přišel čas říci dost! A to velmi důrazně a bez 
jakýchkoli kompromisů. Nejdřív doprava a pak to 
ostatní! Teď je hlavně na obyvatelích Horních Po-
černic, voličích, aby oslovili své zastupitele, kterým 
dali hlas, aby vystoupili zásadním způsobem v zá-
jmu občanů. 

Miloslav Blahovec, 
zastupitel 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ 
STRANA:
Plánovaná výstavba Horní Počerni-
ce Východ je dlouhodobě zakom-
ponovaná do platného územní-
ho plánu hlavního města Prahy. 
S touto lokalitou se počítá v roz-
voji naší MČ, a to i ze strategické-
ho hlediska. Územní plán má svá 
kritéria a popisuje, co se může 
v  této lokalitě budovat. Územní 
plán v této části obsahuje nejen 
plochy obytné (přírůstek obyva-
tel, resp. zastavení odchodu mladých lidí za dostup-
ným bydlením), ale také plochy pro služby, které 
už dnes východní část Horních Počernic postrádá 
(např. plochy pro školství, zdravotnictví, parky a hři-
ště), obsahuje i pro naší MČ velmi důležité napojení 
Náchodské ulice na mimoúrovňovou křižovatku 
Beranka (snížení dopravní zátěže Náchodské). Zá-
leží na vedení MČ, jak se bude k jednotlivým pro-
jektům výstavby stavět (to platí samozřejmě i pro 
jiné rozvojové lokality). Důležité je vnímat pozitivní 
důsledky rozvoje území a ne pouze poukazovat na 
samá negativa. Představa, že se nepostaví nic, aby 
se nezatěžovala Náchodská, je špatná, neboť okolní 
obce se rozvíjet budou, a to bez ohledu, jak naší MČ 
zatíží. Obyvatelé těchto satelitů pak stejně požívají 
služby v naší městské části. Určitě chce každý žít 
v moderním pěkném prostředí, ale bez rozvoje to 
nepůjde.

Za ODS a NHP Richard Stára  
– předseda MS ODS

Náměty na dotazy pro hornopočernické politické strany a hnutí zasílejte na adresu redakce. 
Otázka do č. 10/2015: Jaký je váš názor na další rozvoj logistického parku P3?
Prosíme zástupce politických stran a hnutí, aby respektovali datum uzávěrky 18. 9. 2015.

TOP09:
Je určitě pozitivní, že na roz-
díl od některých jiných měst-
ských částí se záměry inves-
torů v  Horních Počernicích 
pohybují převážně v  oblasti 
realizace výstavby objektů 
určených k bydlení. Na území 
hlavního města je totiž již po-
staveno množství administra-
tivních budov a můžeme vidět 
spoustu prázdných jednotek 
nebo i celých objektů. U bytových nebo rodinných 
domů se toto nestává a také proto může mít tako-
vá výstavba jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj  
a modernizaci městské části - samozřejmě za před-
pokladu, že důkladně dohlédneme na to, aby se 
Horní Počernice nestaly rozsáhlým a nevkusným 
sídlištěm složeným z mnohopodlažních bytových 
domů, noclehárnou bez odpovídající infrastruk-
tury, estetických kvalit apod. Věřím, že budeme-
-li účinně prosazovat svědomitá řešení občanské, 
technické a především dopravní infrastruktury, 
budou obyvatelé těchto nových domů přinášet 
prospěch jak městské části, tak i soukromým sub-
jektům (tedy často opět našim stávajícím obyva-
telům). Nezanedbatelná je také skutečnost, že do 
nové zástavby se budou hlavně stěhovat lidé v pro-
duktivním věku a také mladé rodiny, což může mít 
pozitivní vliv na kulturní, společenský a sportovní 
život v naší městské části. 

Markéta Čiperová, 
členka Komise výstavby a územního rozvoje

HNUTÍ OBČANŮ  
POČERNIC: 
Značné plochy orné půdy  
v naší městské části byly v po-
sledních obdobích změněny 
na pozemky určené k zasta-
vění. Horní Počernice východ 
to zřejmě schytaly úplně nej-
víc. Mají potenciál velkého 
rozvojového území. Občané 
tu citlivě vnímají zachování 
cyklostezky, výstavbu mimo-
úrovňové křižovatky Beranka 
a především plánovanou zastavěnost. Vše je ale 
zahrnuto v platném Územním plánu. Co s tím? Na 
jedné straně se má podle předpokladů počet stá-
vajících 15 000 obyvatel u nás zvýšit na 35 000. Ka-
pacita městské části a její občanská vybavenost to 
nemůže ani náhodou zvládnout. Na straně druhé 
je třeba územní plán respektovat. Nepochybně je 
třeba plánovanou expanzi u nás zmírnit. Aktuální 
je v tomto směru třeba dnes diskutovaná výstavba 
skladu společnosti Amazon. Vést jednání s investo-
ry, informovat a diskutovat s občany, hledat obou-
stranně přijatelná řešení. Ač opozice, přiznáváme, 
že si v tomto směru ceníme práce radní pro oblast 
výstavby paní Karly Polydorové. Ve veřejné diskuzi  
i odborné komunikaci se snaží právě tato nesnadná 
řešení najít.

Alena Štrobová,
Hnutí Občanů Počernic

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ  
DEMOKRATICKÁ: 
Východní část Horních Počernic 
dnes nabízí svým obyvatelům 
převážně klidné bydlení s rela-
tivně  dobrou občanskou vyba-
veností a dostupnou přírodou. 
V  rámci dalšího rozvoje by měl 
být kladen důraz na zachování 
dostatku zeleně, kvalitní ob-
čanské vybavenosti, možnosti 
procházek, sportovního vyžití 
a v neposlední řadě i klidného pěšího či cyklistic-
kého spojení s  okolím. Budoucí zástavba by měla 
ctít převážně charakter dnešních rodinných domů 
a neměla by dopravně zatěžovat stávající obyva-
tele. Zároveň je nutné odklonit tranzitní dopravu 
od obydlených oblastí, zklidnit ulice Náchodská  
a Ve Žlíbku a zajistit účinná protihluková opatření 
u veškerých tranzitních komunikací, včetně dálnice 
D11. Do budoucna by se rovněž neměla povolovat 
neúměrná a urbanisticky nevhodná sériová byto-
vá výstavba ani vznik nových logistických center 
s průmyslovými halami. Ty přinášejí pouze výrazný 
nárůst kamionové dopravy, horší průchodnost kra-
jiny a ničí přírodní ráz městské části, přičemž dopad 
na místní zaměstnanost není nikterak významný. 
Východ Horních Počernic musí i nadále zůstat pří-
jemným místem pro bydlení, kde člověk nebude 
závislý na autu, když se bude chtít vydat do přírody.

Petr Baraník, 
člen Komise životního prostředí RMČ Praha 20

ŠANCE PRO POČERNICE:
Horní Počernice - východ. 
Změna územního plánu z orné 
půdy na plochu určenou k za-
stavění byla schválena zastupitelstvem hl.m. Prahy 
3.6.2010, na žádost  MČ Praha 20. A to i přesto, že 
tuto změnu nepodporoval zpracovatel územního 
plánu ( Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy )  
a sdružení Arnika (česká nezisková organizace, kte-
rá bojuje za lepší životní prostředí). Územní plán 
není nic jiného než plán a nikomu přímo z územní-
ho plánu nevznikají žádná oprávnění. Výstavbu lze 
zahájit až na základě kladného územního rozhod-
nutí a stavebního povolení.Domníváme se, že vý-
stavba takového rozsahu, kterou současný územní 
plán umožňuje, s možným počtem nárůstu oby-
vatel až kolem 8 tisíc, by za stávající a  neřešitelné 
dopravní situace v Horních Počernicích společně   
v návaznosti na dopravu i okolních obcí a měst-
ských částí a i v souvislosti s dalšími potenciální-
mi možnostmi výstavby k bydlení, by měla velice 
negativní dopad na stávající zástavbu, dopravu   
a život v Horních Počernicích. Nepodporujeme 
proto tuto obrovskou výstavbu, s takovým výraz-
ným negativním zásahem na udržitelný rozvoj naší 
městské části. Praha má cca 7000 volných bytů, ně-
které z nich jsou v nabídce i pět let. V České repub-
lice je pak volných bytů téměř půl milionu.Nemys-
líme si, že náš stát trpí nedostatkem bytů, stačí se 
kolem sebe rozhlédnout. Chceme zachovat kvalitní 
bydlení pro občany Horních Počernic.

Zastupitelé, 
Šance pro Počernice

NÁZORY: OTÁZKY POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

CHCETE DALŠÍ PRESTIŽNÍ SKLADOVOU HALU? JÁ NE!

AD: CHCETE DALŠÍ PRESTIŽNÍ SKLADOVOU HALU? JÁ NE!

Ve středu 5. srpna jsme na komisi dopravy do-
stali k posouzení záměr P3 Park Horní Počernice 
IV. etapa, který předpokládá výstavbu nové haly, 
jež má sloužit jako prozatímní sklady elektrotech-
niky, bílého zboží a domácích potřeb. Hala by 
dle představ investora měla stát na pozemcích  
v jeho vlastnictví. Stavělo by se za tratí, východ-
ně od R10 (směr Brandýs nad Labem). Projekt 
počítá s nepřetržitým dvousměnným provozem, 
v každé směně má pracovat 1 500 dělníků. Za-
stavěná plocha má tvořit 45 390 m2, z toho přes 
40 000 m2 má tvořit vlastní hala. Projekt přinese 
350 nových parkovacích míst pro osobní vozidla  
a 36 míst pro vozidla nákladní. Realizace akce 
zvýší intenzitu dopravního provozu v Horních 
Počernicích (podle záměru) o 2 268 průjezdů 
denně. Jediné dopravní napojení haly má vést 
ulicí U tabulky - tedy jednou komunikací. Z ní se 
doprava rozlije Bystrou buď zpět na R 10, nebo už 
na tak přetíženou Náchodskou. Komise dopravy 
doporučila radě městské části záměr nepodpo-
rovat s ohledem na už dnes často ucpanou Ná-
chodskou a vzhledem k tomu, že materiál řeší 
dopravní problematiku velmi nedostatečně. Re-
alizací záměru by došlo k prohloubení stavu, kdy 
jsou Počernice překladištěm Prahy. Nával dalších 
3 000 osob navíc nenavazuje na vyřešenou ob-
čanskou vybavenost a Horním Počernicím by 
nepřinesl nic než dopravní zátěž. Záměr výstavby 
halových prostor na dotčeném pozemku není 
žádnou novinkou.

Konec výstavby logistických hal? 
Územní rozhodnutí na podobný projekt v mi-
nulosti vydala minulá rada městské části. Teh-
dy šlo o výstavbu více menších hal na stejném 
pozemku - mělo jít „jen“ o 456 zaměstnanců ve 
dvou směnách, parkoviště mělo mít kapacitu 
193 stání a intenzita dopravního provozu se měla 
zvýšit o cca 830 průjezdů denně (dle záměru).  
Z toho důvodu jsem zaslal všem radním otevře-
ný dopis, ve kterém apeluji na jejich soudnost  
a volební programy obou koaličních stran - Šan-
ce pro Počernice i TOP 09. Šance má v programu, 
se kterým vyhrála volby, napsáno „konec výstav-
by logistických hal“. TOP 09 před volbami oblepi-
la Počernice sloganem „Snížíme dopravní zátěž“. 
Uvítal jsem, že rada městské části požádala Ma-
gistrát hlavního města Prahy o prodloužení ter-
mínu na vyjádření se k tomuto záměru. Na dru-
hou stranu, kde máme jistotu, že rada nakonec 
halu skutečně odmítne? Není důležité, jaká firma 

by v hale provozovala svoji činnost, takovýto typ 
haly zde prostě stát nesmí. Věřím, že starostka  
a její kolegové záměr nepodpoří. Pokud starostka 
Moravcová skutečně drží slovo, ctí svůj volební 
program a hraje férovou hru se svými voliči, pak 
zde prostě žádná nová hala s 3 000 zaměstnanci 
a obrovskou obchodní kapacitou stát nebude. 
Pokud ne, bude se stavět a její kolegové v radě ji 
podpoří – možná ze strachu, možná pro peníze. 
Kdo ví? Budoucnost vše ukáže. Sociální demokra-
cie ale takovou halu podporovat nebude. Stejně 
tak nepodpoříme ani developerskou výstavbu 
v lokalitě Sychrov. Další zahuštění dopravy není 
nic prestižního. Prestižní je, aby Počernice zůstaly 
místem pro klidný rezidenční život.

Sekat trávu neumí každý
Rád bych ještě reagoval na příspěvek pana radní-
ho Wágnera v minulém čísle HPZ. Mým záměrem 
nebylo mu manipulativně podsouvat nečestné 
úmysly a činy, a to bez jediného důkazu. Na za-
stupitelstvu jsem se pana radního pouze zeptal, 
zda je pan Antonín Wágner jeho příbuzným. Pan 
radní řekl, že ano. Namísto jednoduché odpově-
di na jednoduchou otázku pak ale pokračoval 
monologem, ve kterém se obhajoval, jako by se 
snad někdy nečestného jednání dopustil a byl 
snad někdy ve střetu zájmu. Pan radní se hájil, 
aniž by ho někdo z něčeho obvinil. V minulém 
HPZ pan radní navíc dodal, že tohoto svého pří-
buzného a další osoby sám úřadu doporučil jako 
spolehlivé odborníky pro zpracování projektu 
obnovy Nolčova parku. Panu radnímu i jeho 
odborným příbuzným prostředky z hornopo-
černických veřejných zakázek přeji. Stejně bych 
je přál například odborníkům v oblasti sekání 
trávy a údržby zeleně. V dobách, kdy byl pan 
Pavel Wágner koaličním zastupitelem, šlo jistě 
vydělat zajímavé prostředky i tímto způsobem. 
Jak jsem napsal minule, nic v zimních měsících 
nezahřeje lépe než poctivě vydělané peníze 
na účtu, doutnající špalek v kamnech a pocit  
z dobře vykonané práce. O žádnou malou domů 
by taky nešlo. Sekat trávu totiž neumí každý,  
i zde je třeba odborník. A i kdyby tomu tak bylo, 
pana radního bych k rezignaci nevyzýval. Vždyť 
velká politika na náš místní počernický rybníček 
nepatří a starat se o naše nejbližší je naše křesťan-
ská povinnost.

Na fair play dohlédne férový sudí
Pavel Wágner má pravdu v tom, že jsem „pro par-

ky“ hlasoval v roce 2012 i 2014. 
Hlasoval jsem ale pouze pro to, 
aby se městská část do tohoto 
dotačního titulu přihlásila a aby 
byly připraveny prostředky ke 
kofinancování projektu. Nikdy 
jsem ale neviděl finální projekt, 
pro ten bych ruku nezvedl. Je 
zarážející, že finální projekt nebyl nikdy řadovým 
zastupitelům ani zaslán. Kvalitní projekt, na němž 
se podílel spolužák Pavla Wágnera ze zahrad-
nické fakulty, jistě není tajný a nezveřejnitelný. 
Materiály, které jsem měl tehdy jako zastupitel  
k dispozici a na jejichž základě jsem hlasoval, jsou 
zveřejněny na stránkách www.cssdpocernice.cz  
v sekci Dokumenty. A proč jsem v letošním roce 
hlasoval 3x jinak? Zastupitelstvo nemohlo být 
zodpověděné za chyby v projektu, protože ho 
nevidělo, stejně tak nemohlo zodpovídat za 
pochybení konkrétních úředníků městské čás-
ti. Proto jsem navrhl, aby věc dořešila rada. Můj 
návrh nebyl přijat. Při dalším hlasování jsem 
se zdržel, protože jsem nechtěl podpořit po-
kračování projektu, který znamená faktickou 
eutanázii starých, ale stále živých stromů. Když 
návrh neprošel, podpořil jsem nejčistší variantu 
- peníze vrátit a napříště postupovat bezchyb-
ně. Za vydatné podpory poloviny zastupitelů 
Šance pro Počernice - Jiřího Benedy, Evy Březi-
nové, Moniky Hruškové, Alexandry Kohoutové, 
Karly Polydorové a Evy Tůmové návrh bohužel  
o 1 hlas neprošel. Aby se chyby při realizaci pro-
jektů neopakovaly, předložil jsem v červnu vlast-
ní návrh, který by zvýšil veřejnou kontrolu nad 
průběhem realizace projektů podporovaných  
z dotací. Pavel Wágner nechtěl o mém návrhu 
ani diskutovat a i díky jeho „NE“ se tímto materi-
álem zastupitelstvo nezabývalo. Snad zvítězí ro-
zum alespoň u plánované skladové haly s 3 000 
pracovníky a tato stavba nebude realizována. 
 Až toho dosáhneme, rád si zahraji fotbal na hřišti, 
u kterého se podařilo zatím zatrhnout jinou halu, 
tentokrát víceúčelovou. Věřím, že kopnout si při-
jde i Pavel Wágner a zastupitelé Šance, kteří spo-
lečně se mnou hlasovali pro vrácení dotace na 
parky. Dobrá nálada a hra podle pravidel fair play 
je zaručena! Zaslechl jsem totiž, že Pavel Wágner 
bude pískat…

Vilém Čáp, 
zastupitel ČSSD

Nezbývá mi než se znovu ohradit proti výro-
kům pana zastupitele Čápa. Pro přímé obvinění 
mé osoby z nečestného jednání mu stále chybí 
potřebné důkazy. Jednoduše proto, že žádné 
nejsou ani být nemohou. A tak pan Čáp na-
značuje a užívá ironický náhled na moji osobu 
typu: „Panu radnímu i jeho odborným příbuz-
ným prostředky z hornopočernických veřejných 
zakázek přeji.“ Vtip je v tom, že z hornopočer-
nických veřejných zakázek (výběrových řízení) 
jsem nikdy nic nezískal, jednoduše proto že se  
o ně neucházím. Narážka na sekání trávy smě-
řuje na mého otce, který roky jako živnostník 
své zahradnické služby v HP prováděl. Naposled 
jako subdodavatel pro firmu, která nabídla nej-
nižší cenu. Pocit z dobře vykonané práce mohu 
mít, a to nejen z té odborné, ale i z té veřejné 
pro Počernice. Nikdy jsem je svým jednáním 
nepoškodil a také již leccos vykonal. Nemám ale 

potřebu zaplňovat stránky HPZ svými úspěchy, 
popisováním úsilí o obecní prospěch a populi-
stickým sbíráním politických bodů. Bilancovat 
lze až po odvedení skutečné práce. I pan Čáp 
kdysi, jako radní, tuto příležitost měl. Škoda, že ji 
nevyužil. Ve vyjádření k parkům už nejde z jeho 
strany ani o manipulaci, ale ke zjevnému užívání 
nepravd. Pan Čáp spoléhá na to, že běžný ob-
čan si informace neověřuje a „spolkne“ to, co se 
zdá být věrohodné. Projekty nejsou součástí ani 
materiálů pro jednání rady ani zastupitelstva,  
a to pro svou rozsáhlost. Projekt Nolčova parku, 
o kterém pan Čáp tvrdí, že ho nikdy neviděl, byl 
nejen konzultován a prezentován, ale od začátku 
byl pevnou součástí všech žádostí naší MČ o do-
tace. Mohl ho tedy kdykoliv prostudovat. Zastu-
pitelstvo nikdy nehlasovalo pro podání žádosti  
o jakési „obecné peníze“ na „nějaký“ budoucí pro-
jekt parku, jak si možná myslí pan Čáp, ale vždy  

o tento konkrétní projekt. Panu zastupiteli to teh-
dy nevadilo, materiály mu stačily. Měl možnost 
se v této věci angažovat, bojovat za „práva sta-
rých stromů“, nicméně to neudělal. A nejen to. O 
projektu, který, jak sám uvádí, nikdy neviděl, nyní 
tvrdí, že je chybný. Proto přišel s převratným ná-
vrhem, aby zastupitelstvo napříště o podobných 
projektech samo rozhodovalo. Asi si neuvědomil, 
že právě to svým hlasováním učinil. Činnost za-
stupitele zahrnuje mimo jiné nutnost vytvářet si 
včas kompetentní názory. Ty, kdo k této činnosti 
přistupují odpovědně, to stojí hodně času a prá-
ce. Takové úsilí mnoha lidí ovšem může být na-
konec populistickým jednáním obráceno naruby  
a zmařeno. I to bohužel patří na naše obecní hříš-
tě, na kterém pan Čáp už roky hraje. Góly však 
dává do vlastní branky.

Pavel Wágner, radní Šance pro Počernice
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Hornopočernický zpravodaj mě, počernickou 
rodačku, provází celý život. Pamatuji doby, kdy 
se jedenkrát v měsíci sešli v Domečku pracovníci 
Osvětové besedy Horní Počernice, probrali do-
šlé příspěvky a inzeráty, většinou psané rukou,  
a předali je na Národní výbor k  přepsání a na-
množení. Tím redakční práce končila. 
Po roce 1989 se Hornopočernický zpravodaj ob-
sahově změnil, i když ještě v roce 2000 byla jeho 
vydavatelem Osvětová beseda Horní Počernice 

a stále neměl žádného redaktora. Až v roce 2001 
se vydavatelem stala MČ Praha 20 a objevila se 
funkce šéfredaktorky. Od té doby uplynulo téměř 
patnáct let a na tomto postu se vystřídaly tři dámy. 
První dva roky Mgr. Radka Sadílková, necelý jeden 
rok PhDr. Hana Sassmannová. 
Dana Mojžíšová nastoupila na místo (šéf)redak-
torky na jaře roku 2004 a za jedenáct let odved-
la obrovský kus práce. Prázdninové dvojčíslo 
2015 bylo poslední, které mělo mít v  tiráži uve-

dené u funkce redaktorky její 
jméno. Za roky profesionální  
a příjemné spolupráce jí upřím-
ně děkuji.

Hana Čížková,
zastupitelka Šance pro Počernice

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ A JEHO REDAKTORKY

Placená inzerce

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
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REAKCE NA ODPOVĚĎ MÍSTOSTAROSTY JIŘÍHO BENEDY NA ČLÁNEK DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ:
PODĚKOVÁNÍ PANU MÍSTOSTAROSTOVI BENEDOVI
V minulém čísle Hornopočernického zpravodaje 
mi pan místostarosta Beneda obšírně vysvětlil 
význam slova „záměr“. Ráda bych mu za tuto edu-
kaci poděkovala. Pevně věřím, že Wikipedii stejně 
často využívá i při řízení obce a daří se mu v ní na-
jít odpovědi na otázky, které v životě hledá.
Na druhou stranu – záměr – a to ve Wikipedii už 
nenajde, je jistý myšlenkový proces. Na jeho kon-
ci stojí určitá vize. V občanské společnosti by měli 
být občané s touto vizí seznámeni. Materiál, který 
do mimořádného zastupitelstva 18. 5. 2015 pan 
Beneda předložil, byl odbytý. Byl odfláknutý. Už 
název Záměr nákupu podílů v obchodní společ-
nosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s. a spolku 
Občanské sdružení SC Xaverov je zavádějící. Co 
znamená nákup obchodních podílů ve spolku? 
Znamená to koupi celého spolku? Jeho části? 
Jakých tedy podílů? V  případě spolku přece nic 

takového možné není.   Kromě zavádějícího ná-
zvu a dopisu pana Řebíčka jinak materiál další 
informace neobsahoval. Jaký bude postup při 
získání areálu? Bude jej městská část provozovat? 
Zřídí tu tréninkové centrum mládeže? Postaví na 
pozemcích nové domy? Odpalovací rampu pro 
raketoplán? Co vlastně? Přemýšlel o tom vůbec 
někdo? Asi ne.
Určitě by prospělo nám všem, kdybychom vě-
novali termínu záměr daleko větší pozornost.  
A dokázali za záměrem vidět i vizi. Daleko snazší 
by potom bylo takové záměry v  zastupitelstvu 
společně prosadit. 
Mimochodem, jen na úplný závěr mé reakce 
na vzdělávací čtení pana místostarosty. Paní 
starostka měla obrovský problém s tím, že opo-
ziční zastupitelé nepodpořili nákup podílů  
v SC Xaverov a zdrželi se hlasování. Starostka také 

tvrdila, že nepodporujeme po-
černický sport. Následně ale do-
kázala, že šlo opět jen o prázdné 
a otřepané politické fráze bez 
skutečného obsahu. Jak jinak 
si vysvětlit, že na následujícím 
zastupitelstvu, které se konalo 
15. června 2015, sama stáhla  
z programu bod „Doplnění informací k záměru 
nákupu podílů SC Xaverov Horní Počernice a.s.  
a Sportcentrum Horní Počernice s.r.o.“ s odůvod-
něním, že s fotbalovým klubem Slavia Praha pro-
bíhá insolvenční řízení?

Alena Štrobová,  
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

O DOPRAVĚ TROCHU JINAK
Kam až má paměť sahá, stěžují si Pražané na do-
pravu. Na ucpané silnice, přeplněné autobusy, po-
malé vlaky, neexistující obchvaty měst… Stejně 
jako vás, i mě v horkých nocích budí hluk dálnice, 
také nadávám, když v  autě popojíždím v  neko-
nečné koloně na Náchodské, také se bojím, kudy 
povede okruh kolem Prahy… 
Ovšem po letošní dovolené jsem získala nadhled 
a začala si vážit všeho, co v Čechách máme. Dva 
týdny jsme s rodinou cestovali po Vietnamu. Sou-
kromě, bez cestovní kanceláře, za synem, který 
tam studuje a pracuje. Tato neuvěřitelně krásná 
země mě úplně okouzlila. Vietnam není už dávno 
synonymem pro slovo válka, Vietnam je země. 
Země vysokých hor a rýžových polí, nádherných 
pláží s  palmami a bílým pískem, tichých pagod 
a chrámů, pulsujících měst a rušných ulic… Ale 
hlavně země plná usměvavých, milých, se živo-
tem spokojených lidí. A tak působí i ti nejchudší, 
kteří opravdu celý den stojí ohnutí po kolena ve 
vodě a sází rýži nebo sedí celý den před svým 
krámkem na té nejrušnější ulici a jsou šťastni, že 
vám prodali misku polévky či nudlí. 
Cestovali jsme lodí, vlakem, autobusem, taxíky – 
ale hlavně na motorkách. Auta ve Vietnamu téměř 

nejsou – aby doprava nezkolabovala, na auta je 
uvaleno 200% clo, takže si ho mohou dovolit jen 
nejbohatší. Všichni jezdí na skútrech a motorkách. 
Kdo projel centrem Hanoe v dopravní špičce, už 
nikdy nebude kritizovat dopravu na Náchodské… 
Funguje zde naprosto neorganizovaný chaos bez 
pravidel, přesto je nehod minimálně. 

Pravidla jsou asi tato:
1/ I když se nic neděje a nikdo tě neohrožuje, 
každých 10 vteřin zatrub! 2/ Ať jedeš kdekoliv, 
jsi na hlavní. 3/ Přednost platí v  tomto pořadí: 
nákladní auto, autobus, auto, motorka, kolo.  
4/ Neohlížej se – funguje to jako na sjezdov-
ce – co je za tebou, tě nezajímá. Ale nedělej 
prudké nepředvídatelné pohyby. 5/ Červená 
na semaforu je jen barva: red light – you can 
go, yellow – you can go, red – you can still go!  
6/ Proč nejet kus v protisměru, když to mám blíz-
ko. Přece nebudu přejíždět na druhou stranu. Kdo 
tohle nezažil, nepochopí…
Také jízda vlakem je zážitek. Beztřídní komunistic-
ká společnost dokázala vytvořit hned sedm kate-
gorií ve vlaku – od lehátkového kupé přes dřevě-
né lavice bez opěradel až po plastovou židličku na 

chodbě před WC. Do autobusu 
se člověk nad 170 cm prostě 
nevejde. A lůžkový autobus, kde 
jsem strávila pět hodin vzadu 
v  černé díře vleže se stropem 
10 cm nad obličejem rozplakal  
i mě…
Obchvaty měst neexistují, takže 
dálkový autobus Saigon – Hanoi 
jede rychlostí 40 km/hod. V Hanoi železniční trať 
vede půl metru od domů. Prakticky jediná silnice 
sever – jih vede skrz všechna města na trase a té-
měř po celé délce je obklopena domy s krámky 
a hospůdkami. Když silnici rozšiřují, prostě vám 
přední třetinu domku ubourají, fasáda se opraví  
a je to. Na nějaký souhlas se nikdo neptá. 
Milí občané, važme si naší dopravy, MHD, met-
ra, přechodů pro chodce... věřte mi, že pro sní-
žení dopravní zátěže děláme vše, co jde. Vy jste 
mohli pomoci tím, že mnoho z  vás podepsalo 
petici proti obchvatu a za odpoplatnění dálnice.  
A usmívejte se na sebe – ta věčně dobrá nálada mi 
v Čechách chybí nejvíc…

Alena Šefčíková,  
radní za TOP09



ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz
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ZKUŠENOSTI S NAŠÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNOU PŘEDÁVÁME ZÁSTUPCŮM MČ PRAHA 4

ZVEŘEJNĚNÍ DOPLNĚNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI KOMUNIKACÍ VE SVÉPRAVICÍCH

Na podzim roku 2014 přijatá novela zákona o od-
padech nařizuje obcím třídit bioodpady. K novele 
zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí 
ČR prováděcí vyhlášku, která vstoupila v platnost 
1. ledna letošního roku. Naše městská část se 
tímto zabývala dávno před vznikem této povin-
nosti. Na doporučení komise životního prostředí 
se v roce 2007 začal projednávat záměr řešení na-
kládání s bioodpadem v MČ Praha 20. 
Jako nejvhodnější byla zvolena alternativa „Ko-
munitní kompostárny“, která bude zpracovávat 
odpad z městské zeleně na území MČ Praha 20 a 
odpad ze zeleně převzatý od místních občanů ve 
Sběrném dvoře Horní Počernice. V roce 2010 byla 
podána žádost o dotaci na vybudování komunit-
ní kompostárny z fondu EU v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. Vybudovaná komu-
nitní kompostárna byla spuštěna ve zkušebním 
provozu v  říjnu 2012 a v  červnu 2013 byl zahá-
jen již běžný provoz. Celkové náklady na zpro-
voznění komunitní kompostárny dosáhly výše 
9 310 918 Kč. Z této částky bylo dotací financo-
váno 7 687 628 Kč. Díky realizaci tohoto projektu 

jsme se stali první městskou částí, která na území 
hl. m. Prahy provozuje komunitní kompostárnu a 
v  lednu 2015 také jedinou městskou částí, která 
nemusela řešit jakým způsobem zajistit nakládá-
ní s bioodpadem podle novely zákona a příslušné 
vyhlášky.
Naše zkušenosti s  realizací projektu a vlastním 
provozem si přijeli ověřit i zástupci z  MČ Praha 
4 prostřednictvím svého radního pro životní 
prostředí Ing. Růžičky a Mgr. Šimkové koordiná-
torky místní agendy 21 z kanceláře starosty ÚMČ  
Prahy 4. S  naší paní radní pro životní prostředí 
Mgr. Šefčíkovou jsme se rádi podělili o své zkuše-
nosti s fungováním komunitní kompostárny a se 
zájmem občanů o možnost bezplatně si odebírat 
hotový kompost pro své potřeby. Ukázali jsme 
jim v  praxi, jak probíhá zpracování rostlinného 
materiálu a zodpověděli otázky, jak zajistit pro-
voz podobného zařízení, zejména jaký minimální 
prostor pro svou kompostárnu potřebují. Zástup-
ce Prahy 4 jsme také informovali, že i pro případ 
poskytování kompostu bezplatně je nutná cer-
tifikace kompostu. Tuto certifikaci jsme získali 

od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského rozhodnutí o registraci hnojiva 
vzniklého kompostováním rostlinného odpadu 
pod názvem „Počernický kompost, organické 
hnojivo“.

Jaroslav Píša,
vedoucí OMH

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A KONTEJNERŮ NA BIOODPAD V II. POL. 2015“.

MČ Praha 20 zveřejnila na webových stránkách na základě připomínek občanů doplněnou projektovou dokumentaci stavby č. 3295 „TV Horní  
Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská“ 2. Část v oblasti Svépravic v ulicích Domkovská, V Dílcích, Hřídelecká, Meziluží, Bříšťanská, Prachovská,  Dolská,  
Machovská, Chvalkovická, Jeřická, Na Pozorce, Podůlší, Všelipská a Zdoňovská.

Jaroslav Píša,
vedoucí OMH

VOK - kontejnery na objemný odpad , odvoz od 9.00 - 13.00 hodin
BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva odvoz od 9.00 - 12.00 hodin (označeno žlutě)

místa Místo přistavení září říjen listopad
1. místo parkoviště u křižovakty 13/9 VOK 25/10 VOK 8/11 VOK

Mezilesí - Běchorská 27/9 VOK 22/11 VOK
za benzinovou pumpou 11/10 BIO 1/11 BIO

2. místo Ratibořická 27/9 VOK 25/10 VOK 22/11 VOK
u odbočky k DDM 11/10 VOK
a ZUŠ

3. místo křižovatky Jeřická 13/9 VOK 25/10 VOK 8/11 VOK
Chvalkovická 26/9 VOK 11/10 VOK 22/11 VOK

11/10 BIO 1/11 BIO
4. místo Křovinovo nám. 26/9 VOK 11/10 VOK 22/11 VOK

25/10 VOK 1/11 BIO
11.10 BIO

Placená inzerce



ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

INFORMACE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 přeje všem žákům základních škol mnoho úspěchů v novém školním roce 2015/2016 a zveřejňuje pro ně  
a jejich rodiče informace o organizaci školního roku.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začalo ve všech základních školách 
v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude  
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. 
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
• Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy. Termín pro ZŠ v MČ Praha 20 je 7. března – 13. března 2016.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016

Zajištění provozu školních družin o prázdninách ve školním roce 2015/2016:

 Helena Víchová,
 odbor sociálních věcí a školství

Městská část Praha 20,  
IČO: 00240192, sídlo Jívanská 647/10, Praha -  Horní Počernice.

z v e ř e j n i l a
z á m ě r    p r o d e j e   m a j e t k u

prodat hřbitovní zařízení:  
• pod poř. číslem hrobky 2 za minimální cenu 16.580,00 Kč 

• pod poř. číslem hrobky 692 za minimální cenu 16.680,00 Kč
na hřbitově Chvaly v Praze Horních Počernicích (hlavní vchod z ul. Bystré) 

prodat hřbitovní zařízení:  
• pod poř. číslem hrobu 107 za minimální cenu 8.200,00 Kč

• pod poř. číslem hrobky 496-497 za minimální cenu 7.730,00 Kč  
na hřbitově Chvaly v Praze Horních Počernicích  

(hlavní vchod z ul. K Odpočinku a z ul. K Berance) 
Bližší informace a úplné zveřejnění záměru je vyvěšeno na úřední desce  

MČ Praha 20 a na http://www.pocernice.cz/zamer-prodeje-moviteho 
-majetku-hrbitovni-zarizeni-od-31-07-2015-17-09-2015/

Vyvěšeno 31. 7. 2015 

Problematika velké dopravní zátěže trá-
pí snad každého v Počernicích. Přetížená  
Náchodská ulice, neúměrně zvýšený hluk, 
imise, to jsou hlavní aspekty, které je třeba 
řešit. 
Starostka Hana Moravcová opakovaně žádala 
různé ministry dopravy nejen o přehodnocení 
všech dálničních komunikací na území hlavního 
města, ale hlavně o úpravu na úseku R10, proto-
že tento krátký zpoplatněný úsek odklání řidiče  
z okolních obcí, kteří si nepořídili dálniční 
známku, na nezpoplatněné komunikace, tzn.  
do Horních Počernic. 
Paní starostka se obrátila na ministerstvo dopra-
vy prostřednictvím náměstka primátorky Petra 
Dolínka s žádostí o odpoplatnění R10 na ulici 
Novopacké v úseku o délce 2,5 km od napojení 

na Pražský okruh po sjezd na Radonice a Horní 
Počernice. Na konci srpna se dočkala tohoto vy-
rozumění:
Vážená paní starostko,
Byl jsem pověřen odpovědí na Vaši žádost o vy-
jmutí úseku rychlostní silnice R10 mezi exity 1-3 
z podmínek časového zpoplatnění. V květnu t.r. 
odpovídal v téže záležitosti p. ministr Ťok ná-
městkovi primátorky Hlavního města Prahy p. 
Dolínkovi. Upozornil na dlouhodobou koncepci 
rušení výjimek, jakož i na zjištěný problém v ma-
jetkoprávním vypořádání právě této části komu-
nikace. Doporučil společné jednání obou stran, 
ke kterému se již připravují podklady. S ohledem 
na danou skutečnost bylo rozhodnuto nezařa-
zovat pro r. 2016 dotazovaný úsek do seznamu 
komunikací podléhající časovému zpoplatnění. 

Chtěl bych však znovu upozornit na skutečnosti, 
které Vám byly písemně sděleny v téže záležitosti 
již v lednu 2014. T.j., že dopravní problémy nejen  
v Horních Počernicích nelze svalovat pouze na 
zpoplatnění rychlostních komunikací, které je zce-
la běžné v jiných zemích. Důvodem je též neustále 
rostoucí motorizace a v případě Prahy zejména 
bezplatný vjezd a snadné parkování v jejích okra-
jových částech. Jedná se tak o kompetence, které 
může komplexně řešit pouze Hlavní město Praha  
ve spolupráci s dotčenými městskými částmi.

S pozdravem Mgr. Jakub Kopřiva,
náměstek ministra

(red)

Zveme vás na 2. veletrh sociálních služeb 16.9. od 10,00 do 17,00 hodin v areálu Chvalské tvrze. 
Veletrh sociálních služeb nabízí zajímavé informace a program pro všechny generace.  Představí se vám poskytovatelé sociálních služeb nejen na 
území  MČ Praha 20.  Pro děti je zajištěn hrací koutek ve spolupráci  s RC MUM. Těšíme se na vaši účast.

Eva Březinová, Monika Brzkovská

Podzimní prázdniny
29. 10. 2015 čtvrtek ZŠ Bártlova 
30. 10. 2015 pátek ZŠ Bártlova

Pololetní prázdniny
29. 01. 2016 pátek ZŠ Stoliňská

Vánoční prázdniny 
23. 12. 2015 středa FZŠ Chodovická
28. 12. 2015 pondělí  ZŠ Ratibořická
29. 12. 2015 úterý ZŠ Ratibořická
30. 12. 2015 středa ZŠ Ratibořická
31. 12. 2015 čtvrtek ZŠ Ratibořická

Jarní prázdniny 
07. 03. 2016 pondělí ZŠ Stoliňská
08. 03. 2016 úterý ZŠ Stoliňská
09. 03. 2016 středa ZŠ Stoliňská
10. 03. 2016 čtvrtek ZŠ Spojenců
11. 03. 2016 pátek ZŠ Spojenců

Velikonoční prázdniny  
24. 03. 2016 čtvrtek FZŠ Chodovická
25. 03. 2016 pátek FZŠ Chodovická

Období školního vyučování ve školním 
roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 
2016.
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝCH V ZÁŘÍ A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

Jandečková Zlatuška
Tuček Břetislav
Lišková Jarmila
Páchová Věra
Rásochová Marie
Fišerová Astrid
Kvasnička Jan
Švejnoha Jan
Fojt Jaroslav
Hajerová Anna
Potůčková Dagmar
Šimšová Věra
Bartalová Růžena

Frýbert František
Hlavová Marta
Pašková Olesa
Picková Věra
Podroužek Jaromír
Pokorná Ludmila
Kunst Jiří
Pelc Jiří
Rosendorfová Věra
Trutnovská Ludmila
Bureš Jiří
Herbolt Bohumil
Makešová Drahomíra

Mikšíková Emilie
Pávová Eva
Pokorný Václav
Špinková Jitka
Vostradovský Antonín
Zimlová Věra
Hájková Růžena
Karlíková Věra
Matějíčková Věra
Barborová Zdenka
Frydrychová Zdeňka
Antes Hubert
Jahodková Miluše

Antoš Josef
Böhmová Olga
Bulínová Jana
Hubka Milan
Jelínek Václav
Strunz Petr
Strunzová Olga
Topol Oldřich
Vavřičková Věra
Vlček Václav

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND 

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto 
jubilanty uvádíme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění Vašeho jména v této rubrice  
NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na e-mail vitani@pocernice.cz. 

Alexandra Janáčková,
vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré  
a zhruba 4x ročně. Vždy záleží na počtu dětí narozených v  daném obdo-
bí. Maximálně vítáme děti do jednoho roku věku. Pozvánka není posílána  
automaticky.
V případě zájmu  přihlašujte děti narozené v období   
1.  2.  2015 - 30.  4.  2015 do 31. 10. 2015. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete  na  http://www.pocernice.cz/poradna-
-obcana/vitani-obcanku/  nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnosten-
ském a občanskosprávních agend č. dveří 100.
Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mno-
ha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by ne-
bylo možné doručit. Vítáme děti pouze z  Městské části Praha 20.  
Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku,  
Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.

Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e-mail: vitani@pocernice.cz

Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e-mail: vitani@pocernice.cz

INFORMACE PRO JUBILANTY

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zlatá svatba manželů Heřmanových
Dne 5.6.2015 oslavili v  obřadní síni Chvalského zámku zlatou svatbu  
manželé Marie a Milan Heřmanovi. Bydlí společně v Horních Počernicích 
již 45 let, vychovali dva syny a mají tři vnoučata. Přejeme jim do dalších 
společných let hodně štěstí.

ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ 

ZÁMECKÉ SETKÁNÍ 
OD 14.00 HOSTEM BUDE PAVEL SUCHÝ

STŘEDA 16. ZÁŘÍ

SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH 
V KLUBOVNĚ, ZAČÁTEK VE 14.00 

PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ   

VYCHÁZKA
MNICHOVICE – MIKEŠOVA CESTA, SRAZ V 8.10  
VE STANICI METRA Č.MOST. VEDE LIBUŠE  
FROUZOVÁ A VĚRA FLEIŠEROVÁ

ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ 

CVIČENÍ V BAZÉNU 
V HLOUBĚTÍNĚ OD 8.00–9.00, SRAZ VE STANICI 
METRA Č.MOST V 7.15 PLAVKY A RUČNÍK SI  
VEZMĚTE S SEBOU! CVIČENÍ A PLAVÁNÍ V BAZÉNU 
BUDE KAŽDÉ ÚTERÝ

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ

CVIČENÍ V DOMEČKU
1. SKUPINA OD 9 – 10,00 HOD.
2. SKUPINA OD 10 – 11.00 HOD.
CVIČENÍ SE BUDE KONAT KAŽDÝ ČTVRTEK

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 

VÝLET DO PODĚBRAD 
SRAZ VE STANICI BUS NÁDRAŽÍ H.P.V 11.00 VEDE 
ILONA JUKLOVÁ

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

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V ŽÁŘÍ 2015
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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

POCITOVÁ MAPA - HORNÍ POČERNICE

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS II. ROČNÍK SPORTOVNÍHO 
ODPOLEDNE „POČERNICE V POHYBU“

Tvorba pocitové mapy probíhá v rámci akce Veřejné fórum Zdravého městské části  
(14. 9. 2015). K dispozici je mapa města, která slouží jako podklad pro tvorbu pocitové mapy obce. 
Účastníci pastelkami šesti barev vybarvují místa na mapě. Dle barvy jim tak přiřazují své pocity, 
které se k místům vztahují.
Účastníci označí místo pocitem, který v nich vyvolává. Online varianta vytváření pocitové mapy je  
k dispozici na této stránce: http://pocitovamapa.nszm.cz/horni-pocernice-2015/, která bude do-
stupná po celé září.

Zdravá městská část Horní Počernice vás zve na sportovní odpoledne 
pro celé rodiny připravené v rámci kampaně ke „Dnům zdraví“  Komisí 
sportu, mládeže a volného času. Soutěžní odpoledne nejen rodinných 
družstev, plné her a zábavy se uskuteční v areálu FZŠ Chodovická dne 3. 
října od 14:00 hodin. K dispozici bude také lezecká stěna a skákací hrad. 
Na děti čeká s úkoly pes Snoopy a na jejich rodiče poradce z pojišťovny 
MetLife, která je letos opět sponzorem akce. Akce se koná za každého 
počasí. V případě deště budou soutěže probíhat v tělocvičně. Sportovní 
obuv vhodná do tělocvičny je v tomto případě nutná.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

CYKLOZPRÁVY Z POČERNIC
Prázdniny jsou za námi, na kole se mimo od-
poledních hodin jezdilo dobře, dny byly hlav-
ně večer správně dlouhé, téměř celé dva mě-
síce se nikdo nevyhýbal loužím ani osvěžení. 
V  Horních Počernicích pokračují práce 
na cyklokoncepci, jako součásti debaty  
k celkovému zklidnění dopravy. Jsem potě-
šen, že se to vše řeší za Počernice jako celek 
– to má šanci na úspěch. 
Cyklovýlety
Před prázdninami jsem připravil na  
www.pocernice.cz kapitolu „Cyklovýlety“.  
Ve Vašich reakcích jste dávali najevo, že např. 
téměř neznáte Vyšehořovice – seznámit se 
s nimi můžete třeba 5. 9. odpoledne na tamní 
„Slavnosti na tvrzi“. 
Září je období svatováclavské, také Svatovác-
lavská cesta je v těchto cyklovýletech, i když 
zatím není trasa ani její vybavení v  nejlepší 
kondici, prosazujeme její zlepšování. 
Údržba stezek
Přes léto jsme se trochu věnovali zeleni.  
I přes sucho stačila zakrýt dost z těch něko-

lika stávajících žlutých cyklistických značek. 
Někde byla zeleň až nebezpečně přerostlá 
do cyklostezek (na snímku směrem k metru 
Černý most), nebo do silnic (např. směrem od 
Radonic). Již tomu tak není a nebude. Pokud 
se jednalo o zeleň ze soukromých pozemků, 
děkuji jejich majitelům za ochotu a spoluprá-
ci. Upozornění i tohoto druhu můžete zasílat 
na cykloHP@seznam.cz. 
Cyklozvonění
V  sobotu dne 12. 9. proběhne v  Praze Cyk-
lozvonění (www.cyklozvoneni.cz). Nábře-
ží Vltavy u Jiráskova mostu se promění  
v dětská tržiště, přehlídku cyklomódy, dráhy 
pro jízdu na elektrokolech, segwayích, měst-
ských kolech a dalších vozítkách. Na místo je 
možné přijet na kole, případně dorazit met-
rem. Spolu s  cyklokoordinátorem Prahy 14 
Mojmírem Kopečným vás rádi uvítáme toho 
dne v 8 hodin u kašny před stanicí metra Černý 
Most na srazu nejbližší cykloskupiny. Pokud se 
na akci předem přihlásíte mailem na adresu:  
bezmotoru@praha14.cz, a přijedete sem 

na kole do 14. pořadí - získáte žluté tričko  
a cyklistický zvonek. Na nábřeží Vltavy odtud 
odjedeme v půl deváté. 
…když píši o cyklozvonění, tak mi záro-
veň zvoní v  uších, což mi připomíná časté  
a oprávněné stížnosti našich chodců na ne-
zvonění cyklistů před jejich předjížděním…
Příjemné září!

Petr Uzel,
 cyklokoordinátor
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Zdravá MČ Horní Počernice zve své občany na 
Veřejné fórum - 10 problémů Horních Počernic  
14. 9. 2015 od 16:30 v obřadní síni Chvalského zámku
• Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města.
• Pomozte nám svými názory a náměty ovlivnit cestu budoucího rozvoje městské části.
• Program veřejného fóra:             
  - Jak jsme řešili problémy z roku 2014.
  - Společná diskuse nad tématy.
  - Hlasování o TOP 10 problémech městské části.
Doprovodný program:
• Tvorba pocitové mapy městské části (na mapě MČ vyznačení, kde se cítím dobře a kde špatně).
• Slosování vstupenek o ceny, drobné občerstvení.
• V době konání Veřejného fóra mohou rodiče děti do 6 let nechat v dětském koutku,  
  který zajišťuje rodinné centrum MUM(v „Modrém salonku“ vedle obřadní síně)
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Z redakční pošty
V půlce měsíce června se mi při procházce po 
Počernicích povedlo nalézt injekční stříkačku 
v parku ve Chvalkovické ulici těsně za plotem 
u pískoviště. Pravděpodobně už spousta z vás 
tento okamžik někdy zažila, kdy na ulici, v par-
ku nebo na jiném veřejně dostupném místě 
spatřila ležet použitou injekční stříkačku. Nut-
né je v tomto případě dodržet určitá pravidla. 
 Obecně může být sice chvályhodné stříkačku 
zvednout a vyhodit do odpadkového koše 
nebo zahodit na jiné méně frekventované mís-
to, ale tento postup může být velmi nebezpečný  

a tudíž není správný. Nejen pro vás, protože 
hrozí poranění při manipulaci, ale i dalším, 
kteří by teoreticky mohli přijít do styku se 
stříkačkou. Proto je nutné zavolat na centrál-
ní linku městské policie 156 nebo přímo na 
oddělení v Horních Počernicích 281 864 413. 
Nahlásíte na lince přesné místo nálezu a do-
poručuji počkat na hlídku. Po osobní zkuše-
nosti jsem byl zaskočen rychlým dojezdem 
do osmi minut. Následně hlídka stříkačku 
uloží do plastové nádoby a odveze stříkačku 
k bezpečné likvidaci. Pokud by přeci jenom 

došlo k  poranění, okamžitě vyhledejte lé-
kařskou pomoc. Prosím všechny o maximál-
ní ohleduplnost a také opatrnost. Ostatně, 
od stříkačky se může nakazit malé dítě, ale  
i pobíhající pes.  „Ze strany policie se tedy není 
čeho obávat - a třeba uděláte i dobrý skutek.“

Petr Růžička,
člen protidrogové komise za TOP 09

Žilo by se dobře, kdyby si člověk nemyslel, 
že musí mít všechny vymoženosti 21. stole-
tí. Např. mobilní telefon. Téměř k  nepoužití 
v ulicích v okolí ulice Br. Veverkových. Proč? 
Není signál. Ani petice podepsaná několika 
desítkami nespokojených uživatelů různých 
operátorů nic nezměnila. Po přeměřování 
ČTÚ jsme se dozvěděli, že je situace neřeši-
telná. 
Ještě že máme z  minulého století pevnou 
linku! Internet. často se nedá připojit, i když 
technici vyměňovali vedení až do rozvodné 
skříně, dokonce rozkopali kus trávníku na 
křižovatce, protože navlhly kabely. Oprav-

du jsme v  jednadvacátém století? Doprava. 
Jezdí k  nám jediný autobus. Od Velikonoc, 
během opravy Božanovské ulice, jezdila lin-
ka číslo 296, malý autobus. Co se často dělo 
v  odpoledních hodinách u nákupního stře-
diska CČM by vydalo na samostatný článek.  
Proto byly spoje od 11. 5. posíleny, ovšem 
jen do konce školního roku. Pak byly opět 
půlhodinové intervaly. Žehrali jsme na „naši“ 
dvěstějedničku, ale ta byla zlatá proti tomu, 
co jsme prožívali s linkou 296. Občas se totiž 
stalo, že autobus v uvedený čas nejel a proto-
že se nevědělo, že nepřijede, čekalo se další 
půlhodinu! Ale už nám zase jezdí naše 261  

a hlavně, děkujeme za krásnou zastávku 
s novou čekárnou, rovnou dlažbou a uprave-
ným okolím!!!
Také všechny ulice máme se zámkovou dlaž-
bou. Hezké, ale nepraktické, protože silnice 
jsou bez chodníků. Pro chodce čím dál horší, 
čím víc přibývá aut v nově postavených do-
mech (a že jich už je!). Předepsanou rychlost 
nedodržuje nikdo! Zvlášť v zimě, když napad-
ne sníh, není kam uskočit.
Přesto přese všechno se přiznávám, že místo 
svého bydliště miluji a nechci žít nikde jinde.

Milada Fričová

Před prázdninami jsem napsal otevřený do-
pis p. radní Šefčíkové. Cítil jsem potřebu vy-
mezit se proti zavádějícím informacím a fa-
bulacím, které jste o mé osobě a občanském 
spolku Chvalská šířila ve veřejném prostoru.  
Z reakcí p. Šefčíkové v několika číslech 
HPZ mám pocit, že bych měl otevřené do-
pisy psát pořád a dokola. Paní radní mi  
v odpovědi na interpelaci V. Čápa z červnové-
ho zastupitelstva podsouvá, že se mj. v mých 
článcích objevovaly termíny masivní kácení či 
vykácení. Žádné takové termíny jsem ve svých 
článcích souvisejících s Nolčovým parkem  
a Parkem Chvaly nepoužil. Účelové vkládání 
slov do mých úst a vyvozování vlastních zá-
věrů z obratů, které jsem nikdy neřekl, hraničí  
s demagogií. Domnívám se, že cílem je pouze 
odvádění pozornosti od podstaty věci. Proto 
stále trvám na povinnosti zastupitelů hos-
podařit řádně, a to nejen s veřejným prosto-
rem jako jsou parky, ale i rybníky, apod. (viz. 
otevřený dopis). Paní radní dále uvádí, že „za 
současný stav musí převzít zodpovědnost 
spolek Chvalská, který podal žalobu proti 
kácení, čímž se nestihlo začít s projektem 
v době vegetačního klidu“. Není to pravda. 
Spolek Chvalská žádnou žalobu nepodával. 
Domníváme se, že na podání odvolání proti 
rozhodnutí o kácení 33 ks stromů a na snaze 
zachránit 9 ks stromů, má OS Chvalská zá-

konem zaručené právo. Není problém spíše  
v tom, že naše občanské sdružení upozor-
nilo na špatné rozhodnutí ÚMČ Praha 20  
a reagovalo na něj? Ustanovení § 70 zákona
č. 114/1992 Sb. stále platí. (...kráceno autorem).
Byli jsme sami překvapeni, jak nekvalitní roz-
hodnutí úřad vydal na základě zmatečné 
žádosti o povolení ke kácení. Nebýt našeho 
odvolání, mohlo v nejhorším případě do-
jít k realizaci projektu na základě špatného 
rozhodnutí. Uměla by snad p. radní Šefčí-
ková oživit pokácené stromy, když by se na 
vše přišlo až ex post? Chyby v předmětném 
rozhodnutí odstraňuje až nyní paní Svo-
janovská. Na naše upozornění (o chybách  
v přípravě projektu) před vydáním prv-
ního rozhodnutí všichni zvysoka kašla-
li. Myslí to p. radní Šefčíková vážně, že za 
špatné rozhodnutí může OS Chvalská? 
Má paní Hájková nebo nemá právo vydá-
vat další a další komentáře? Má a opět za-
ručené zákonem. Listina základních práv  
a svobod, článek 17 (1) (2) (...kráceno autorem)
Opravdu se p. radní domnívá, že každé roz-
hodnutí a usnesení RMČ a ZMČ je jediná 
správná volba a jediné možné řešení? Není 
možné, aby RMČ nebo zastupitelé někdy 
rozhodli špatně? Na veřejném projednání  
k žádnému hrubému napadání projektanta  
a odborníků vůbec nedošlo. Rovněž tam ne-

byli žádní náhodní kolemjdoucí, ale občané, 
kteří žijí v sousedství parku. Na základě čeho 
p. radní soudí a hodnotí druhé? Vážená p. rad-
ní pro ŽP a členko hnutí TOP 09, přečtěte si, 
prosím, Hodnotové desatero vaší vlastní stra-
ny. Alespoň první tři body:
Vzhledem k omezení počtu znaků, uvedu jen 
bod 3. 3. Jazyk naší politické argumentace, 
jakož i realizace naší politiky vychází z před-
pokladu, že politický konkurent není náš ne-
přítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který 
jedná se stejnou společenskou odpovědností 
jako my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské 
politice setkáváme, odrazuje veřejnost od 
důvěry v účelnost politikova jednání. Prosa-
zování politických cílů hrubostí a zlovolným 
osočováním odmítáme. Vážená p. radní, po-
dle proklamací Vaší strany sloužíte svobodné-
mu jedinci, takže jste povinna a budete muset 
odpovídat na dotazy a interpelace k Vaší oso-
bě, a to do doby dokud budete členkou RMČ. 
Podle stejného jednacího řádu mi musí odpo-
vídat i p. Mojžíšová a další předsedové výbo-
rů zastupitelstva. Pokud neodpovídají, vede 
mě to ke smutné hypotéze, že pocitologie  
a dojmologie jsou nakažlivé nemoci.

Vladimír Hošek,
OS Chvalská

Velmi děkujeme vedení MČ Praha 20 - Horní 
Počernice za rychlou a konstruktivní pomoc 
při řešení problémů v  naší ulici Chodovic-
ké. Zvláště děkujeme paní starostce Haně 

Moravcové a pracovnicím jejího sekreta-
riátu, dále pak panu J. Píšovi – ved. OMH, 
který nám pomohl i v  čase své dovolené. 
Jsme moc rádi, že máme toto příkladné po-

rozumění a podporu nás občanů Horních  
Počernic ze strany vedení MÚ, které řeší naše 
problémy k naprosté spokojenosti. 

Drahomíra Soukupová

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY

JAK SE ŽIJE VE SVÉPRAVICÍCH

POCITOLOGIE A DOJMOLOGIE JE ZŘEJMĚ NAKAŽLIVÁ

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VEDENÍ MČ PRAHA 20
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Na Nadační fond ŠANCE se mohou od září 
do konce října obrátit senioři či děti a mládež 
v  nesnázích prostřednictvím svých zákon-
ných zástupců.
Nadační fond ŠANCE vyhlašuje další výzvu  
k podávání žádostí o příspěvky, které pomo-
hou našim starším spoluobčanům z Horních 
Počernic ulehčit nároky stáří. Současně je 
výzva určena rodičům či právním zástupcům 
dětí a mladých, kteří se ocitli v nesnadné ži-
votní situaci a nemohou využít jiné formy 
sociální podpory či jiných grantových výzev.
Aktuální grantové řízení má uzávěrku  
31. října 2015. 
Pomoc pro děti i seniory
O nadační příspěvek mohou zažádat občané 
Horních Počernic, kteří se ocitli v sociálně tí-

živé situaci a příspěvek by jim pomohl řešit 
náročnou situaci. Nadační fond podpoří ná-
kup konkrétního zařízení nebo vybavení do-
mácnosti či související služby, které se přímo 
projeví na uspokojení základních životních 
potřeb seniora. Zároveň je také možné žádat 
o příspěvek na podporu vzdělávacích aktivit 
dětí a aktivit ve volném čase (např. příspěvek 
na učební pomůcky, úhrada kroužkovného, 
příspěvek na hudební nástroj pro talento-
vané dítě apod.). Zvláštní pozornost je na-
bízena i rodinám, jejichž děti jsou omezeny 
zdravotním hendicepem a ke svému životu 
potřebují speciální režim, který jim rodina 
není schopna ze svých zdrojů sama zajistit 
(např. speciální proti roztočové ložní povle-
čení pro dítě s dýchacími obtížemi).

Více informací 
o grantovém 
řízení včetně 
formuláře žá-
dosti nalezne-
te na 
www.nfsance.cz. 
Jsme si vědomi toho, že senioři v nouzi ani 
sociálně slabší rodiny se možná k této infor-
maci nedostanou, proto žádáme vás, čtená-
ře, abyste nás na své starší spoluobčany, kteří 
se ocitli ve vážné nouzi, či podobně znevý-
hodněné děti upozornili.
www.nfsance.cz

Petr Herian,
předseda správní rady 

Nadační fond ŠANCE

NOVÉ KOLO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU ŠANCE 

Opravám a revitalizaci zahrady a hřiště  
v rámci dobrovolnické jednodenní akce 

kosmetické firmy L‘Oréal Citizen day před-
cházeli dlouhé přípravy a spolupráce  
s Outward Bound – Česká cesta spolu s ar-
chitekty ze studia Archwerk. Celá akce vy-
pukla jednoho rána (2.7.), kdy areál azylové-
ho domu zaplnilo 80 dobrovolníků z firmy  
L’Oréal, kteří místo práce ve svých klimati-
zovaných kancelářích dali přednost práci 
pro neziskovou organizaci. Lidé z České 
cesty, kteří filantropický teambuilding koor-
dinovali, nejdříve rozdělili dobrovolníky do 
skupin podle projektů. Dobrovolníci, kteří 
pracovali celý den na přímém slunci spolu  
s klienty a zaměstnanci azylového domu,  
si kromě dobrého pocitu odnesli i po-

znání, že solidarita  
a vzájemná pomoc 
tvoří základ existen-
ce lidské společnosti  
a zkušenost, že antu-
kové hřiště, nové lavice a bylinkovou zahradu 
je možné postavit za jedno odpoledne.
Děkujeme firmě L’Oréal a jejím zaměstnan-
cům za zcela výjimečný den, který jsme 
společně mohli prožít. Děkujeme firmě Ekis, 
společnosti Outward Bound-Česká cesta  
a studiu Archwerk. 

 Za SKP HOPO Gabriela Selingerová,  
 fundraiser a PR

Před prázdninami jsme v Galerii ArtAtak měli 
zajímavou výstavu fotografií z našich Setká-
vání, které vznikly díky finanční podpoře 
společnosti T-Mobile, a.s. v  rámci projektu 
Mluvme spolu.  Setkávají se na nich běžné 
rodiny s rodinami, které pečují o dítě se zdra-
votním postižením a rodinami z  azylového 

domu. Napadlo nás, že tento pěkný projekt 
je možné rozšířit ještě více mezi nás všechny. 
Chceme proto oslovit majitele různých ob-
chodů a provozoven v  Horních Počernicích, 
zda nemají zájem některou z našich fotografií  
(60x80) umístit na 2 – 3 měsíce i u nich, tak, 
aby tato výstava mohla ještě nějaký čas přiro-

zeně pokračovat a žít. Pokud bude mít někdo 
zájem, ozvěte se, prosím, na mou adresu:
cibochovaA@seznam.cz. 

 
Alžběta Cibochová,  

DM Divizna

Letos se po velmi vydařeném prvním ročníku 
koná další Neposedný pochod. Stejně jako  
v minulém roce vyrazí souběžně tři průvody 
z lokalit, kde nezisková organizace Neposeda 
nabízí své preventivní služby. 
Společně se tak na cestu vydáme z Černého 
Mostu (Praha 14), z Horních Počernic (Pra-
ha 20) a z Újezdu nad Lesy (Praha 21). Cílem 
pochodu a zároveň společným místem se-
tkání bude vila v Baštýřské ulici na Jahodni-
ci, kde bude slavnostně otevřeno Sousedské 
centrum. Účastníci jednotlivých průvodů se 

sejdou 10. října v  10 hodin na jednom ze tří 
startovních míst (Plechárna, nádraží Horní Po-
černice, multifunkční hřiště v Újezdě nad Lesy) 
a vyrazí zajímavou trasou, která je povede co 
nejvíce přírodou a po zajímavých místech  
v lokalitě. Cestu si chodci budou moci zpestřit 
výlet úkoly a kvízovými otázkami. Pochod je 
určen pro všechny, od miminek s rodiči až po 
seniory, délka tras se pohybuje v rozmezí 4 – 9 
kilometrů.
Doputováním do cíle však akce nekončí. Pro 
všechny absolventy bude připraven pamětní 

list a bohatý program na zahradě nového ob-
jektu organizace Neposeda. Můžete se těšit 
na hudební vystoupení, hry pro děti, výtvar-
né dílny, ukázky různých sportů, občerstvení 
a prostor pro přátelské posezení se sousedy. 
Smyslem celého pochodu je podpořit zdra-
vý životní styl, umožnit obyvatelům lokalit 
poznat nové lidi z blízkého okolí, užít si hez-
ký výlet a příjemné odpoledne plné zábavy  
a zajímavých zážitků.
Více informací na  
www.neposeda.org/pochod.

L’ORÉAL PROMĚNIL ZAHRADU AZYLOVÉHO DOMU 

PŘIPOJÍTE SE K NÁM?

NEPOSEDNÝ POCHOD 2015

Štvou vás odpadky okolo, kterých chodíte 
na procházku? Víte o černé skládce, jež by 
potřebovala zlikvidovat? Nebo prostě jen 
rádi trávíte volný čas na čerstvém vzduchu? 
Pokud ano, myslím, že by vás akce Ukliďme si 
Počernice mohla bavit. 
Dne 19. září již počtvrté vezmeme na jedno 
dopoledne odpovědnost za čistotu Počer-
nic do vlastních rukou. Sejdeme se tradičně  
v 8:00 v ulici Na Chvalce, kde budou k do-

stání pytle na odpadky, případně i pracovní 
rukavice. Na programu bude například vy-
čištění okolí rybníku Chvalka a dalších des-
tinací, o kterých vás budeme začátkem září 
informovat skrze Facebook. Rádi uvítáme 
jak úklidové veterány, tak nové tváře kaž-
dého věku, jimž není lhostejné prostředí, ve 
kterém žijí. Úklid bude zakončen ve 13:00 
vyhlášením nejoriginálnějšího „úlovku“  
a malým občerstvením. Máme na kontě už 

téměř 300 nasbíraných pytlů  
s odpadky, desítky pneuma-
tik a kila jiného haraburdí  
a věřím, že v září trhne-
me rekord. Dotazy k akci  
a podněty neváhejte zasílat na   
uklidmepocernice@email.cz, případně na te-
lefonní číslo 733 319 275. 

 
Ondřej Hrubeš 

POJĎTE DO TOHO S NÁMI
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ZMĚNA ADRESY KONZULTAČNÍ MÍSTNOSTI
Rádi bychom Vás informovali o změně adresy konzultační míst-
nosti Komunitního terénního programu Křižovatka. Ta se z důvo-
du rekonstrukce objektu v ulici Náchodská přesouvá do nových 
prostor v ulici Baštýřská 67, na Jahodnici. V současné době rov-
něž připravujeme umístění mobilní kontaktní místnosti v  ulici 
Mezilesí. 
Konzultaci si lze dopředu domluvit na telefonu 733 685 911 či emailu 
teren@neposeda.org.
Služby od sociálního pracovníka – co pro vás může udělat?
Kontaktní práce
• vzájemné poznávání se, domluva na tématu, na kterém spolu bude-
me dále pracovat.
Případová práce
• rozhovor o tématech, která jsou pro Vás důležitá (samota, vztahy,  
 ztráta blízké osoby apod.),
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí,

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s  
 rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících  
 sociální začleňování,
• poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních  
 služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například  
 o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče.
Kontakt s třetí osobou
• zprostředkování kontaktu s úřady, návaznými službami, lékaři
• doprovázení na úřady, do návazných služeb, k lékaři.
Informační servis
• poskytování informací o možnostech řešení nepříznivé sociální  
 situace, 
• poskytování informací o návazných službách, volnočasových  
 a vzdělávacích programech, možnostech v dané lokalitě.

Těšíme se na Vás!                                              Jana Haltufová

PRÁZDNINOVÁ VÝPRAVA S KLUBEM HOPO
Díky podpoře Nadačního fondu ŠANCE mohlo 13 dospívajících z Níz-
koprahového klubu a Terénního programu HoPo začátkem prázdnin 
vyrazit spolu s dobrovolníky a pracovníky do krásné přírody Jižních 
Čech a užít si společně 5 dnů plných nových zkušeností. 
Sociálně-terapeutický výjezd jsme realizovali v termínu od 2. do  
6. července na prázdné faře poblíž Jindřichova Hradce, uprostřed 
městečka Nová Bystřice. Nejdůležitější praktickou zkušeností pro 
účastníky výjezdu z řad dospívajících ve věku od 11 do 18 let byla 
spoluúčast na všech aktivitách spojených s pobytem. Ať už šlo  
o vaření jídla, servírování, mytí nádobí, rozhodování o programu, 
úklid nebo hraní her - na všem se mladí účastníci, rozdělení do růz-
norodých týmů, vydatnou měrou podíleli. Během společného ve-
černího hodnocení pak byly jednotlivé týmy za svůj celkový výkon, 
který byl ovlivněn chováním, snahou nebo zahálením jednotlivých 
členů, hodnoceny. Kromě potlesku a uznání ostatních mohly ob-
držet i odměny v podobě večerního programu dle vlastní volby. 
Účastníci výjezdu rovněž hodnotili pracovníky, chválili je nebo kri-
tizovali, pokud se jim na jejich jednání něco nelíbilo, nebo jim při-
šli v hodnocení nespravedliví. Obě strany se k hodnocení v klidu  
a bez hádek vyjadřovaly.
Spoluprací k odměně
Díky pravidelnému hodnocení, radám a výchovným zásahům pracov-
níků měli účastníci výjezdu šanci na vlastní kůži zažít, jak mohou být 
sobě i druhým prospěšní vzájemnou spoluprací a pomocí. Vyzkoušet 
si, jak se mohou stát středem pozornosti nejen obvyklým porušová-

ním pravidel, ale i jejich dodržováním a sna-
hou konat dobro pro druhé. Oním dobrem, 
které se dalo doslova okusit, přitom byly 
např. chutné palačinky, které k večeři při-
pravil jeden z týmů a sklidil za ně nadšené 
ovace všech jedlíků.
Kromě výletu 
na hrad Land-
štejn, exkurze 
do Jindřichova 
Hradce s vodním 
parkem, koupá-
ní v přírodním 
koupališti Osika, 
cestování úzkoko-
lejkou, spaní pod 
širákem, obědu 
v zámecké restauraci, opékaní buřtů, hraní deskových a po-
hybových her, došlo i na soustředěné hraní fantasy hry na hr-
diny Dračí doupě. Hrát “dračák” přijeli za dětmi nadšenci  
z Jindřichova Hradce, kteří uspořádali pro účastníky atraktivní dob-
rodružství s výchovnými prvky. Nuda tedy rozhodně nebyla a už se 
všichni těšíme na další výjezd!

Jiří Mataj, vedoucí NkTp HoPo
Foto Petr Košek

Nízkoprahový klub a Terénní program HoPo je sociální službou  
zřizovanou neziskovou organizací Neposeda za podpory  
Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 20.  
Více informací na www.neposeda.org. 

Jak má HoPo od září otevřeno?
Nízkoprahový klub HoPo sídlí na adrese Božanovská 2098. Služ-
ba je poskytována zdarma a anonymně, mladí návštěvníci ve věku 
11-18 let mohou do klubu přicházet a odcházet kdykoli během 

otevírací doby, trávit zde volný čas, povídat si a řešit s pracovníky 
nejrůznější potíže. Klub HoPo bude mít od září otevřeno od pondělí 
do čtvrtku vždy od 13:00 do 18:00. S pracovníky se lze setkat rovněž 
venku v Horních Počernicích, kde působí odpoledne od úterý do 
čtvrtku v rámci Terénního programu HoPo a oslovují mladé lidi od 
11 do 26 let. Více aktuálních informací lze nalézt na facebookové 
stránce služby www.facebook.com/nzdmhopo. 

MILÉ SETKÁNÍ V GALERII ARTATAK
Příjemné prostory, skvěle naladěné publikum a výborný host  – 
– takové jsou základní podmínky vydařené besedy. Jsem velice ráda 
za to, že se nám další z akcí v rámci Počernických setkávání podařila. 
Těsně před prázdninami nás milou návštěvou potěšili naši senio-
ři a spolu s  nimi i přednášející – spisovatelka a astroložka PhDr. 
Olga Krumlovská. Báječně prožité dopoledne si všichni pochva-
lovali. Díky Olze všichni dobře víme, co nás čeká a nemine v  roce 
2016 a seznam zájemců o její nejnovější knížku, kterou do Hor-
ních Počernic doručí v září, je pěkně dlouhý. V průběhu měsíce září  
se všem postupně ozveme a zajistíme příjemné čtení pro nadcháze-

jící podzimní večery. Děkuji našim milým seni-
orům za to, že přišli v tak hojném počtu, Bety  
Cibochové a Janě Hájkové za pomoc s organiza-
cí akce, Tomášovi Kůrkovi za technickou pomoc  
a především společnosti T-Mobile za podporu 
v rámci projektu Mluvme spolu.

Alena Štrobová, 
DM Divizna
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1. Církev bratrská 
Ve Žlíbku 168/8   
E-mail: d.smetana@tiscali.cz
19300 Praha 9  
Horní Počernice  
http://www.cbpocernice.cz/
Kazatel: Mgr. Daniel Smetana  
http://www.dorost-pocernice.estranky.cz
Mobil: 739 329 224       
http://pocernice-mladez.webgarden.cz/
Nedělní bohoslužby v 9.00 

Kdo jsme?
Církev bratrská 
je společen-
stvím křesťa-
nů, kteří přijali  
Ježíše Krista jako 
Božího Syna  
a svého Spasite-
le. Jsou pokřtěni 
a přijímají Bibli 

jako základ své víry a života. Historicky na-
vazujeme na odkaz staré Jednoty bratrské, 
jejímž biskupem byl Jan Amos Komenský.
Jsme jen malou částí obecné Církve a pro-
to budujeme vztahy s ostatními církvemi  
v naší republice v rámci Evangelikální aliance  
a Ekumenické rady církví.
 
Z historie Církve bratrské v Horních Počernicích
Žižkovský sbor Svobodné církve reformo-
vané (tehdejší název naší církve) pro sirotky 
zakoupil v roce 1904 starý mlýn ve Chvalech 
a přebudoval jej na sirotčinec s kapacitou 
kolem 50 dětí. Z této práce později vyrost-
la misijní stanice Církve bratrské, která se  
v 70. letech stala samostatnou misijní stanicí. 
V letech 1976 až 78 byl malý domek v ulici 
Ve Žlíbku přestavěn na prostornější sborový 
dům, kde byl v roce 1989 ustanoven samo-
statný Sbor Církve bratrské.

Jak se k nám přidat?
Členem se může stát každý, kdo vyznává víru 
v Ježíše Krista a kdo se dobrovolně podřizuje 
Písmu svatému a zásadám Církve bratrské.
Jsme otevřeným společenstvím, do něhož 
může kdokoliv přijít a slyšet odpovědi na své 
životní otázky z pohledu Bible.

Pořádáme:
• Pravidelné bohoslužby  
• Domácí skupinky - Neděle 9.00
• Nedělní program pro děti   
• Setkání dorostu (Pro děti od 10 - 15 let)
 v čase bohoslužby
• Večerní setkání  
• Setkání dorostu (Pro děti od 10 do 15 let 
 - Neděle 19 - 20   
• Páteční schůzky od 17:00 - 18:45 
• Studium Bible    
• Setkání mládeže - Úterý 19.00  
• Páteční schůzky od 19:00

2. Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické
Třebešovská 2101/46
193 00 Praha 9 
Horní Počernice
farář sboru: Mgr. Petr Firbas
mobil faráře: 776303960, tel: 281922216
http:/horni-pocernice.evangnet.cz
E-mail: pm.firbas@centrum.cz 
Nedělní bohoslužby v 9.30

Středem živo-
ta sboru jsou 
nedělní boho-
služby. Během 
nich odcházejí 
děti ke své-
mu programu.  
V týdnu zveme 

k setkáním nad Biblí. V zelenečské škole běží 
několikaletý cyklus biblických příběhů pro 
děti. Každý 3. čtvrtek v měsíci v 19.30 se koná 
všem otevřené setkání střední generace nad 
zajímavými tématy, pořádáme letní tábor 
pro děti. Po celý advent nabízíme v naší sbo-
rové kanceláři „fair trade“ výrobky z obchůd-
ku Jeden svět a zapojujeme se také do chari-
tativních akcí, které přesahují rámec jednoho 
sboru. Zveme do našeho společenství, které 
je pro každého otevřené. Českobratrská cír-
kev evangelická (ČCE) vznikla v roce 1918 
spojením církví reformované a luterské.  
V současné době je po Církvi římskokatolic-
ké druhou největší církví u nás. Navazuje na 
odkaz husitské reformace a Jednoty bratrské, 
jejímž posledním biskupem byl Jan Amos 
Komenský. S ostatními křesťany sdílíme víru 
v Boha – dárce života a zároveň průvod-
ce těch, kdo se mu s důvěrou otvírají, víru  
v Ježíše Krista, v jehož celém životě i smrti 
na kříži rozpoznáváme Boží milosrdenství  
a lásku, která je silnější než všechno zlé. Vě-
říme v Ducha svatého, který probouzí víru, 
lásku a naději jako projev Božího působení 
uprostřed našeho světa. Živé poselství Bible 
je pro nás pomocí a inspirací v otázkách a vý-
zvách dnešní doby. Budova farního sboru je 
na rohu ulic Třebešovské a Dobšické. Vchod 
do bohoslužebných prostor je z Dobšické 
ulice. 

Aktuální informace včetně fotodokumenta-
ce ze života sboru najdete na  
www horni-pocernice.evangnet.cz

3. Církev československá husitská 
Adresa: Náchodská 382/171
193 00 Praha-Horní Počernice
farářka: Mgr. Eva Cudlínová
E-mail: fara@husitepocernice.cz
www.husitepocernice.cz
Nedělní bohoslužby v 9 hodin
Církev československá husitská působí  
v Horních Počernicích od roku 1947. Je 
obcí střediskovou a sdružuje k sobě přileh-
lé obce: Dolní Počernice, Kyje, Vinoř, Kbely  
a Klánovice. Fara husitské církve se nachází 
na Náchodské ulici 382/171, dům ve kte-

rém sídlí, má pohnutou historii, neboť se 
zde za heydrichiády ukrýval pravoslavný 
biskup Gorazd. Byl odsud odveden gesta-
pem a v září 1944 popraven. Na domě je na 
jeho památku pamětní deska. Církev čes-

koslovenská husitská vznikla v roce 1920,  
odloučením od Římskokatolické církve  
v rámci reformního hnutí a vzniku nového 
československého státu. Jsme církví, která 
se snaží reagovat na potřeby doby, ale záro-
veň zachovávat čistotu evangelia a zvěstovat 
Boží slovo do současného světa. V naší círk-
vi navazujeme na husitskou tradici v duchu           
pravdy, vysluhujeme Večeři Páně podobojí, 
sloužíme liturgickou bohoslužbu. Duchovní 
službu vykonávají i ženy. Náboženská obec 
pořádá již mnoho let sběr oblečení a jiných 
potřebných věcí pro Diakonii Broumov, který 
probíhá každou poslední sobotu v měsíci od 
14 do 18 hodin. V roce 2014 se začínají roz-
víjet při náboženské obci sociální aktivity, je 
založeno středisko Diakonie a misie Divizna, 
které se věnuje postiženým a handicapova-
ným dětem. Na plotě fary najdete také První 
počernickou knihobudku.

4. Církev bratrská Chvaly
Sídlo sboru: Stoliňská 2502/41
Kazatel: Tomáš Grulich, 
mobil: 777831970.
E-mail: tomas.grulich@cb.cz
www.cb.cz/cerny.most
Bohoslužby: Neděle 10:00

V roce 2000 založila Církev bratrská druhý 
sbor v Horních Počernicích, v areálu Církve 
bratrské ve Chvalech. Zpočátku tento sbor 
nesl jméno Černý Most, protože své aktivity 
směřoval i přes dálnici na nedaleké sídliště.  
Později v roce 2006 na sídlišti sbor otevřel 
svou novou pobočku s názvem Rajská Zahra-
da, takže se čím dál víc pro toto společenství 
používá jméno Církev bratrská Chvaly. Sbor 
ve Chvalech tvoří především rodiny s dětmi, 
ale jsme rádi, že mezi sebou máme i seniory, 
teenagery, singles, a že jsme vůbec po všech 
stránkách pestré společenství. 

Setkání Royal Rangers  
(obdoba křesťanského skautu): úterý 16:00
Setkání mládeže: čtvrtek 17:14
Kazatelskou stanici Rajská Zahrada vede 

HORNOPOČERNICKÉ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
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kazatel Pavel Trefný, mobil: 775 024 742
E-mail: pavel.trefny@cb.cz
www.cb.cz/rajska.zahrada
Bohoslužby: Neděle 10:00 Galerie 14,  
Náměstí plk. Vlčka 10

5. Evangelická církev  
Metodistická  
Křovinovo nám. 12, 193 00  
Praha-Horní Počernice
Odpovědný duchovní:  
Richard Novák
mobil: 775941105
E-mail: horni.pocernice@umc.cz
www. umc.cz
Bohoslužby v neděli v 9.30

„To nejúžasnější je to, že Bůh je s námi.“ - 
John Wesley, zakladatel metodismu. 
Jsme farním sborem Evangelické círk-
ve metodistické (součásti světové Uni-
ted Methodist Church), člena Čes-
ké evangelikální aliance. Rádi vás 
uvítáme na pravidelných Bohoslužbách  
v neděli od 9.30. Od 10.00 je připraven dětský 
program. V pondělí od 18.30 se schází mládež 
a vážně se zamýšlí nad Biblí a zvěstí evange-
lia. Každou první neděli v měsíci je vysluho-
vání svaté večeře Páně. Samozřejmě pořádá-
me svatby, křty i pohřby. Setkání jsou veřejná 
a každý je vítán. Konají se v modlitebně na 
Křovinově náměstí 12 v Horních Počerni-
cích. Evangelická církev metodistická vznikla  
z probuzeneckého hnutí uvnitř anglikánské 
církve na sklonku 18. století hlavně půso-
bením Johna a Charlese Wesleyových. Sbor 
vznikl jako všude jinde v naší zemi z evan-
gelizační činnosti, která začala v Praze v roce 
1920 a pak se šířila do jiných měst a míst.  
V roce 1999 bylo ustaveno Středisko křes-
ťanské pomoci Horní Počernice navazující 
na práci církevního Spolku pro péči o sirot-
ky, který areál bývalého zámečku v Praze  
- Horních Počernicích koupil a od roku 1927 
do roku 1947 v něm provozoval sirotčinec. 
Částečně se také věnoval péči o seniory. 
V současnosti provozuje azylový dům pro 
rodiny a samotné maminky s dětmi. ECM  
v H. Počernicích je moderním společenstvím 
pro současného člověka. Ve středu našeho 
zájmu byla vždy rodina, všechny generace  
i jednotlivci. Zakoušíme proměnu živým Slo-
vem a mocí Ježíše Krista. Věříme, že každý 
může být povzbuzen a posílen učením Ježíše 
Krista.

6. Římskokatolická farnost sv. Ludmily  
na Chvalech
Na Chvalské tvrzi 860/1, 
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
farář: ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak

mobil faráře: 605 077 138
tel: 281 92 60 92
http://www.chvaly.farnost.cz
E-mail: farnost.chvaly@centrum.cz 
Nedělní bohoslužby v 8.30 a v 18.30

Na Chvalské tvrzi se křesťané scházejí ode-
dávna. Dnes tady katolické věřící, ale i mnohé 
sympatizanty zastihnete nejčastěji v  neděli 
během bohoslužeb a po nich, když diskutují 
před kostelem či na nedaleké farní zahradě. 
Zde a v přilehlém farním sále probíhají pravi-
delně další akce, jako např. geografické úter-
ky, vzdělávání dospělých, setkávání maminek 
s  předškolními dětmi, kroužky výuky nábo-
ženství, biblická hodina, ale i další kulturně 
společenské či sportovně rekreační aktivity.  
Ty spolu s  farností převážně organizuje 
Salesiánské hnutí mládeže. Pro nejširší ve-
řejnost je asi nejznámější akcí Svatolud-
milský hudební festival, který proběhne na 
konci  září částečně na Chvalském zámku  

a částečně ve zdejším barokním kostele 
z roku 1794.
Široká paleta aktivit odráží skutečnost, že 
nás křesťanská víra ovlivňuje nejen v  ne-
děli, ale inspiruje náš životní styl. Životní 
cesta Ježíše z  Nazareta je pro nás výzvou,  
jak usilovat o skutečnou svobodu člověka  
a o její smysluplné naplnění. Svobodu, která 
je provázána odpovědností, solidaritou s dru-
hými a se zájmem o prostředí, v němž žijeme. 
Svobodu, která je ochotna nasadit se pro dru-
hé i dnes. „Nejsme zde na zemi proto,“ řečeno 
slovy papeže Jana XXIII., „abychom tu opatro-
vali muzeum, ale proto, abychom pěstovali 
zahradu překypující kvetoucím životem, kte-
rá je určena pro krásnější budoucnost.“ 
Aktuální informace jsou vyvěšeny na ná-
stěnce u kostela na Chvalech. Přehled 
o činnosti farnosti včetně fotokroniky 
z  nejrůznějších akcí farnosti najdete na  
www.chvaly.farnost.cz
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LÉTO S DDM
I v létě se toho v DDM dělo hodně: pro děti jsme připravili celkem 
sedm pobytových táborů (zahraniční, taneční, střelecký, spor-
tovní, výtvarný, hudební, a florbalový) a dva příměstské.

LETNÍ TÁBOR V CHORVATSKÉM PAKOŠTANE
Hned na začátku prázdnin (3. – 12. 7.) jsme se vydali za prázdnino-
vým dobrodružstvím do chorvatského městečka Pakoštane. Čekalo 
nás velké pátrání, protože tématem celotáborové hry byly detektiv-
ní případy a záhady. I velcí detektivové si musí občas odpočinout, 
nebo si protáhnout tělo při sportu, proto i my jsme řádně odpočívali  
u moře a protahovali svá těla zejména při oblíbené „přehezce“. Ne-
zapomněli jsme ani na dobrodružnou výpravu za poznáním. Naším 
cílem byl tentokrát Národní park Krka. Procházku nádhernou krajinou 
jsme zakončili koupáním pod vodopády v průzračné vodě řeky Krka. 
Během tábora se nám podařilo rozluštit všechny záhady, vypátrali 
jsme poklad, zahráli si spoustu her, užili si koupání i místní zmrzliny. 
Vše strašně rychle uteklo, ale krásné vzpomínky nám zůstaly a hlavně, 
můžeme se těšit na další dobrodružství příští léto.

Zdeňka Horváthová

TANEČNÍ TÁBOR
Letní taneční tábor se letos konal tak, jako minulý rok v Jiřetíně pod 
Jedlovou. Pro děti byl připraven jak tréninkový plán složený z taneč-
ních lekcí a fyzické přípravy, tak i klasické táborové aktivity, například 
táborák nebo noční bojovka. Tančil se hip-hop, b-boying známý jako 
breakdance, latinskoamerické tance a jazz dance. Myslím, že si tábor 
všichni užili, i když počasí nám zprvu nepřálo. Domnívám se, že nejen 
vedoucí se moc těší na další ročník.

Martin Hejhal

STŘELECKÝ TÁBOR
Děti ze střeleckého kroužku, ale i děti, které dosud se střelbou ne-
měly zkušenos-
ti, ale chtěly si 
sportovní střel-
bu vyzkoušet, 
se v červenci vy-
pravily do chor-
vatského Omiše. 
Kromě trénování 
přesné mušky, si 
děti užily koupá-
ní v  moři, chytá-
ní ryb, návštěvu 
pevnosti na vr-
cholu vysokého 
skaliska, výpravu lodí po řece Cetině, večerní procházky městem 
s  ochutnávkou místních zmrzlin, grilování dobrůtek a spoustu her. 
Užili jsme si moře i sluníčko plnými doušky a už teď se těšíme, co nás 
čeká příští léto. 

Vojtěch Horváth

SPORTOVNÍ TÁBOR
Ve dnech 25. 7. - 1. 8. proběhl v Louňovicích pod Blaníkem, krásné 
chráněné krajině, již druhý ročník sportovního tábora. Opět jsme dě-
tem protáhli tělíčka různými sporty jako atletikou, míčovými hrami, 

in-line bruslemi, trampolínami, jízdou na kole a letos nově základy 
boxu. Chybět nemohly celotáborové soutěžní hry a osvěžení v  po-
době koupání v nových bazénech a jízdy i řádění na raftech na pro-
tékající řece. Výlet do Tábora, návštěva jeho čokoládového muzea, 
strašidelného podzemí a Housova mlýna s husitskou zbrojí, byl pro 
děti jistě zážitkem.

Beatricie Bártová

VÝTVARNÝ TÁBOR 
Na první ročník výtvar-
ného tábora jsme vyje-
li do Jizerských hor do 
chaty MUHU. Děti si vy-
zkoušely, jak se pracuje 
na keramickém kruhu, 
dělaly si výrobky z  kera-
mické hlíny, pletly z  pe-
digu. Dále si vyráběly 
deníky a náramky pře-
žití, měly čas i na sportovní aktivity. Užili jsme si i dva pěk-
né výlety na rozhlednu Bramberk a do  Jablonce nad Ni-
sou. Týden byl příliš krátký na vše, co jsme měli připravené  
a tak příští rok…

Hana Farkašová

HUDEBNÍ 
TÁBOR
Děti si jako tra-
dičně vyzkou-
šeli elektrické 
kytary, klávesy, 
práci  s hudeb-
ní aparaturou, 
flétny, africké 
bubny a mno-
hé další hu-
dební nástroje.  
Tábor ale provázel i nehudební program v podobě etapových her 
známých z klasických táborů, děti zde samozřejmě najdou i sportovní  
a výtvarné vyžití. Z výtvarných aktivit bylo pro děti zřejmě nejzajíma-
vější batikování. V letošní etapové hře se táborníci vyskytli na škole 
v Bradavicích a spolu s Harry Potterem skládali těžké zkoušky. 

Karel Šimeček

ZÁPIS DO KROUŽKŮ V DDM NA ŠKOLNÍ ROK 
2015/2016 V BUDOVĚ ÚŘADU MČ PRAHA 20,  
JÍVANSKÁ 635 (U NÁDRAŽÍ)
Seznam všech kroužků byl zveřejněn na www.ddm-hp.cz.
Zápisy do kroužků budou zahájeny od 1. 9. 2015 od 9.00 hodin. 
Vzhledem k  opravám, které v  budově DDM probíhají, budou zápi-
sy do kroužků v prvních zářijových dnech probíhat v budově úřadu  
MČ Praha 20, Jívanská 635.
Zápisy budou probíhat pondělí až čtvrtek 9.00 – 11.30  
a 12.30 – 17.30 hod, pátek zavřeno. 
Aktuální informace o místě, kde zápisy do kroužků probíhají, najdete 
na našich webových stránkách www.ddm-hp.cz, nebo na facebooku 
www.facebook.com/ddmhp. Do kroužků je možné se přihlásit i pro-
střednictvím našich webových stránek. Noví klienti získají přihlašo-
vací údaje v DDM po založení karty. Informace na tel.: 605 700 772.
Kdo si místa v kroužku předběžně zarezervoval v červnu, musí ode-
vzdat přihlášku do 7. 9. 2015, po tomto dni rezervace zaniká.
Výuka v  kroužcích, které probíhají v  pronajatých prostorech, bude 
zahájena od 14. 9., výuka v kroužcích, které se uskutečňují v budově 
DDM, bude vzhledem k opravám, které v budově stále probíhají za-
hájena od 5. 10. 2015.
Více informací o zápisech a kroužcích na tel.: 605 700 772, 605 700 776.
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Historie dávná i nedávná – 84 
Události

Dnem účinnosti nového matričního záko-
na bylo ukončeno období vykonávání této 
agendy farními úřady církví, nebo orgánem 
okresu a tak od 1. ledna 1950, po nezbytných 
přípravách na konci minulého roku byla mat-
riční agenda vykonávána na pověřených ná-
rodních výborech. V rámci pověřených v teh-
dejším okresu byl také MNV Horní Počernice 
s výkonem této agendy i pro sousední obec 
Zeleneč. Pro obec z hlediska jejího významu 
to byla velká událost. Funkcí prvního mat-
rikáře byl pověřen zaměstnanec MNV pan 
Josef Krušina a jeho zástupcem pan Ladislav 
Habán.
K plnění dalších úkolů této agendy byla  
v budově první mateřské školy na dnešním 
Křovinově náměstí nákladem téměř 60 tisíc 
Kč zřízena oddací síň. Prvními zde sezdanými 
snoubenci dne 7. ledna v 15 hodin, za velké 
účasti občanů, byli Mirko Šmíd a Soňa Dole-
žalová. MNV jim jako prvním dal darem šicí 
stroj. Svatební akt prováděl předseda MNV 
Josef Sokol. Ve slavnostním rámci svatební-
ho obřadu účinkoval dětský pěvecký sbor 
první národní školy za řízení učitele Jana Prů-
ši, pěvecký spolek Antonín Dvořák za řízení 
sbormistra Viléma Vaněrky a kvarteto téhož 
spolku. Do konce roku bylo v obřadní síni 
vykonáno celkem 67 sňatků. Místní národní 
výbor prvním třem dětem, které se tohoto 
roku narodily a byly zde matričně zapsány, 
věnoval po tisícikoruně na vkladní knížku.
Další událostí od počátku tohoto roku ještě 
bylo založení místního sdruženého komunál-
ního podniku. Jako základ jeho činnosti byla 
do něj začleněna sodovkárna, prozatimní 
kulturní dům, služby pohřební, pohostinství 
a úsek bytový. Do čela správy podniku byl 
jmenován Rudolf Hron. 
Událostí v řízení zemědělství v rámci okresu 
se stala změna, podle níž hospodářství stát-
ních statků byla začleněna do dvou nově 
vytvořených ředitelství. Pozemková držba ji-
hovýchodní poloviny okresu byla podřízena 
zřízenému ředitelství v Horních Počernicích. 
Pro druhou polovinu okresu bylo ředitel-
ství zřízeno v Klíčanech. Ve vnitřním členění 
mělo ředitelství u nás jako výrobní jednotky 
hospodářství na Chvalech a hospodářství  
v Horních Počernicích. Xaverov byl speciali-
zovaným samostatným státním statkem.
MNV při povinnostech pomáhat zeměděl-

ské výrobě organizoval brigádní pomoc 
občanů obce při zajištění sezónních prací. 
V tomto roce to bylo zejména na zajištění 
nočního výmlatu obilí a pak při kritické si-
tuaci, která nastala koncem měsíce října při 
sklizni cukrovky napadáním 15 cm sněhu  
s prudkým ochlazením.
Zásobování obyvatel vším potřebným bylo  
i v tomto roce stále určováno lístkovým sys-
témem hospodaření s velmi pozvolným 
zlepšováním. Velkou pomocí v oblasti stra-
vování se tohoto roku staly závodní a ve ško-
lách školní kuchyně. Závodní kuchyně byly u 
nás tehdy zřízeny v závodech Fruta, Chirana  
a Elektro-Praga, kde se stravovalo celkem 350 
zaměstnanců. Školní kuchyně byly zřízeny ve 
všech našich školách a stravovalo se v nich 
na 600 dětí. Mimo odevzdání stanoveného 
počtu ústřižků ze stravovacích přídělových 
lístků, počítal se v závodní jídelně oběd za 
13-15 korun, z nichž sedm korun hradil jako 
příspěvek zaměstnavatel. Ve školní jídelně 
pak stál oběd jednotně šest korun.
Budovatelské úsilí v obci slavilo úspěch  
v události otevření prázdninové osady pro 
děti dne 2. července v České Kamenici.  
K tomuto účelu tam obec na podzim před-
cházejícího roku získala opuštěný tovární 
objekt. Obětavou prací zejména rodičů ško-
láků o nedělích, svátcích, ale také o dovo-
lených, za pomoci odborných pracovníků 
komunálního podniku v České Kamenici,  
se podařilo objekt v krátké době upravit  
k účelu použití. Zdarma zde bylo odpracová-
no přes 4000 brigádnických hodin a na mate-
riál a sjednané odborné práce bylo vynalože-
no téměř 200 tisíc korun. První rok pobytu se 
zde našim dětem plně vydařil.
Po jmenování pléna nového vedení jednotné 
obce byla dne 14. června provedena volba 
vedení. Do funkce předsedy byl zvolen Jo-
sef Sokol, jeho prvním náměstkem František 
Pachta, druhým náměstkem Bedřich Vágner 
a dalšími členy rady Josef Petřík, Miroslav Ka-
deřábek, Antonín Kunsberger, Rudolf Kružík, 
Otto Kirschner, Jaroslav Šulc, Jaroslav Hájek 
a Jan Vébr.
Pro školní rok 1950/1951 působily u nás 
tři národní školy s 22 třídami, dvě střed-
ní školy s 12 třídami a čtyři mateřské školy  
s celkem osmi odděleními. Zde 52 pedagogů 
vychovávalo 1050 dětí. Již řadu let přetrváva-

jící potíže nedostatku školních prostor spolu 
s nevhodností některých pronajatých jako 
nouzového řešení „na krátký čas“ neměly na-
ději na brzké vyřešení.
O 2. ledna 1951 byla v budově první mateř-
ské školy (na dnešním Křovinově náměstí) 
uvedena do provozu celotýdenní mateřská 
škola. Do její péče bylo přijato sedm dětí ve 
věku 3-6 let nejen z naší obce. Byla to po-
moc rodinám, kde oba zaměstnaní rodiče 
nemohli o děti pečovat. Pro děti zde byly 
zřízeny ložnice, zabezpečeno vyhovující 
stravování a celonoční ošetřovatelská péče. 
Neblahou událostí se však v noci z 9. na  
10. ledna stal požár v mateřské škole, jehož 
příčinou byla zjištěna dávná stavebně po-
žární závada, která při obnoveném vytápění 
ložnic dětí dala vzniknout požáru. Oběta-
vým zásahem noční služby byly všechny 
děti včas vyvedeny do bezpečí. Rychlý zá-
sah hasičů a další pomoc občanů přispěla  
k záchraně části zařízení, přesto škoda dosáh-
la téměř 140 tisíc korun. Na budově vznikla 
škoda za dalších téměř 800 tisíc korun. Nákla-
dem 1,2 mil. korun se podařilo ještě v průbě-
hu roku budovu mateřské školy rekonstruo-
vat a zlepšit jí podmínky oproti původnímu 
stavu. 18. listopadu byl provoz mateřské ško-
ly obnoven. Rekonstrukci prováděl Okresní 
stavební komunální podnik.
Událostí 11. března 1951 se stalo předání vy-
budovaných jeslí do užívání. Jesle byly vybu-
dovány dostavbou a přestavbou, za odhadní 
cenu 400 tisíc korun získaného nedostavěné-
ho objektu truhlárny a měly kapacitu 35 dětí 
ve věku do tří let. Vzhledem k jejich umístění, 
tehdy na okraji východní části obce, byla pro 
dostupnost z oblasti původních obcí Chval  
a Svépravic organizována služba ranního 
svozu a večerního rozvozu dětí. 
Poprvé tohoto roku byly na našich středních 
školách prováděny závěrečné zkoušky žáků 
nejvyššího ročníku veřejným způsobem. Z 81 
žáků udělalo zkoušku 21 s vyznamenáním, ni-
kdo nepropadl. 

O dalších událostech opět v pokračování.
 

Ing. Hubert Antes, 
kronikář 

1923

Chvalská škola
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Výstavba a plánované stavební záměry v Horních Počernicích
Opravdu chceme změnit Horní Počernice v Jižní Město?
Autoři: Karla Polydorová a Jiří Beneda
Doplňujeme další informace o výstavbě a stavebních záměrech dle zbývajících míst a lokalit z mapy zveřej-
něné v čísle Hornopočernického zpravodaje (HPZ) 05/2015. Rádi bychom Vás i nadále průběžně informovali 
o výstavbách, které vzhledem k neustálým vývojům a změnám v chystaných stavebních záměrech nebyly  
v době vydání čísla HPZ 05/2015 známy a nebyly uvedeny na mapě a budou se i dále nově vyskytovat.

bod č.1 - VGP Park, IV. Etapa - Areál datového centra. Investor Seznam.cz datová centra, s.r.o. Předmětem záměru je novostavba objektu 
datového centra se vzdáleným přístupem a správou složeného z technologické části IT, non IT podpůrných technologií a administrativně provoz-
ní části. Součástí návrhu jsou dále vnitroareálové komunikace, oplocení, areálové osvětlení a přípojky technické infrastruktury. Pro zásobování 
motorgenerátorů jsou v objektu umístěny ukládací dvouplášťové nádrže. Každý motorgenerátor bude mít jednu nádrž o objemu 5 m3. Faktické 
provozní plnění nádrže je 4 m3, je tedy uvažováno s celkovou zásobou celkem paliva 16 m3 (motorové nafty). Pozemek pro výstavbu má celkovou 
plochu 11 150 m2 z toho celková zastavěná plocha je 2 478 m2, zpevněné plochy 1 808 m2 a zeleň 6 864 m2. K záměru je budováno 10 parkovacích 
stání. Územní rozhodnutí na IV. Etapu bylo vydané dne 14. 11. 2011 a stavební povolení 23. 12. 2012. Změna územního rozhodnutí byla vydaná 
dne 28. 1. 2014 a měla by umístit pět výrobních a skladových objektů (včetně budovy Seznamu) a následně změna stavby před jejím dokončením 
pro budovu Seznamu byla vydaná dne 2. 6. 2014. Pro samotnou budovu Datacentra Seznam pak byl kolaudační souhlas vydán dne 3. 3. 2015. 

V současné době investor zvažuje další změnu svého záměru místo zbývajících 4 hal již umístěných územním rozhodnutím realizovat jen jednu 
velkou halu. Předmětem nového záměru by mělo být umístění nového halového objekt o výměře 41 000 m2, místo původních 4 objektů. Sou-
částí návrhu je též hromadná garáž pro zaměstnance s počtem 315 osobních automobilů o zastavěné ploše 4 006m2. Provoz objektu je plánován 
nonstop s počtem 3 000 zaměstnanců. Objekt by měl sloužit jako sklad elektrotechniky, bílého zboží, domácích potřeb a náhradních dílů pro 
automobilový průmysl. Hala by měla sloužit jednak k distribuci pro obchodní řetězce a i jako prodejní sklad. 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA981

bod č.2 - Industrie Park Sever-dostavba I. Etapy- hala A3. Investor VGP CZ I., a.s. (nyní P3 Park Horní Po-
černice). Stavba podle původního územního rozhodnutí ze dne 24. 9. 2010 obsahovala objekty A3, A4, A5, A6 - 
nájemní areály pro logistickou a prodejní činnost s větším podílem administrativy a obchodních ploch a objekty 
hal L, M, N - navržené k využití pro recyklaci odpadu a technické vybavení. Investor následně záměr pozměnil, 
kdy spojil dohromady haly původně označené A3 a A4 do jedné (nově označené A3), přičemž původní hala A5 
nese nově označení A4 a původní hala A6 je označována jako A5. Pro tuto změnu bylo v roce 27. 1. 2012 vydáno 
dodatečné povolení stavby. Tyto stavby byly po ucelených částech zkolaudovány v období 2012 - 2013. Severně 
od haly A3 byla v roce 2011 povolena a realizována nad rámec původního územního rozhodnutí stavba „Office 
hala A2“, která slouží provozně - administrativním účelům konkrétního nájemníka. Na haly L, M, N bylo dne 
28.3.2011 vydáno stavební povolení, ale tyto, vyjma části stavby haly L provozně spojené s objektem č.p. 2621, 
nejsou dosud zrealizovány.
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2015 pozn.: Rada MČ odmítla výstavbu této haly o rozloze 40 000 m2 v areálu P3.
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bod č. 3 - D&D IV. Etapa - výstavba komerčních areálů, komunikací a IS. 
Investor D&D REALITY NORD, s.r.o. Původní územní rozhodnutí bylo vydáno 24.7.2008 a jeho 
platnost byla prodloužena. Záměrem investora je realizace komerční zóny v Horních Počernicích. 
Podle původního územního rozhodnutí měla Komerční zóna obsahovat 14 samostatných areálů 
(komerční zóna se 14ti halami pro skladování, servis a montáž výrobků a dvě administrativních bu-
dovy). Součástí záměru je dále vybudování inženýrských sítí, venkovních parkovacích stání, jedné 
páteřní a jedné obslužné komunikace. V rámci výstavby došlo k rozdělení některých areálů na menší celky. Dosud bylo zrealizováno a zkolau-
dováno 7 hal a prakticky všechna veřejná technická a dopravní infrastruktura. Dva areály jsou v současné době rozestavěné. Podle platného 
stavebního povolení zbývá ještě dále zrealizovat 7 hal a 2 administrativní budovy.

bod č. 5 - Komunikace sítě, příprava pro 9 rodinných domů. Investory budou fyzické osoby, kteří si zasíťovaný pozemek pro výstavbu rodin-
ného domu koupí. Územní rozhodnutí o dělení pozemků a umístění inženýrských sítí (stoka splaškové kanalizace, vodovodní řad, středotlaký 
plynovod, kabelové vedení NN a vedení veřejného osvětlení včetně stožárů) a komunikace, bylo vydáno dne 21.2.2013. Součástí záměru není 
umístění samotných rodinných domů, předpokládá se prodej pouze samotných zasíťovaných pozemků. Stavba je před dokončením.

Územní plán 1999 (plochy pro nerušící výrobu a skladové plochy)     Územní plán 1994 - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny
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bod č. 6 - ČOV Čertouzy. Investor PVS, a.s. V červenci 2015 došlo k realizaci akce stavební a montážní práce na zastřešení čistírny (ČOV Čer-
touzy) pro eliminaci zápachu v okolí , jedná se zatím o zkušební provoz. V současné době se upravuje a doplňuje dokumentace pro územní 
řízení pro zkapacitnění čistírny, poté bude podáno oznámení o posuzování vlivu na životní prostředí.

bod č. 4 - Výstavba Bílý 
vrch. Investor Konhefr 
Počernice,s.r.o. Zámě-
rem investora je výstavba 
obytného souboru. Návrh 
řeší výstavbu souboru ro-
dinných domů, navrhuje 
výstavbu 153 rodinných 
domů, včetně jednoho ro-
dinného domu s obchodem, 
část z domů bude podzem-
ních, včetně inženýrských 
sítí, trafostanice, obslužné 

komunikace, občanská vybavenost (školka, potraviny). Zdrojem vytápění budou samostatná tepelná čerpadla pro každý rodinný dům. Budou 
vybudovány retenční nádrže na zadržení a regulovaní odvádění dešťových vod. Areál bude doplněn izolačním valem podél západní hranice, 
parkovou plochou, jedním hřištěm pro menší děti a plochou pro sport pro „náctileté“. V rámci navrženého areálu bude i novostavba čistírny 
odpadních vod, sloužící však dočasně pro daný záměr do doby zintenzivnění stávající čistírny odpadních vod Čertouzy. Přečištěné vody budou 
svedeny do Jirenského potoka. Předpokládaný počet obyvatel je 550. Výstavba bude rozdělena do sedmi etap od roku 2015 - 2025. Funkční 
využití území je v souladu s platným územním plánem Hlavního města Prahy. Záměr bude posuzován dle zákona EIA, investor musí zpracovat 
kompletní dokumentaci EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí. 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA966

Rozvojová lokalita Horní Počernice - Pod Berankou 
Tato územní rezerva určena pro zástavbu se objevuje už v územním plánu (ÚP)1999. Pruhovaná pyžama v platném ÚP Hl. m. Prahy jsou územní 
rezervy. První plocha před lomítkem by měla odpovídat teoreticky stávajícímu stavu, území samozřejmě může být v praxi užíváno jinak, za 
lomítkem je výhled, pro který je rezerva uvažovaná. Pokud by v takto značeném území byl nějaký záměr na překlopení do výhledové funkce, je 
třeba ho řešit změnou územního plánu. V tomto případě plocha odpovídající stávajícímu stavu je OP (orná půda. Následný výhled by měl být 
z větší části OB (čistě obytné), OV (všeobecně obytné), SV (všeobecně smíšené) v malé míře pak ZMK ( zeleň městská krajinná).

(plochy pro výstavbu)                     Územní plán 1999 (plochy pro výstavbu)                     Návrh studie ke změně územního plánu
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Územní plán Horní Počernice 1994

Územní plán Horní Počernice 2010
Z těchto obrázků musí být každému z nás jasné jak výrazně vedení městské části v letech 1994-2010 navýšilo plochy určené k zastvění. Bohu-
žel bez dořešení dopravní a technické infrastruktury. Dnes v lokalitě největšího logistickém centra v České republice už není místo pro další 
možné dopravní propojení směrem na Prahu. 
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Speciální přílohu připravili Karla Polydorová a Jiří Beneda, radní za Šanci pro Počernice.

PŘEHLED BYTOVÉHO FONDU 1992-2015 
V roce 1992 měla MČ ve vlastnictví 1374 bytů, v roce 2015 284 bytů. Do roku 2001 bylo1070 privatizováno, 27 zrušeno a přibylo 7 nových bytů. 
Roční příjem z nájmu je cca 16 mil ročně. Vybrané nájemné se investuje zpět do bytových domů.



          

  Hračky Brůča

TOTÁLNÍ  LIKVIDACE  PRODEJNYTOTÁLNÍ  LIKVIDACE  PRODEJNY

SLEVA až 70 %
minimálně 50 %

JELIKOŽ SE JEDNÁ O VÝPRODEJ Z NĚKOLIKA NAŠICH OBCHODŮJELIKOŽ SE JEDNÁ O VÝPRODEJ Z NĚKOLIKA NAŠICH OBCHODŮ  
ZBOŽÍ BUDE DOPLŇOVÁNO NĚKOLIKRÁT TÝDNĚZBOŽÍ BUDE DOPLŇOVÁNO NĚKOLIKRÁT TÝDNĚ

PLATÍ OD 1.09. DO 25.09.2015 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. POTÉ BUDE PRODEJNA ZRUŠENA. PŘÍPADNÉPLATÍ OD 1.09. DO 25.09.2015 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. POTÉ BUDE PRODEJNA ZRUŠENA. PŘÍPADNÉ  
REKLAMACE BUDEME ŘEŠIT V NAŠÍ VELKOOBCHODNÍ POBOČCE V H.POČERNICÍCHREKLAMACE BUDEME ŘEŠIT V NAŠÍ VELKOOBCHODNÍ POBOČCE V H.POČERNICÍCH

Adresa provozovny : Náchodská 708 Praha 9  H.Počernice         Otevírací doba : Pondělí - Pátek 14.00 – 18,00Adresa provozovny : Náchodská 708 Praha 9  H.Počernice         Otevírací doba : Pondělí - Pátek 14.00 – 18,00

Milí naši čtenáři,

až budete držet v rukách záři-
jový HPZ, bude naše knihov-
na již v provozu na nové 
adrese:

Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého Sklenář-
ství. Nebyla to vůbec jednoduchá záležitost, přestě-
hovat se. Velmi ráda bych touto cestou poděkovala 
pracovníkům místního hospodářství, kteří s velkým 
pochopením, ochotou a pracovním nasazením 
pomohli knihovně tento náročný úkol zvládnout.  
Ještě jednou – srdečný dík!
Naše původní knihovna se rázem proměnila ve sta-
veniště. V provizorním skladu jsme nechali část na-
šeho knižního fondu, který se nám na novou adresu 
nevešel. Pokud o některou z nich budete mít zájem, 
můžete si jí objednat a my vám ji na požádání ze 
skladu dovezeme. 
Prozatím máme zrušeny pevné telefonní linky. 
Používejte proto naše mobilní čísla: 
dětské oddělení: 702 149 721
oddělení pro dospělé: 734 855 263
kancelář: 605 700 774
Půjčovní doba zůstává nezměněna.

za knihovnu
Božena Beňová, ředitelka

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
Zámecké setkání na Chvalském zámku bude 
zajišťovat naše knihovna.
Zveme vás na Chvalský zámek v úterý  
15. září 2015 ve 14 hodin. 

Hostem bude cestovatel a jezdec Pavel  
Suchý, který 14. února 2014 završil téměř os-
miměsíční cestu čtyřmi světovými kontinenty  
v sedle své 35 let staré Jawy. Stal se tak histo-
ricky prvním Čechem, který na motorce objel 
Zemi. Svou cestou kolem světa (49 003 km) 
poukázal na fakt, že k podobným podnikům 
není potřeba hvězdných rozpočtů a drahého 
vybavení, když má člověk pevné odhodlání  
a správnou sebedůvěru. 
Více informací najdete na webových stránkách  
www.jawakolemsveta.cz

V měsíci říjnu si chceme připomenout 110. 
výročí založení knihovny.
Pozvání přijal populární a velmi oblíbený spi-
sovatel Vlastimil Vondruška, který slavil s námi 
i sté výročí. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 
října v 18 hodin na Chvalském zámku.

Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14
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Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého Sklenářství
Dětské oddělení: 702 149 72, Oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774
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Program divadla na září 2015
POKLADNA

Vstupenky na měsíce září a říjen jsou již v prodeji. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až 
čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před každým představením pro veřejnost. V pokladně 

divadla můžete platit bezhotovostně kartou.
Pokladna v recepci Chvalského zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

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

REZERVACE
Nevyzvednuté vstupenky se vrací do prodeje po sedmi dnech od zadání rezervace.

Čechův divadelní podzim 
Festival ochotnických diva-
delních souborů založený 
na počest proslulého české-
ho scénografa Milana Čecha 
(1937-2007), který prožil své mládí v Horních 
Počernicích a byl jedním ze zakládajících členů 
novodobého hornopočernického divadelního 
souboru. S ním také hrál a vytvořil pro něj de-
sítky scénických a kostýmních návrhů. Milan 
Čech nikdy nezapomínal na své přátele, i když 
ho mimořádný talent zavedl do různých koutů 
světa. Byl to skutečný umělec s velkou fantazií, 
který v roce 2007 odešel navždy.
Letošní 8. ročník Čechova divadelního pod-
zimu nabídne divákům šest představení.  
Základní vstupné 100 Kč, studenti a senioři  
50 Kč. Pravidelným návštěvníkům nabízíme 
zakoupení permanentní vstupenky na všech-
na představení v ceně 300 Kč.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ  
ZADANÁ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
najdete na www.divadlopocernice.cz/pro-
gram. Po předchozí domluvě mohou do 
divadla přijít i maminky s dětmi. MŠ a ZŠ 
mají při obsazování míst přednost. Jednotné 
vstupné 50 Kč.

Neděle 13. září v 19.30
Peter Nichols

HRA VÁŠNÍ
Produkce: agentura Harlekýn, s.r.o.
Režie: Lída Engelová
Překlad: Kateřina Hilská
Manželská krize v lehkém komediálním du-
chu. Hra vášní je lidský příběh, v němž se po-
zná mnohý z diváků. Která žena v životě nebyla 
nejdřív milenkou ženatého muže, aby se z ní 
pak stala manželka, sama podváděná mladší 
milenkou? Komedie, která se stane tragédií, 
tragédie, která je komedií s jedinečnou kon-

centrací kumštu a herectví. 
Hrají: Máša Málková, Oldřich Vízner, Dana 
Syslová, Stanislava Jachnická, Otakar Brousek, 
Dana Batulková, Kateřina Pleyerová
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Úterý 15. září v 11.00
Norbert Silberbauer 

SVATOUŠEK
Golden Archer Productions 
Režie: Světlana Lazarová
Tragikomedie, v titulní roli Otmar Brancuzský
Vstupné 80 Kč, omezený počet vstupenek

Čtvrtek 17. září v 18 hodin
Z (NE)OBYČEJNÉHO KAMENE 
První výstava nové sezóny připomene 80 
let nepřetržitého provozu litografické dílny  
v Říční ulici na Malé Straně. Zákazníky dílny byli  
a jsou výtvarníci slavných jmen − Josef Liesler, 
Kamil Lhoták, František Gross, Jiří Jelínek, Jiří 
Šalamoun, Adolf Born, Jiří Bouda, Karel Vysušil, 
Jiří Načeradský, Václav Bláha, Tomáš Bím, Jiří 
Slíva, Petr Ptáček, Martin Bouda, Ivan Komá-
rek, Matěj Forman, Jiří Suchý, Eva-Natus Šala-
mounová, Daniela Benešová a mnoho dalších.  
V současnosti sem jezdí tisknout umělci z celé 
Evropy. Jsme pyšní, že se výstava uskuteční  
v našem divadle. Vernisáž 17. září od 18 hodin, 
vstup volný.

Pátek 18. září v 19.30
Renato Giordano a Rodolfo Sonego

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Produkce: agentura Harlekýn, s.r.o

Sobota 19. září v 18.00
Terry Pratchett / Pavel Cisovský 

MORT
Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň
Režie: Filip Müller
Překlad: Jan Kantůrek
Fantasy komedie z knižního 

VEŘEJNÁ GENERÁLKA

ZAHÁJENÍ 
SEZÓNY

VYPRODÁNO

Neděle 13. září v 19.30
HRA VÁŠNÍ

Úterý 15. září v 11.00
SVATOUŠEK    
 
Čtvrtek 17. září v 18.00
Z (NE)OBYČEJNÉHO KAMENE
Vernisáž výstavy 

Pátek 18. září v 19.30
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

Sobota 19. září v 18.00
MORT 
   
Neděle 20. září v 15.00
MAUGLÍ

Středa 23. září v 19.30
VZTAHY NA ÚROVNI

Čtvrtek 24. září v 19.30
SVATOUŠEK   

Čtvrtek 1. října v 19.30
LIGA PROTI NEVĚŘE

Úterý 6. října v 19.30
HRDÝ BUDŽES

Pátek 9. října v 19.30
DVANÁCT

Sobota 10. října v 18.00
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ  

Neděle 11. října v 15.00
KRÁL ZLODĚJŮ

Pondělí 12. října v 19.30
LIDSKÝ HLAS

Pátek 16. října v 19.30
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ  

Sobota 17. října v 15.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU

Středa 21. října v 19.30
IDEÁLNÍ PÁR

Sobota 24. října v 18.00
KRÁSKA A ZVÍŘE   

Neděle 25. října v 15.00
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ

Středa 28. října v 19.30
ROMEO A JULIE    

Čtvrtek 29. října v 19.30
Z LOUŽE POD OKAP
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cyklu Úžasná Zeměplocha. Nechte se unést 
do světa velkých příběhů. Nekonečný vesmír,  
v neviditelných proudech mezi galaxiemi plu-
je velká nebeská želva Atuin, na jejímž krunýři 
stojí čtyři sloni, kteří na svých hřbetech nesou 
Zeměplochu, placatý kruhovitý svět, který je 
tak podobný našemu a přitom tak odlišný. Plný 
mágů, čarodějek, prapodivných tvorů, bohů  
a příběhů.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 20. září v 15.00

MAUGLÍ  
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudba: Jiří Hubený, Stanislav Tomek, Petr  
Vilímovský
Hudební spolupráce: Gábina Cincibusová,  
Kristýna Cincibusová, Jiří Hubený
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.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Středa 23. září v 19.30
Edward Taylor
VZTAHY NA ÚROVNI
Divadelní společnost áta
Režie: Antonín Procházka
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní ko-
medie ze zákulisí vysoké politiky, která nevy-
nechává ani milostný život mužů sedících na 
vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/ Olga  
Želenská/ Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin 
Sobotka/ Martin Zounar, Monika Absolonová/ 
Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková/ Vlasta Žehrová, Pavel Nečas/ 
Zbyšek Pantůček
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Čtvrtek 24. září v 19.30
Norbert Silberbauer 
SVATOUŠEK
Golden Archer Productions 
Režie: Světlana Lazarová
Tragikomedie, v titulní roli Otmar Brancuzský
Čestnému kostelníku Svatouškovi, který pracu-
je přes den v tiskárně, se přihodí jedné neděle 
v kostele nehoda. Ozve se prasknutí, spadne 
na něj dvousetkilový pískovcový anděl a zabi-
je ho. Svatoušek žil celý život podle Desatera 
a znal všech dvanáct apoštolů jménem, v po-
čítači měl jako výchozí stránku web kardinála, 
aby si každé ráno vychutnal kliknutím myši 
jeho úsměv. Na hřích prostě nebyl čas. Teď je 
Svatoušek mrtvý a čeká na zmrtvýchvstání, na 
nanebevstoupení, ale nic se neděje. Zarezervo-
val si cestu, sbalil kufr, zaplatil účet, ale autobus 
nikde. Čeká na svého anděla, který ho má vést 
ke Spasiteli, je však stále více zklamán a čeká-
ní se mění v rezignaci. Retrospektivně si reka-
pituluje svůj zbožný život, přičemž se začínají 
vynořovat jeho hříchy - zlost na lidi, kteří ho 
opustili, rozhořčení, nenávist. Konečně vybízí 
Boha k reakci a ani si nevšimne, že se nachází 
v pekle - svém soukromém pekle. On, který vě-
noval celý život církvi, se ocitá ve slepé uličce. 
Možná si měl život více užít. Pronájem otevře-
ný veřejnosti, vstupné 260, 230, 200 Kč

Čtvrtek 1. října v 19.30
Zdeněk Podskalský

LIGA PROTI NEVĚŘE
Agentura Nordproduction
Režie: Biser A. Arichtev
Exkluzivní komedie s detektivní zápletkou, tak 
by se dala charakterizovat tato divadelní insce-
nace. Žena a její milenec, vracející se manžel, 
další žena hledající svého manžela. Je to ten 
původní milenec nebo není? Manžel je prý  
v koupelně - mrtev! Dá se utéci z třetího patra? 
Dá se vraždit žehlicím prknem? Vejde se milen-
ka do krbu? A nezbláznili se všichni…
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová, Veronika 
Nová 
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Úterý 6. října v 19.30
Irena Dousková

HRDÝ BUDŽES

Pátek 9. října v 19.30
Pavel Kohout

DVANÁCT 
DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Petr Vilímovský
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Příběh absolventů DAMU, kteří se po ukon-
čení studia rozhodli jít společně do jedno-
ho angažmá. Tuto hru napsal Pavel Kohout 
jako absolventské představení pro 4. ročník 
DAMU, ve kterém měl své kamarády jako např. 
Ivu Janžurovou, Ladislava Křiváčka, Václava  
Mareše, Marii Drahokoupilovou a další.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 10. října v 18.00
Pavel Kohout podle románu J. Verna

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
DS Jiřího Voskovce Sázava
Režie: Martin Kovářík, Oldřich Randula
Rychlá hudební komedie o tom, co vše je ocho-
ten vytrpět anglický gentleman kvůli pošetilé 
sázce. Nechte se strhnout spě-
chem hlavních hrdinů nebo 
zvolna plujte veselým dějem 
notoricky známého příběhu. 
V každém případě držte palce, aby hrdinové 
příběhu sázku vyhráli a také všem hercům, aby 
se stihli vždy včas převléknout do dalšího kos-
týmu. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 11. října v 15.00
Eva Bartoňová

KRÁL ZLODĚJŮ
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová 
Hudba: Jiří Hubený
Texty písní: Petr Urban
Choreografie: Monika Ullver a Jan Haken
Technik: Tomáš Sýkora

Pohádkově laděný příběh o lásce, intrikách  
a síle daného slova. V jednom království se už 
sto let vypráví legenda o záhadném Králi zlo-
dějů. Ukradne, na co si vzpomene a na místě 

činu vždy zanechá svou pečeť.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Pondělí 12. října v 19.30
Jean Cocteau

LIDSKÝ HLAS
Divadlo Kampa
Režie: Boris Hybner 
Duodrama pro jednu herečku a jednu zpěvač-
ku. Věnováno Jaroslavě Adamové, herečce, 
která toto monodrama nezapomenutelným 
způsobem hrávala v pražské Viole. Vytvořeno 
s pokorou vůči všem, kteří mají pocit, že je ni-
kdo neslyší. Patronkou představení je Simona 
Stašová. Lidským hlasem hrají, mluví a zpívají: 
Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Pátek 16. října v 19.30
Oscar Wilde

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek 
Dramatizace: Roman Vencl
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška, 
Matěj Čech
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technici: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Hra je úsměvným hororem i romantickou  
komedií, plnou laskavého humoru.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 17. října v 15.00

NA KOUZELNÉM PALOUČKU 
Divadlo Loudadlo
Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi 
žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ 
myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné 
parádě! Zajímavostí této loutkové revue jsou 
černo-divadelní scény a loutky v nadživotní 
velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale  
i dospělé diváky. 
Hosté pořadu: JŮ A HELE
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 21. října v 19.30
Anna Burzyńska

IDEÁLNÍ PÁR  
Produkce: Teď! Divadlo
Úprava a režie: Adam Kraus
Scéna: Ha Thanh Nguyen, Michal Horáček 
Současná tragikomedie o relativitě věcí,  
o umění lhát, (ne)schopnosti milovat a o tom, 
co už nejde vzít zpátky. Jsou dva, jsou mladí  
a mají tolik společného! Ona a on – na první 
pohled ideální pár. Alespoň to tak vypadá. 
Jenže pak je najednou všechno jinak. Lež je 
prozrazena, důvěra otřesena a naděje slábne. 
Máte všechno a za chvíli nemáte nic. Nezbývá, 
než se tomu všemu zasmát. Anebo se radši za-
bít...?
Hrají: Kristýna Leichtová a Marek Adamczyk
Pronájem otevřený veřejnosti, 
vstupné 240, 220, 200 Kč

PREMIÉRA

VYPRODÁNO
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SPRÁVNÝ KLÍČ K LÁSCE
S režisérkou Světlanou Lazarovou o premiéře tragikomedie Svatoušek
Začátkem 10. divadelní sezóny uvede 
hornopočernické divadlo hru rakouského 
dramatika Norberta Silberbauera Svatou-
šek. Autor mnoha divadelních her patří 
k nejmladší generaci rakouských spiso-
vatelů (nar. 1959), jejichž hlavním téma-
tem jsou charaktery a osudy lidí v rodné 
zemi, a za svou tvorbu obdržel řadu oce-
nění. Tragikomedii Svatoušek, jež divá-
kovi dává velmi sugestivním způsobem 
nahlédnout do nitra jednoho člověka, 
napsal dva roky před svou náhlou smrtí 
v roce 2004. Dramaturgyně a režisérka 
Světlana Lazarová objevila hru v překladu 
Michala Kotrouše a po prvním přečtení ji 
zaujala natolik, že se rozhodla ji uvést na 
prknech Divadla Horní Počernice. Dojde  
k tomu při veřejné generálce 15. září, pre-
miéra se uskuteční 24. září 2015 v produk-
ci Golden Archer Productions.

Čím Vás nejvíc oslovilo téma Silberbaue-
rovy hry? 
Tím, že se dotýká nejhlubších lidských 
problémů. Mám ráda, když se v literatuře  
a dramatu autor zabývá antihrdinstvím, 
duchovní tématikou, snahou člověka najít  
v sobě pravdu. Toto téma mi není vzdálené, 
často se mu věnuji ve svých televizních do-
kumentech. Svatoušek je takovým typem 
antihrdiny, člověka, který sice žil, ale vlast-
ně nevěděl jak. Když najednou ztratí život 

a ocitne se v jakémsi meziprostoru, teprve 
začne o svém životě hlouběji přemýšlet  
a bilancovat ho. Zjišťuje, že smysl svého ži-
vota vlastně nepochopil, což se dnes běžně 
děje i mnohým z nás. 

Hra začíná slovy: „Jsem mrtvý a je mi bá-
ječně!“ Vysloví je kostelník Svatoušek 
poté, co jej v kostele při modlitbě zabije 
padající pískovcový anděl. Co je na takové 
situaci tragikomického?
Svatoušek žil celý život podle Desatera. Teď 
je mrtvý a čeká na zmrtvýchvstání, na své-
ho anděla, který ho má po zásluze přivést  
k Bohu, jenže stále se nic neděje. Během 
dlouhého čekání rekapituluje svůj život, zda-
leka ne tak zbožný, jak si myslel. Ani si ne-
všimne, že namísto v očekávaném nebi na-
chází se ve vlastním soukromém pekle. Jako 
živý si mnohé neuvědomoval, svůj omyl zjistí 
až po smrti. Dialogy s lidmi a s Bohem roz-
hodně nepostrádají výrazné prvky humoru. 

Postava Svatouška je velmi složitá: kon-
frontuje se v ní malost a zároveň velikost 
lidského života, který je skutečně ojedi-
nělý a má svou hodnotu. Jaké pojetí jste 
zvolila u tak náročného tématu?
Trvalo více než rok, než jsem si ujasnila dra-
maturgické a režijní pojetí hry, při hlubším 
rozboru textu mě pak napadaly další motivy 
zpracování i scénického řešení. Důležitá byla 
také volba herce Otmara Brancuzského, jenž 
se do postavy a povahy Svatouška krásně vcí-

til a dokáže skvěle interpretovat jeho pocity  
a myšlenky.
Základní pojetí tématu spočívá ve vnitřní 
konfrontaci člověka ve věcech lásky. Kdo ji ni-
kdy za života nepoznal, přestože k ní podvě-
domě směřoval, je zklamaný, a jeho vnitřní ži-

Režisérka Světlana Lazarová

Sobota 24. října v 18.00
František Hrubín
KRÁSKA A ZVÍŘE
1. neratovická divadelní společnost
Úprava, režie, scénografie a choreografie: 
Miroslav Král
Poetická pohádka na starofrancouzské motivy 
o tom, že každá milující bytost má moc učinit 
krásným a milým toho, koho miluje.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 25. října v 15.00
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 všech-
ny doktory.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Středa 28. října v 19.30
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura

Překlad: Jiří Josek
Režie: Barbora Jelínková
Kostýmy: Karel Jinda
Výprava: Barbora Jelínková, Petr Kořínek
Dva rody, oba stejně proslulé, 
zde, v krásné Veroně, zas dávná zášť 
popouzí k hněvu, nové rozbroje
vodí je cestou úkladů a vražd...
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr 
Beneš, Václav Procházka, Stanislav Spitzer, Jan 
Hohenberger, Anna Herianová, Magdaléna 
Moudrá, Anežka Moudrá, Kamil Blažek, Lukáš 
Batlík, Jan Rybář.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Čtvrtek 29. října v 19.30
Zora Kostková

Z LOUŽE POD OKAP
Fanny Agentura
Režie: Dana Homolová 
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, 
uplácelo a není tomu jinak ani dnes.
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které 
se v posledních letech vyrojily v našem českém 
prostředí a které nás zvedají ze židlí.
My se ovšem na příběh paní Anděly, majitelky 
rozlehlých pozemků, která bojuje o svou prav-
du se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, dí-
váme s humorem, vtipem a s nadhledem.
V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám ne-

řekneme, jak náš příběh dopadne, ale slibuje-
me, že bude hlavně k smíchu.
Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Micha-
ela Dolinová, Filip Tomsa
Vstupné 280, 260, 240 Kč

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
V pondělí 5. října bude zahájena výuka VU3V 
na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti.
Během semestru se uskuteční šest přednášek 
v termínech 5. a 19. října, 2., 16. a 30. listopadu 
a 14. prosince 2015, vždy od 14 hodin. Jedinou 
podmínkou ke studiu je věk nad 50 let.
Přihlašujte se během září u pověřené lektorky 
VU3V Mgr. Alžběty Cibochové, tel.: 
608 664 806 nebo v Divadle Horní Počernice na 
tel.: 281 920 326

PREMIÉRA

DERNIÉRA

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, sobota 10. října
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vot zůstává nenaplněný. 
Po smrti je už pozdě hle-
dat lásku ve svých minu-
lých činech nebo u Boha. 
Dokud žijeme, máme 
možnost pochopit  
a přehodnotit naše kro-
ky, často to však nedělá-
me a zbavujeme se zod-
povědnosti za vlastní 
život. Hra je tedy remi-
niscencí nenaplněných 
tužeb a lásky, apokalyp-
sou lidské duše.

Jaké je hlavní poslání Svatouška?
Dokud jsme živí, měli bychom vytvářet prostor 
pro nové vztahy. Nebát se lidí, jako se jich za 
svého života bál kostelník Svatoušek, alespoň 
se snažit odstraňovat nejrůznější překážky  
v dorozumění. Každý člověk touží být milován, 
jenže mnohdy se o to nijak nepřičiní. Důležité 
je udělat první vstřícný krok, podat ruku, obe-
jmout, jinak zůstáváme vzdálení a nešťastní. 
Hlavním posláním hry je najít správný klíč 
k lásce.
 

Dana Mojžíšová,  
foto Jiří Skupien  

a archiv Světlany Lazarové

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ, sobota 10. října
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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

Vážení a milí,
dlouhé suché léto je za 
námi a před námi na 
zámku je mimořádně 
šťavnatý podzim. Již 
několik generací má  
v oblibě milou pohád-

kovou postavu Večerníčka, který nestárne 
a slaví v tomto roce 50 let. Nejprve jsme 
tohoto milého padesátiletého kloučka 
uctili výstavou Rumcajs zámeckým pánem 
jeho „výtvarného otce“ Radka Pilaře, která 
skončí již 13. září. Touto výstavou vás může 
provést úplně naposledy princezna Zlato-
vláska, a to 6. září. 
Ale tím jsme neskončili – od 19. září až do 
listopadu pokračujeme novými a velmi 
zdařilými výstavami Krysáci se vracejí 
na zámek a Broučci aneb Loutky Zdeňka 
Podhůrského staršího, které vám přinášejí 
oblíbené hrdiny z Večerníčka, ať už mlad-
ší či starší generace. Výstavy nejsou jen  
„ke koukání“, u nás si můžete hrát, tvořit  
a podívat se na pohádky. Vždyť co bychom 
byli bez pohádek, kam bychom z reálného 
světa utíkali £.
Poprvé můžete tyto výstavy zažít třeba 
již u čtvrtého ročníku Tajemné noci na 
Chvalském zámku, kdy se setkáte s ce-
lou královskou družinou, budete soutěžit  
a bavit se. Anebo hned další den o Svato-
ludmilské pouti, kdy můžete z kolotočů pá-
dit přímo za krysáky a broučky. 
A dospělí – pojďte s námi „zapařit“ a za-
vzpomínat na jedinečný koncert oblíbené 
skupiny Krausberry na nádvoří zámku. 
Nezapomeňte také navštívit kočárovnu  
a galerii zámku, kde vystavují hornopočer-
ničtí Pavel Vágner s nevšedními fotogra-
fiemi a Milan Křenek se skvělými obrazy. 
Vždyť díky hudbě, umění a pohádkám tře-
ba nezestárneme £.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Otevřeno máme denně od 9 do 17 hod, a to včetně státních svátků. 

POZOR, od 14. 9. do 18. 9. OMEZENÝ PROVOZ, probíhá deinstalace a instalace nových 
výstav. Dohodnuté akce a příjem inzerce v provozu.

do Ne 13. 9., 1. patro a sklepení

RUMCAJS ZÁMECKÝM PÁNEM 
ANEB RADEK PILAŘ DĚTEM

Znáte loupežníka Rumcajse, jeho ženu  
Manku a malého Cipíska? Líbí se vám  
Večerníček? Oceňujete tvorbu Radka Pi-
laře pro děti? Pak se určitě přijďte podí-
vat na tuto interaktivní výstavu a to až do  
13. 9. 2015, denně od 9 do 17 hod. Výstava 
je hravá a zábavná. Čeká vás Večerníčko-
va místnost se svítícími motivy a možností 
dokreslit si vlastního Večerníčka. Jistě vás 
nadchne i dílna s promítáním vlastních kres-
lených políček praxinoskopem, kdy máte 
možnost vyzkoušet si jednoduchou animaci. 
Dále je připravena magnetická stěna, otočné 
ilustrace a cesta lesem Řáholcem. Nenech-
te si ujít poslední doprovodnou akci: 6. 9.  
Pohádková neděle se Zlatovláskou  
a Rumcajsem – komentované prohlídky 
zámku a výstav s půvabnou princeznou, re-
zervace tel. 281 860 130.
 
od 19. 9. do 22. 11. sklepení

KRYSÁCI SE VRACEJÍ NA ZÁMEK

Oblíbení krysáci Hubert a Hodan, bydlící  
v zásuvce psacího stroje, opouštějí své sme-
tiště u Vizovic společně se sádrovým trpas-
líkem Ludvíčkem a stěhují se na Chvalský 
zámek, a to od 19. 9. do 22. 11. 2015. Nebude 
chybět ani laboratorní potkan Eda. 
Výstava není jen o známých postavičkách, 
scenériích z Večerníčka, doplňují je i inter-
aktivní hry a zábava. Děti mohou vyplňovat 
otázky týkající se Krysáků, podívat se na po-
hádky a realizovat se ve výtvarné dílně. 
Na Chvalském zámku už Krysáci byli v roce 
2010, a protože pachatel se vrací na mís-
to činu a nevidělo je tu spousta dětí, které 
se tehdy narodilo, jsou zpět na Chvalech. 
Navíc ve stejném období zároveň uvidíte  
i půvabnou výstavu Broučci a Loutky  
Zdeňka Pohůrského st. (Broučci jsou od  
19. 9. do 15. 11. 2015), to vše za jedno vstup-
né. Připravili jsme komentované prohlídky 
pro školy, školky a dětské kolektivy, rezerva-
ce na tel. 281 860 130. Zářijové doprovodné 
akce k výstavě: 19. 9. mezi 18. a 21. hod. Ta-
jemná noc na zámku – pohádková stezka 
zámkem a 20. 9. od 10 do 18 hod. Svato-
ludmilská pouť na Chvalské tvrzi s boha-
tým doprovodným programem

od 19. 9. do 15. 11., 1. patro

BROUČCI ANEB LOUTKY  
ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO ST. 

Architekt Zdeněk Podhůrský, otec známého 
herce, se proslavil mnoha loutkami, jejichž 
krásu a nadčasovost oceňujeme dodnes.  
Na výstavě Broučci aneb Loutky  
Z. Podhůrského uvidíte loutky původních 
Večerníčků Broučci z roku 1967 – Broučka  
a Berušku, loutky z pohádky Neználkovy pří-
hody (1973), Příhody čokoládového panáčka 
(1976) i loutky z původně připravovaného 
filmu Řecké báje a pověsti. K vidění bude  
i původní loutkový večerníček Broučci. 

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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AKCE PRO VŠECHNY

Výstava je příjemně interaktivní – děti si mo-
hou pohrát v domečku broučků, složit si po-
línka, hodit přání do kouzelné vázy či se po-
kusí vyrobit si vlastní loutku. Součástí výstavy 
je i životopis a souhrn díla tohoto talentova-
ného umělce. Výstavu uvidíte za jedno vstup-
né společně s výstavou Krysáci se vracejí na 
zámek od 19. 9. do 15. 11. 2015. 
Připravili jsme komentované prohlídky pro 
školy, školky a dětské kolektivy, rezervace na 
tel. 281 860 130. Zářijové doprovodné akce  
k výstavě: 19. 9. mezi 18. a 21. hod.  
Tajemná noc na zámku – pohádková 
stezka zámkem a 20. 9. od 10 do 18 hod. 
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi  
s bohatým doprovodným programem

Ne 6. 9. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA  
ZÁMKU SE ZLATOVLÁSKOU  
A RUMCAJSEM

Půvabná a milá 
princezna Zla-
tovláska provází 
děti i dospělé 
celým zámkem  
a především inter-
aktivní výstavou 
Rumcajs zámec-
kým pánem. Bu-
dete plnit úkoly 
jako statečný Jiřík  
a soutěžit! Vy-

zkoušejí si vlastní animaci, projdou s princez-
nou lesem Řáholcem i zdolají další nástrahy. 
Po skončení prohlídky můžete na výstavě 
Rumcajs zámeckým pánem ještě zůstat, jak 
dlouho budete chtít. Komentované prohlíd-
ky trvají 40 minut a začínají vždy v celou ho-
dinu. Informace a rezervace času prohlídky:  
tel. 281 860 130. 

So 19. 9. mezi 18. a 21. hod.

TAJEMNÁ NOC  
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Pohádková stezka večerním zámkem 
osvětleným svíčkami pro malé i velké děti  
a dospělé, tentokrát i s prohlídkou zbrusu 
nových výstav Krysáci se vracejí na zámek  
a Broučci aneb loutky Z. Podhůrského se 
koná v sobotu 19. 9. mezi 18. a 21. hodinou. 
Budete soutěžit s celou královskou druži-
nou – princeznami Šípkovou Růženkou,  
Popelkou, Zlatovláskou, Koloběžkou I.,  

královnou, rytířem, vílou Ohnivkou,  
Meluzínkou, skřítkem Matýskem, hodnou 
čarodějnicí, zámeckou kuchařkou, sluhou, 
šaškem i zahradníkem. Budete se bavit  
a čeká vás nejedno překvapení. Není třeba 
rezervací, přijďte kdykoli mezi 18. a 20. hodi-
nou. Akce je vhodná pro děti od 2 do 11 let. 

Ne 20. 9. od 10 do 18 hod.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ  
NA CHVALSKÉ TVRZI 

Oblíbená Svatoludmilská pouť se koná v ne-
děli 20. 9. 2015 od 10 do 18 hod. v prostoru 
Chvalské tvrze. Atrakce budou v provozu 
již od 17. 9. V den poutě vás čekají kolotoče, 
atrakce, stánky s občerstvením a bohatý do-
provodný program: 

• od 8.30 bohoslužba v kostele sv. Ludmily
• od 10, 12.30 a 15 hod. cvičení psů a králíků 
+ koníci plemene Minihorse v areálu  
 Chvalské tvrze
• od 14 hod. divadélko „O kominíku  
 Josífkovi“ (hraje divadlo Matýsek) pro děti   
 na nádvoří Chvalského zámku zdarma díky  
  spolupráci s SHM Horní Počernice. 
• nové výstavy Krysáci se vracejí na zámek  
  a Broučci aneb Loutky Zdeňka Podhůrského st. 
• od 19 hod. koncert skupiny Krausberry  
   na nádvoří Chvalského 
zámku

Ne 20. 9. od 19 hod.

KONCERT NA  
NÁDVOŘÍ ZÁMKU: 
KRAUSBERRY
Na přímou žádost mnoha ná-
vštěvníků zámku přinášíme 
jedinečný koncert oblíbené 
skupiny Krausberry v čele  
s charismatickým Martinem 
Krausem. Délka koncertu 90 
min. Vstupenky v předprode-
ji v recepci zámku. Vstupenka 
v předprodeji 220 Kč, v den  
koncertu 270 Kč.

Od 1. 9. do 27. 9.  
prodejní galerie

PAVEL VÁGNER:  
PÝCHA A PÁD
Výstava černobílých fotografií 
autora, který většinu života pů-

sobí v Horních Počernicích. Srdečně zveme 
na prezentaci jeho nové kolekce fotografií, 
kterou představuje na výstavě s názvem 
„Pýcha a pád“. 

od 2. 9. do 28. 9., slavnostní vernisáž  
8. 9. od 17 hodin s hudebním  
překvapením

MILAN KŘENEK:  
PARALELNÍ CESTOU

Pražský malíř malující souběžně figurativně  
a abstraktně vystavuje od 2. do 28. 9. v ko-
čárovně Chvalského zámku. Název výstavy 
Paralelní cestou vyjadřuje současné tvůrčí za-
měření na stylizovanou realistickou a abstrakt-
ní tvorbu, kterou autor na zámku představí.  
Srdečně zveme na slavnostní vernisáž 8. 9.  
v 17 hodin, kterou uvede Martin Chylík, ART-AM.
„Autor se výtvarné činnosti intenzivně věnuje od 
svého předčasného odchodu do důchodu v roce 
2007. Maluje temperou na malířskou lepenku 
nebo sololit. Realizoval 30 samostatných výstav 
a zúčastnil se 33 výstav kolektivních. Zpočátku 
maluje impresionisticky, pak následuje poměr-
ně dlouhé období, kdy byl ovlivněn expresionis-
mem a částečně též fauvismem a kubismem. 
Nakonec se dostává ke stylizované krajinomal-
bě a tvorbě figurálních kompozic.“

Foto Jitka Řezníčková
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Výherkyně soutěže  
O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za červen 2015

Výherkyně soutěže  
O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za červenec 2015

Milé děti, v červnu končily výstavy  
o lasturách a ptácích, ale už jste zača-
ly hojně navštěvovat novou prázdni-
novou výstavu Rumcajs zámeckým 
pánem aneb Radek Pilař dětem. Víla 
Ohnivka vás tentokrát svou otázkou 
pozvala na nádvoří a ptala se, ko-
lik tam máme zavěšených truhlíků  
s krásnými květinami. Správná odpověď byla „deset“. Při lo-
sování z celkového počtu 322 správných odpovědí mi padla 
ruka na šestiletou Kristýnku Koudelkovou přímo od nás 
z Horních Počernic, která se aktuálně stává prvňačkou ¥. 
Kristýnka si jako odměnu vybrala komentovanou prohlíd-
ku s vílou Ohnivkou v rámci Hradozámecké noci na zámku 
pro celou rodinu. Kristýnce moc blahopřejeme a vás zveme  
k nám na zámek – třeba příště vyhrajete vy!                -ak-

Milé děti, v červenci pokračovala zábav-
ná výstava o Rumcajsovi, Večerníčkovi a 
světu Radka Pilaře. Víla Ohnivka se ptala 
na to, jak se jmenuje les, ve kterém bydlí 
Rumcajs, Manka a malý Cipísek. Téměř 
všichni jste věděli, že to je les Řáholec. 
Z celkového počtu 363 odpovědí bylo 
359 správných a z těch jsem vylosovala 
pětiletého Jindřicha Pličku z Horoušánek, který si jako 
odměnu vybral rodinnou vstupenku na Tajemnou noc na 
Chvalském zámku, která bude 19. září Jak vidíte, soutěžit  
s Ohnivkou stojí za to a my se těšíme, že příště se štěstí usmě-
je právě na vás.                   -ak-

Zveme amatérské fotografy na další setkání  
nového Fotoklubu, které proběhne 

v úterý 8. 9. od 17.00 ve velkém sále Chvalského zámku.  

Přijít může každý, kdo má zájem o fotografii a chtěl by tento  
svůj zájem sdílet s ostatními. Srdečně zveme, vstup volný.
    -ak-

SETKÁNÍ AMATÉRSKÝCH FOTOGRAFŮ  
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JAK JSEM SE OCTNUL V POHÁDCE
ANEB STAŇTE SE SOUČÁSTÍ POHÁDKOVÉHO SVĚTA JIŘÍHO TRNKY

TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC: NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
PRO KALENDÁŘ NA ROK 2017

Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejzajímavější ztvár-
nění volného tématu Jak jsem se octnul v pohádce aneb Staňte se 
součástí pohádkového světa Jiřího Trnky. Zkuste si představit, jaké 
by to bylo, kdybyste se octli v pohádce, kterou máte rádi. Může to být 
jakákoli pohádka, od těch klasických až po moderní. Důležité je origi-
nální výtvarné zpracování tématu – zahrajte si na malíře či ilustrátora, 
jakým byl Jiří Trnka. Nejlepší díla budou vystavena společně s připra-
vovanou prestižní výstavou Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zám-
ku, kterou zahájíme v polovině ledna 2016.

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je určena žákům mateř-
ských, základních i středních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace budou 
vybrány odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami. 

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

Technika: kresba, malba, koláž

Formát: A3, A2 nebo A1

Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 30. prosince 
2015 do 17.00 hodin na recepci Chvalského zámku. (Z druhé strany 
obrázku uveďte: jméno autora, adresu bydliště nebo školy, věk  
– u školních dětí i třídu, zařazení do kategorie, kontaktní telefon  
i e-mailovou adresu).

• Na začátku měsíce ledna 2016 zasedne komise. Z každé katego-
rie vyhlásíme tři výherce, kteří budou oceněni.

• Všechny výtvarné práce budou vystaveny na Chvalském zámku  
v termínu od ledna do května 2016.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne v polovině ledna 
2016 na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy 
Ateliér Jiřího Trnky a za přítomnosti syna Jiřího Trnky – malíře 
Jana Trnky.

Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.
Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku Chvalského 
zámku a budou užity pro jeho potřeby.
Těšíme se na Vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci! 

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Vážení fotografové, fotografky, naši věrní i noví přispěvatelé.
Dovolte, abychom s velkým předstihem vyhlásili jubilejní pátý 
ročník fotografické soutěže pro kalendář MČ Praha 20 na rok 
2017. 

Kalendář MČ Praha 20 zajišťuje v celém rozsahu Chvalský zámek – od 
organizace fotografické soutěže přes produkci, grafické zpracování, 
propagaci i distribuci. Naším úkolem je také získat finanční prostřed-
ky na vydání tohoto prestižního kalendáře od (nejen) hornopočernic-
kých společností a firem, kterým tímto velmi děkujeme. Děkujeme 
také MČ Praha 20 za to, že věnuje finanční ceny do této soutěže. Po-
děkování patří všem, kteří si kalendář zakoupí, neboť tím podpoříte 
dobrou věc.

POZOR, již koncem září můžete zakoupit na obvyklých místech le-
tos velmi vydařený kalendář na rok 2016 s tématem „Příroda a sport  
v Horních Počernicích“.

Nové téma fotografické soutěže zní To nejlepší z Horních Počernic. 
Téma jsme tentokrát zvolili velmi široké, aby se v něm našel téměř 
každý. To nejlepší můžete brát jako vaše nejlepší fotky, které jste kdy 
udělali – a nemusí být přímo z Horních Počernic, jsou ale vaše jako 
občana či zaměstnance na území této krásné městské části. Téma lze 
pojmout i jako „to nejlepší“, co máte v Horních Počernicích rádi – ať 
už se jedná o oblíbená místa, památky, akce, sport, kulturu, zvířata 
či lidi ¥. 

Přistupme tedy k oficiálnímu vyhlášení soutěže: Chvalský zámek 
ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlašuje novou fotografickou sou-
těž pro kalendář na rok 2017. Téma zní: To nejlepší z Horních  
Počernic. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na 
rok 2017, na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpra-
vodaje a na webu městské části i Chvalského zámku.
 

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od  
13 let do 100 let. 
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni poukázkami do Horn-
bachu v této výši:
1. cena – 3 000 Kč
2. cena – 2 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč
Fotografie všech účastníků mohou být použity na propagační účely 
Chvalského zámku či MČ Praha 20.

Fotografie, prosím, 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 musejí být ke stažení v obvyklých souborových formátech 
(např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), a to v minimálním rozliše-
ní 300 Dpi ve finálním rozměru (1:1), ve kterém se použijí (velikost 
cca 5 MB). E-mailová adresa, na niž budou fotografie zasílány, je:  
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: - odkaz ke stažení fotografie – název fotografie – jmé-
no a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e-mail. Jeden au-
tor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže: 15. května 2016.

Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na rok 
2017.
 

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje účastník soutěže bez-
úplatné, nevýhradní, územně a časově neomezené oprávnění (licenci)  
k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 
a Chvalského zámku.
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Výběrové řízení na místo ředitelky Základ-
ní školy Ratibořická vyhrála paní PhDr. Ing. 
Hana Kindlová. Po vystudování Vysoké 
školy ekonomické v roce 1992 pracovala ve 
velkých podnicích jako ekonomka a přesto, 
že byla v práci úspěšná, tak jí to táhlo více 
k dětem a vzdělávání. Z toho důvodu zahá-
jila v roce 2004 studium na ČVUT anglické-
ho jazyka, které zakončila státní jazykovou 
zkouškou. Poté absolvovala na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Karlovy studium pro 
učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 
a didaktiky anglického jazyka. V  té době 
již pracovala na Základní škole v Brandýse 
nad Labem jako zástupkyně ředitelky školy 
a vyučovala anglický jazyk. Od roku 2009 
působila jako ředitelka Základní a mateřské 
školy Sojovice a získala zkušenosti i jako 
lektorka na Pedagogické fakultě. Souběžně 
se léta věnovala studiu školského manage-
mentu a managementu vzdělávání, které 
završila v roce 2015 Státní rigorózní zkouš-
kou v oboru Management vzdělávání.

Paní ředitelko, přibližte nám vaše pedago-
gické začátky.
Když pominu zaměstnání, kde jsem pracovala 
čistě jako ekonomka, tak jsem jako učitelka an-
gličtiny a zároveň zástupkyně ředitelky nastou-
pila v roce 2004 na Základní školu v Brandýse 
nad Labem. To byla velká škola pro cca 600 
žáků, takže mě teď těší, že se po letech vracím 
opět na školu podobného rozsahu. V roce 2009 
jsem nastoupila na Základní a mateřskou školu 

v Sojovicích, kde jsem až dosud pracovala jako 
ředitelka. 

Co vás na práci s dětmi nejvíce baví?
Právě ta samotná práce s dětmi, rozličnost je-
jich osobností a to, že je můžeme pozitivně roz-
víjet. Ukázat jim směr, jak si mohou sami tvořit 
svou vlastní budoucnost.

Proč jste se rozhodla přihlásit se do konkur-
zu na Základní školu Ratibořická?
Do školy v Sojovicích jsem přicházela s určitou 
vizí a plány a všechny se mi během šesti let po-
dařilo splnit. V době, kdy jsem tam nastupova-
la, byla škola pro malý počet žáků téměř před 
zavřením. Podařilo se nám však navázat spo-
lupráci s ostatními obcemi a počet žáků ztroj-
násobit. Své cíle jsem splnila a najednou jsem 
cítila, že potřebují jít dál. O Ratibořické škole 
jsem již dříve hodně slyšela, věděla jsem, že má 
dobré jméno a když jsem v den svých naroze-
nin otevřela Učitelské noviny a uviděla právě 
inzerát na výběrové řízení, rozhodla jsem se, 
že to zkusím. Musím říci, že mě velmi překva-
pila korektnost samotného výběrového řízení, 
které bylo opravdu založeno na zkušenostech 
a odbornosti, nikoliv na známostech, jak už to 
dnes jinde většinou bývá.

S jakou vizí přicházíte do této školy?
Vize jen jednoho člověka nemá tu správnou 
sílu. Je potřeba, abychom si cíle stanovili kolek-
tivně jako tým, do kterého patří vedení školy, 
pedagogický sbor, zřizovatel školy a rodiče 

žáků. V průběhu pod-
zimu na tom budeme 
společně pracovat 
a věřím, že se nám 
podaří vše nastavit 
tak, aby škola byla 
bezpečné a přátel-
ské místo pro kvalitní 
vzdělávání žáků.

Do této školy se 
v  minulosti hodně 
investovalo, máte 
vy sama další plány na zlepšení?
Jsem ráda, že zde byly provedeny velké investič-
ní akce, díky kterým škola vypadá tak, jak vypa-
dá. Na druhou stranu vidím, že škola potřebuje 
navýšit finanční prostředky na běžný provoz, 
vybavení tříd, rekonstrukci sociálních zařízení, 
vylepšení kabinetů a zázemí pro učitele a vedení 
školy. Věřím, že rada městské části bude moudrá  
a uzná opodstatněné návrhy na další financo-
vání provozu školy.

Jinak bych touto cestou ráda poděkovala bý-
valé paní ředitelce Neudertové, která mi vše 
řádně předala. Toho si velmi cením. Dále vel-
mi děkuji paní místostarostce Mgr. Březinové, 
která mě nejen seznámila se sborem, ale také 
s některými ostatními řediteli a provedla mě po 
Počernicích.
 -red-

Paní Mgr. Jana Neudertová s koncem škol-
ního roku odešla po krásných 39 letech ve 
školství do zaslouženého důchodu. Posled-
ních 19 let zastávala post ředitelky základní 
školy Ratibořická. Mnoho z vás na ni bude 
vzpomínat. A možná tak, jako ji přivedli  
k lásce ke škole učitelé právě z Ratibořické 
školy, ovlivnila i výběr povolání někoho  
z vás.

Jak dlouho jste pracovala ve školství a jak 
dlouho přímo v ZŠ Ratibořická?
Ve školství jsem pracovala 39 let. Začínala jsem 
na základní škole s rozšířenou výukou jazyků  
v Brandýse nad Labem, po mateřské dovo-
lené jsem učila 8 let na I. stupni v Zelenči. Po 
revoluci, kdy konečně dostaly jazyky „zelenou“  
a učitelé z Prahy – východ mohli učit i v Praze, 
jsem zažádala o přestup na II. stupeň ZŠ Ratibo-
řická. V roce 1990 jsem se tedy vrátila do školy, 
ve které jsem jako žákyně ukončila II. stupeň  
(v roce 1968). Na tuto základní školu jsem měla 
jen ty nejlepší vzpomínky. Hodně pedagogů 
mě tehdy ovlivnilo při výběru dalšího studia, 
bylo jich daleko více než na gymnáziu. Moc 
ráda vzpomínám na zástupkyni, učitelku češti-
ny Alenu Kellersteinovou, na pány učitele Karla 
Kapellera a Josefa Pokorného a paní učitelku 
Věru Matějíčkovou, kteří založili Soubor písní  

a tanců. Vyhrávali jsme na soutěžích, vystupo-
vali jsme i v Německu. Tam někde vidím začát-
ky mého nadšení pro učení se cizím jazykům  
a výměnné pobyty. Potěšilo mě, když jsem se 
ve sboru setkala s mojí učitelkou tělocviku 
Květou Valchařovou a mohla spolupracovat  
s paní ředitelkou Annou Kobrlovou, která tehdy 
začínala svou pedagogickou kariéru.

Co vás vůbec přivedlo do školství? Proč jste 
si vybrala tuto profesi?
V naší rodině nikdo nikdy ve školství nepraco-
val. Já jsem však od mateřské školy nechtěla 
dělat nic jiného. Prostě jsem měla hned jasno. 

Práce ředitele je více než pedagogická spíše 
managerská činnost. Vám se za ta léta poda-
řilo pro školu zajistit velké investiční akce. 
Na kterou jste nejvíce pyšná?
Na ředitelský post jsem nastoupila v roce 1996, 
v době, kdy začala právní subjektivita. To už 
bylo vše o manažerských dovednostech. Ne-
ustálé vzdělávání, studium školského man-
agementu bylo přímo nutností. V 90. letech 
docházelo k velkým změnám ve společnosti  
a pochopitelně i ve školství. Měnil se obsah  
a způsob výuky, musely se modernizovat i pro-
story. Když jsem do naší základní školy vrátila, 
moc se v ní za tu dlouhou dobu nezměnilo. 

Vše vypadalo tak, jak jsem ji v 9. třídě opou-
štěla. Pouze hlavní budova byla zateplena  
a změnilo se vytápění. Na většinu prázdnin 
mého působení ve funkci připadly velké inves-
tiční akce – rekonstrukce školní jídelny, půdní 
vestavba malé budovy, spojovací krček mezi 
oběma budovami, výměna oken v několika 
etapách, výměna osvětlení ve všech třídách, 
částečná rekonstrukce sociálního zařízení, ná-
ročná půdní vestavba v hlavní budově atd. 
Nejvíce starostí s organizací a se skloubením 
provozu přinesly obě půdní vestavby, které po-
chopitelně trvaly vždy několik měsíců. Na obě 
jsem pyšná. Děti teď mohou trávit čas ve školní 
družině v nádherných prostorách. V hlavní bu-
dově přibyly i krásné kmenové třídy, učebna 
pro výuku fyziky, jazyků a hlavně moderní ja-
zyková laboratoř, kterou se může pochlubit jen 
málo škol. 

ROZHOVOR S NOVOU PANÍ ŘEDITELKOU ŠKOLY RATIBOŘICKÁ

NEZAPOMENU NA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI

ŠKOLY
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Po 65 letech ve školství odešel spolu s paní ředitelkou do důchodu i pan Podzimek. Rozhovor s ním si můžete přečíst v dalším vydání 
Hornopočernického zpravodaje. Nás ale zajímá, jak na pana Podzimka vzpomínáte vy. Napište nám na hpzpravodaj@gmail.com  
Děkujeme, Vaše redakce

GYMNÁZIUM SKLÍZÍ ÚSPĚCH V NĚMECKÉM JAZYCE

ÚSPĚCHY GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Ředitelské žezlo jste převzala po panu Pod-
zimkovi a zároveň s ním i odcházíte do dů-
chodu. Na co budete nejraději vzpomínat?
Nezapomenu nikdy na dobu, kdy mě vyslal on 
a paní zástupkyně Libuše Svobodová do kon-
kurzu. Nezapomenu na skvělou spolupráci, na 
tematické zájezdy pro žáky, které organizoval, 
na báječné akce pro zaměstnance. Díky němu 
jsme poznali opravdu kus Evropy a zajímavá 
místa v ČR. Nesmírně nás to obohatilo a navíc 
stmelilo kolektiv.

Se sborem i s žáky jste se rozloučila již kon-
cem školního roku, nicméně vám za ta léta 

prošlo „pod rukama“ nespočet dětí, dnes  
i již dávno dospělých a jistě jste měla mnoho 
příznivců i mimo školní lavice. Chtěla byste 
se s nimi závěrem rozloučit?
Děti se se mnou rozloučily na akademii  
k 55. výročí školy, všichni zaměstnanci školy na 
společném setkání v hotelu Chvalská tvrz. Na ty 
dojemné chvilky se nedá zapomenout.
Vždy mě moc potěší, když se bývalí žáci k nám 
učitelům hlásí, když se přijdou pochlubit se svý-
mi úspěchy. Mě osobně těšilo, když moji bývalí 
žáci přišli se svými dětmi na tu „svou“ školu na 
den otevřených dveří nebo k zápisu, když ně-
kteří přišli na pedagogickou praxi nebo když 

dokonce rozšířili náš pedagogický sbor.
Všem svým žákům přeji, aby na Základní ško-
lu Ratibořická vzpomínali v dobrém podobně 
jako já. Škole přeji, aby nadále navazovala na 
tradice a zároveň stále přinášela něco nového 
jako dosud, aby v ní vládla dobrá atmosféra.
Chtěla bych poděkovat za spolupráci mým zá-
stupkyním, pedagogickému sboru a ostatním 
zaměstnancům, K Klubu, ředitelům všech pří-
spěvkových organizací v Horních Počernicích, 
Výboru pro partnerství, zřizovateli, OSVŠ. 

-red-
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V  červnu přijala Její Jasnost Maria-Pia  
Kothbauer, lichtenštejnská princez-
na, která působí jako velvyslankyně pro  
Českou republiku ve Vídni, výherkyně  
a výherce celoroční vědomostní soutě-
že, kterou připravila redakce časopisu  
Freundschaft. Ústředním tématem byly 
dvě země, Lichtenštejnsko a Lucembur-
sko, jejichž velvyslankyně se ujaly záštity 
nad soutěží. Celá soutěž se skládala z  osmi 
částí zaměřených na různé oblasti reálií, 
např. geografie, historie, politika, volební 
systém, kultura, sport, školství, turismus aj.  
Soutěže se zúčastnilo dvanáct žáků sexty A pod 
vedením vyučující německého jazyka, MUDr. 
Kejmarové Sedláčkové a v kategorii školních 

kolektivů obsadilo 3. místo. Ceny jim byly pře-
dány v Praze na lucemburském velvyslanectví.  
Pro cenu do Vídně
Úspěšní jsme byli i v  kategorii jednotlivců, 
kde Karolína Medová získala 2. místo a pro 
svou cenu se vydala do Vídně. Výherci zde byli 
uvítáni šéfredaktorkou a vydavatelkou paní 
Mgr. Dagmar Toufarovou a dalšími zástupci 
redakce. Společně si prohlédli centrum Vídně: 
zámek Belveder, Schwarzenbergplatz, Karl-
splatz, Stadtpark, Ringstraße a Stephansplatz. 
Poté se se zástupcem lichtenštejnského vel-
vyslanectví prošli kolem dalších významných 
staveb na Ringstraße, jako např. Staatsoper, 
Hofburg, Parlament, Rathaus, Hauptuniver-
sität, Burgtheater aj. (http://ringview.vienna.

info/de/) Odpo-
ledne se celá 
skupina odebrala na lichtenštejnské velvysla-
nectví (Löwelgasse 1, 1010 Wien), kde ji přiví-
tala Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer s dalšími 
pracovníky velvyslanectví. Ve velmi příjemné 
atmosféře proběhlo představení výherců, 
předání certifikátů a cen. Během občerstve-
ní se živě diskutovalo a následně proběhlo 
fotografování. Pro všechny žákyně a žáky, ale  
i jejich vyučující a doprovod, bylo setkání 
s  lichtenštejnskou princeznou nezapomenu-
telným zážitkem.

Zuzana Kejmarová Sedláčková,  
vyučující německého jazyka

V uplynulém školním roce se naši studenti 
opět účastnili mnoha soutěží a předmě-
tových olympiád a jejich snaha rozhodně 
nebyla marná. Mezi nejúspěšnější patří 
tito studenti:
J. Bruothová (I.kat.) – 11. místo v krajském kole, 
v obvodním kole, J. Pospíšil (II.kat.) – 2. místo,  
S. Hanák (II.kat.) 5. - 7. místo v olympiádě  
z českého jazyka. 
K. Dvořáková (kat. I.B) - 2. místo, A. Nikolić (kat. 
I.A) – 8. místo, F. Chládek (kat. II.B) – 6. místo  
v olympiádě z anglického jazyka. 
T. Pecák (kat.I.B) a M. Stejskal (kat.II.B) – 1.místo, 
H. Komrzýová (kat.II.B)  – 3. místo, D. Kalenda 
(kat.II.B)  - 4. místo, J. Tomáš a T. Bártová (kat.
III.A) – 5. -  6. místo v soutěži z německého 
jazyka. 
K. Medová – 2. místo a kolektiv ze sexty A -  
3. místo v soutěži časopisu Freunschaft.  
Velkým úspěchem bylo i 5. místo A. Pekové  
v ústředním kole olympiády z německého 
jazyka. 
D. Bárta (II.kat.) – 8. - 9. místo v krajském kole 
matematické olympiády. 
J. Štorek (kat.Student) – 3. místo v matematické 
soutěži Klokan
A. Honsů (kat.6.r.) - 4. - 6. místo v matematické 
soutěži Pythagoriáda. 
Čtyřčlenný tým (Bárta, Hloušková, Kousal, 
Komárek) – 19. místo ze 109 týmů ČR v mate-
matické soutěži MaSo.  
Tříčlenný tým ze sekundy s názvem The Bricks 
(Koucký, Hampl, Suchomel) získali 19. místo  

v Robosoutěži elektrotechnické fakulty ČVUT. 
A. Slaninová (kat.D) - 4. místo a K. Kukolová 
(kat.D) – 7.místo v chemické olympiádě 
J. Kolomazník (kat.D) – 2. místo v zeměpisné 
olympiádě. 
J. Bruothová (kat.C) – 2. místo v biologické 
olympiádě. 
V ekologické soutěži Zlatý list  získal 5. místo  
v krajském kole tým z tercie s názvem Bilbouni  
(Fribertová, Šilhavá, Kalenda, Horáčková, 
Dragonová).  

Daří se i ve sportu
Ani ve sportovních soutěžích jsme nezůstali 
pozadu. Tým děvčat v kategorii starších žá-
kyň (Bohatová, Bursová, Kititi, Boudová, Fri-
bertová) získal 1.místo v přespolním běhu 
Xaverovským hájem, postoupil do Pražské-
ho finále ve Stromovce, kde obhájil 5.místo. 
Týmy mladších i starších žáků získali 2.místo. 
Několik dílčích úspěchů jsme zaznamena-
li i v několika disciplinách plnění odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů (např. 
L.Fribertová – 1.místo v běhu na 100m).  
Tým starších žáků (Juha, Bárta, Kába,  
Kolář, Mareček, Kotrba, Podracký, Vojtíšek) 
získal 3.místo v celopražském finále floor-
ballu. Smíšený tým (Jůza, Bala, Daňhelka,  
Altschmiedová, Krísová, Karczubová,  
Gonzáles, Veselý, Šturc, Štefanský, Jureč-
ek) získal 1.místo v celopražském poháru  
středních škol v softballu.

Uznání mezi recitátory i výtvarníky
Určitě stojí za to připomenout také čestné 
uznání A. Cieplé a K. Kolrosové v recitační 
soutěži Pražské poetické setkání. Velkým 
úspěchem bylo 1.místo S. Hanáka v oblast-
ním kole soutěžní přehlídky mladých reci-
tátorů Memoriál Rosti Čtvrtlíka „Čtyřlístek 
2015“. V soutěži Školní časopis roku, kterou 
pořádá Asociace školních klubů ČR, časopis 
Kompot získal zvláštní cenu poroty. Přední 
místa jsme také obsadili v obou výtvarných 
soutěžích spojených s výstavami Chval-
ského zámku – B. Novotná a L. Špilerová – 
1.místo, J. Krojidlová a M. Kubrová – 2.místo  
a M. Stejskal – 3.místo v soutěži na téma  
Vánoce, zimní krajina. J. Kokešová  
a A. Nikolić – 1.místo, K.Hruška – 2.místo  
a M. Březinová a B. Pospíšilová – 3.místo  
v soutěži Moře plné dobrodružství.
Na závěr připomínám velmi pěkné výsled-
ky našich letošních maturantů – z celkové-
ho počtu 48 studentů jich více než polovina  
- 29 prospělo s vyznamenáním. Všem výše 
jmenovaným děkujeme za reprezentaci naše-
ho gymnázia a doufáme, že nastávající školní 
rok bude neméně úspěšný.

Zuzana Suchomelová, 
zástupkyně ředitele



SPORT

Prázdniny jsou již za námi a s  nimi i naše 
letní akce pro malé atlety. Letošní no-
vinkou bylo atletické týdenní soustře-
dění v  Podskalí na Orlické přehradě.  
Děti si dosyta užily nejen atletění, ale  
i dalších sportů jako letní biatlon, tenis, 
stolní tenis, fotbal, kanoistiku, nohejbal  
a volejbal. Vyzkoušely si také softball i střel-
bu ze vzduchové pistole a projely se par-
níkem na nedaleký Orlík. Vzhledem k  po-
časí si všichni dosyta užili vodní hrátky  
v Orlíku. Zároveň jsme během pobytu navá-
zali spolupráci a kamarádství s dětmi z atle-
tického oddílu Sparta z pražských Vysočan. 
Na konci prázdnin jsme pořádali již tradičně 
oblíbený atletický příměstský tábor. 

Začněte s námi trénovat
V novém školním roce začínáme s  tréninky 
od 8.9.2015. Těšíme se na všechny stáva-

jící i budoucí at-
lety. Volná místa máme ještě v  ka-
tegorii mladšího žactva pro žáky  
5. a 6. tříd (tréninky úterý 15:30-17:00 
a pátek 15:00-16:30) a v atletické mi-
nipřípravce pro předškoláky, která 
navazuje na tradiční sokolskou vše-
strannost (tréninky ve středu 16:30-
17:30). 
Více informací najdete na stránkách  
www.atletikahp.cz a v září se těšíme 
na shledanou na pravidelných trénin-
cích. 

Za trenérky Klára Hlaváčková  
a Anna Ondriášová

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
Mladí atleti nezaháleli ani o prázdninách

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SPORTOVNÍCH GYMNASTEK
Sportovní gymnastky o prázdninách nejen 
odpočívaly, ale většina z nich také pilně tré-
novala. Se svými trenéry se děvčata rozjela 
do Poděbrad, do Prostějova, Děčína a do Ha-
brkovic. 

V  Poděbradech jim trenéři kromě pětiho-
dinového dvoufázového tréninku připravili 
řadu doplňkových aktivit. Hledaly např. ulou-
pený poklad se Sherlockem Holmesem, jez-
dily na kolech, na kolečkových bruslích, cho-
dily pěšky, povozily se na výletní lodi po Labi.
Soustředění v  Prostějově proběhlo poprvé, 

velmi se vydařilo, také strava byla výtečná. 
Děvčata trénovala spoustu nových prvků 
a zdokonalovala naučené cviky. U příprav-
ky byly vidět obrovské pokroky a nadšení 
z gymnastiky. Do Prostějova se budou všich-
ni rádi vracet.
Habrkovické gymnastky trénovaly v  tělo-
cvičně ZŠ v Žehušicích, jako doplňkový sport 
měly jízdu na kolech, za týden najezdily přes 
100 km. Podnikly výlet s  přespáním ve Vel-
kém Oseku, koupaly se v řece Doubravě, za-
zpívaly si při kytaře u táboráku a na zpáteční 
cestě si prohlédly město Kolín. 
V Děčíne trvalo soustředění dva týdny, děv-
čata trénovala některé dny dvoufázově, při 
teplém počasí prvního týdne využívala míst-
ní koupaliště. Dále jezdila na kolech a na ko-
lečkových bruslích. Navštívila ZOO v Děčíně 
a podnikla výlet do národního parku v  Bad 
Schandau.

Nábor holčiček do sportovní gymnastiky 
Oddíl Sportovní gymnastiky v  Horních 
Počernicích nebude letos přijímat pří-

pravku. Od září 2015 bude fungovat od-
díl SG v  Šestajovicích, kde budou trénovat 
i trenéři z  Horních Počernic. Nábor bude 
probíhat celé září ve sportovní hale v  Šes-
tajovicích – ulice U Váhy vedle Mateřské 
školky vždy v pondělí, ve středu a v pátek od  
16 – 18 hodin.        

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu

PRÁZDNINY NA KURTECH
Prázdniny skončily, léto brzy předá vládu 
podzimu a venkovní sezóna tenisu skončí. 
Aktivity našeho tenisového oddílu se přesu-
nou do haly a soustředíme se především na 
zlepšování úderů, herní taktiky a zlepšování 
fyzické kondice našich mladých hráčů.

Léto - a především prázdniny – ovšem skýtá 
mnohem větší prostor pro rozličné aktivity, 
kterými si zpestřujeme pravidelné tréninky, 
aby se nestaly monotónní rutinou, ale zábav-
nou a hravou formou přípravy na zápasy.

Jaké akce jsme tedy letos absolvovali? 
Květen a červen kromě tréninků vyplnily ví-
kendové zápasy družstev (mistrovská utká-
ní). V kategorii dorostu jsme se umístili na 

třetím místě a jen o kousek nám unikl postup 
do vyšší třídy. Stejnou pozici obsadili starší 
žáci. Mladší žáci družstvo 4+2 se umístilo na 
6. místě a náleží jim pochvala, protože hráli 
z našich dětských družstev nejvyšší kategorii  
a 2. třídu udrželi i na další rok.

Soustředění u Krumlova
Během prázdnin jsme uspořádali dva turnu-
sy soustředění v překrásném prostředí Čes-
kého Krumlova. První termín byl určen pro 
naše mladší hráče a začátečníky. V druhém 
turnusu se po kurtech proháněla výběrová 
skupina a naši závodní hráči. Naši svěřenci 
zde měli příležitost se intenzivně věnovat 
tenisu, poměřit své síly s místními kluby  
a relaxovat při společných aktivitách – kolek-

tivních sportech, pobytu u vody či návštěvě 
pamětihodností. Nezapomeňme zmínit také 
letní tábory přímo na kurtech našeho klubu, 
kde se v hojném počtu prostřídali hráči od 5 
do 15 let. Některé program tak zaujal, že se 
hlásili trenérům opakovaně na další termíny. 
Co více potěší než vlastní zájem hráčů, kte-
ří chtějí se svými vrstevníky a trenéry strávit 
více času na tenise.

Prázdniny ve znamení turnajů
Léto patřilo také celostátním turnajům. Od 
začátku července proběhlo několik turna-
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ZAČÍNÁME V MALÉ TĚLOCVIČNĚ FZŠ CHODOVICKÁ  
OD 14. ZÁŘÍ 2015!
Již 18. sezónu nabízíme sportovní kurzy pro 
děti od 4 do 18 let. Pro nejmenší jsme při-
pravili cvičení zaměřené na všestrannost a 
komplexní pohybovou průpravu a pro star-
ší jsou určeny míčové hry, volejbal a tanec.  
Snažíme se, aby se děti sportem bavily a aby 
se stal pevnou součástí jejich života. Proto 
rozvíjíme jejich obratnost především formou 
her, používáme pestrou škálu sportovních 
pomůcek - míče volejbalové, basketbalové, 

overbaly, tenisáky, švihadla, obruče, oštěpy, 
létající talíře, padák, polštářky, atletické pře-
kážky, lana atd. V tělocvičně využijeme při cvi-
čení všechno dostupné nářadí - kruhy, žebřiny, 
kladinu, trampolíny, lavičky, švédské bedny, 
žebřík ….
Pro dospělé letos otevíráme 5 různých večer-
ních cvičení. Novinkou je kruhový trénink, 
který je určen pro ženy i muže, začátečníky  
i pokročilé.  Zápisy do našich dětských kurzů 

probíhají v týdnu od 14. do 17. září (v případě 
volného místa v kurzech i později) přímo na jed-
notlivých hodinách. Místa v kurzech Skokánek  
a Malý i Velký Skippy doporučujeme  zarezervo-
vat předem na e-mail  studio.salute@seznam.cz, 
případně na tel.: 607 105 051 nebo 281 921 862.  
Všechny dětské kurzy lze předem nezávazně  
vyzkoušet. Na lekcích pro dospělé vás  
přivítáme kdykoliv bez předchozí rezervace.
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jů ve všech věkových kategoriích počínaje 
mladšími žáky až po dospělé. Nejlépe se 
vedlo domácím hráčům na srpnovém turnaji 
dospělých. Naše trenérka a hráčka Vendula 
Černohlávková se probojovala až do finále, 
kde vítězně porazila Štěpánku Skácelovou 

6:4, 6:3. Další vítězství si odnesla z finále 
čtyřhry, kdy s kolegyní a další trenérkou  
Růženou Krtkovou Rudnickou vyhrály těsně 
v supertiebreaku. Na turnaji se dařilo i našim 
mužům. Ve dvouhře se dostali do semifinále 
Dan Bouda a Jiří Gregor. Ve čtyřhře se ve finá-

le střetli dokonce samí domácí hráči. 
Dvojice Jan Veselý a Jiří Gregor pora-
zili Arnošta Krtka s Danem Boudou.

Tenisová škola
Zaujaly vás naše aktivity? Hledáte 
sportovní vyžití pro vaše děti nebo 
společenské a sportovní vyžití pro 
vás? Máte zájem o podrobnější in-
formace? 
Přijměte tedy naše pozvání na 
den otevřených dveří, kde si mů-
žete prohlédnout areál a zahrát si 
s našimi klubovými trenéry. Pro 

děti jsou připraveny zkušební tréninky  
a zábavný program. Rodiče zde získají po-
třebné informace pro případný zápis do Te-
nisové školy.
Termíny:
Pondělí 7.9. v čase 18-19 h
Úterý 15.9. v čase 17-18 h
Adresa: Otovická 2865/109

V případě dotazů nás kontaktujte  
na tel: 733 174 924 nebo emailu:  
tenisovaskola@tenishornipocernice.eu
Těšíme se na setkání s vámi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 19.00 - 20.00  PO MALÝ SKIPPY 
míčové hry 6 -8 let 

SKOKÁNEK 
pohybové hry 4-6 let 

STEP BODY  

16.15 - 17.30 17.30 -18.50 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 ÚT 
VOLEJBAL   I. 

začátečníci od 10 let 
VOLEJBAL  II. 

pokročilí 
ZUMBA KRUHOVÝ TRÉNINK

15.30 - 16.30 16.30 - 17.45 17.50 - 18.50 18.55 - 19.55 ST MALÝ SKIPPY 
míčové hry 6 - 8 let 

VELKÝ SKIPPY 
míčové hry 9 - 13 let 

ZUMBATOMIC 
tanec a hry od 8  

ZUMBA & CORE 

16.15 - 17.15 17.15 - 18.15 18.15 -19.35 19.45 - 21.00 ČT 
SKOKÁNEK 

pohybové hry 4 - 6  
SKOKÁNEK PLUS 

pohybové hry 6 - 8 let
VOLEJBAL  II. 

pokročilí 
INTERVAL BODY 

Rozvrh cvičení pro školní 2015/2016

Podrobné informace o našich kurzech  
najdete na www.studiosalute.cz. 

AEROBIK V RATIBOŘICKÉ
ROZVRH HODIN
SÁLEK 1. SÁLEK 1. SÁLEK 1. SÁLEK 1. SÁLEK 2.

DětskýAE 5-8 Dět. AE 9-12 PILATES ZAČ. PILATES POKR.   AE BODY
16.30-17.25  17.30-18.25 18.30-19.30 19.30-20.30 19.00-20.00

DětskýAE 5-8 Dět.AE 9-12 PILATES ZAČ. PILATES POKR. PORT DE BRAS

16.30-17.25 17.30-18.25
18.30-19.30 19.30-20.30 19.00-20.00

NEDĚLE CHI-TONING

19.00-20.00

PONDĚLÍ

STŘEDA

Začínáme 2. 9. 2015 hodinou Port de bras. PILATES - první hodina 7. 9. 2015. Na tyto hodiny je nutná tel.rezervace. Poslední volná místa.
DĚTSKÝ AEROBIK - zápis pro nová děvčata 2. 9. 2015 v 17 hod. V sálku tělocvičny Ratibořická. Cvičit začneme 7. 9. 2015. Info na 776 659 901 
Martina Doskočilová.                Těší se na Vás lektorky AE Ratibořická

AEROBIK  
V RATIBOŘICKÉ 
ROZVRH HODIN
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NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK  
GLADIATOR RACE

MLADÉ BĚCHOVICE PO PADESÁTÉ!

Oheň, voda, bláto, bažiny a k tomu síla, vytrvalost, vůle- asi tak by 
se dal popsat den v motokrosovém areálu v Holicích u Pardubic, 
kde se sešlo více jak 1400 závodníků. 
Dobrodružný překážkový závod Gladiator race probíhal na trati 
delší než 6 km v extrémním terénu. Stavitelé trati, reprezentan-
ti ČR v Adventure race (nejtěžší závody světa), přichystali umělé  
i přírodní překážky- skoky do vody, přelanění, lanové a ohňové 
překážky, podzemní tunely, průchody močály, nošení břemen, 
plazení bahnem a mnoho dalšího. 
Extrémního závodu určeného pro každého, kdo si chce sáhnout 
na dno, najít svou hranici, poznat sám sebe se zúčastnili i Josef  
a Martina Ptáčkovi, kteří reprezentovali Horní Počernice v kategorii 
dvojic. V konkurenci dalších špičkových sportovců, hasičů, vojáků 
a ostatních odvážlivců se neztratili. Pepa byl vůbec nejmladším 
účastníkem závodu. Za pomoci své sestry Martiny se zdárně probil 
do cíle.

Josef Ptáček

V roce 1966 vznikl závod pro děti Mladé Bě-
chovice. Málokdo věřil, že se závod dokáže 
udržet padesát roků. V prvních ročnících se 
běhalo po silnici. Po různých změnách jsme 
stanovili nově délky tratí, které se všechny 
běhají na fotbalovém hřišti. 

Letošní ročník je tedy před námi a my každým 
dnem připisujeme na startovní listinu desít-
ky nových závodníků. Je potěšující, že počty 
zájemců o běh stále stoupají a tak lze před-
pokládat, že loňský rekord - 656 závodníků, 
bude při jubilejním ročníku opět překonán. 
Přihlášené děti můžou přijít krátce před svým 
startem přímo na hřiště, kde dostanou star-
tovní číslo. Jaké? To se dozví již v pátek večer 
na internetové stránce: www.mladebechovi-
ce.cz, kde bude kompletní startovní listina. 

Nejpřesnější získá fotoaparát. Krátká vzpo-
mínková akce proběhne za účasti bývalých 
závodníků, organizátorů, zástupců sponzorů 
a starostů okolních obci v 9:50 před startem 
nejmenších závodníků. V závěru vyhlásíme 
závodníka, kterému se povedlo nejpřesněji 
odhadnout počet běžců. Výherce získá digi-
tální fotoaparát NIKON. Cenou pro vylosova-
ného závodníka bude i letos horské kolo ok 
firmy IPEX. Důležité je, aby byl se startovním 
číslem při losování! Čekání si mohou závod-
níci zkrátit na tréninkovém hřišti, kde budou 
připraveny soutěže Dětské atletiky. A ještě 
jedna důležitá zpráva: náš závod byl opět za-
řazen do Poháru Pražských Běžeckých nadějí. 
Mladé Běchovi-
ce se uskuteční  
v sobotu 19. září. 
Následující neděli  
27. září se usku-
teční závod pro 
bruslaře In-line 
Běchovice a tra-
diční závod Bě-
chovice - Praha. 
Od patníku s čís-
licí 13 se vydají 
na trať nejprve 

bruslaři a po nich bude následovat ve třech 
rozbězích několika tisícový dav běžců na de-
setikilometrové trati. 

Jan Jech, 
ředitel závodu Mladé Běchovice

Na fotografii Luď ka Janduse bojuje  
Nicol Petříková (438) ze ZŠ Ratibořická  
o páté místo v běhu na 600 metrů.  Druhá 
fotografie je ze závodu dětí s postižení, 
který vyhrál Stanislav Holý (496). Garan-
tem tohoto běhu byla MČ Praha - Horní 
Počernice.
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ANGLIČTINA A NĚMČINA s Dianou (Didi) 
(od září 2015) pro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chcete, aby Vaše dítě nemělo  
problémy s Angličtinou nebo Němčinou? 

 
*Konverzační hodiny 

*Doučování veškeré gramatiky 
*Dělání domácích úkolů 

*Příprava na písemné práce 
*Poslechová cvičení, DVD ukázky 

*Drilovací cvičení 
* Vysvětlení, jak se efektivně učit jazyk 

*Spec.výuka pro předškoláky 
*Spec.výuka pro školkové děti 

 
!!! Posílání audio nahrávek emailem !!! 

Žáci mají možnost si denně opakovat 10 min. jazyk….. 
Více info a přihlášky na tel.: 775 02 11 74 (D.Hořínková) 

email:aadla@email.cz 
 

 

předškoláky žáky ze zákl. 
škol a gymnázií 

děti  od 4 let 

Pozvánka
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www.ocnioptikahp.cz
Lipí 2556/3
19300, Praha 9
email: info@ocnioptikahp.cz
tel.: 281 865 665 

Brýle zdarma platí při zakoupení vyznačených značek z vybraného sortimentu.
Akce platí do vyprodání zásob. Levnější brýle ZDARMA.

www.ocniklinikahp.cz
Oční klinika Horní Počernice, 
Obchodní 2694/2, Praha 9
email: info@ocniklinikahp.cz
tel.: 281 865 664, 602 105 355

REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET! 

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.

LASEROVÁ OPERACE DO 45 LET! 

technologie ReLEx SMILE

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

Možnost spojit konzultaci 
a laserovou operaci v jeden den:

 11.  12. 9. 2015
REFRAKČNÍ VÍKEND:

+ 17. a 24. 9.

OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU!

Vyšetření bez objednání
Nejmodernější operační technologie
Operační tým s mnohaletými zkušenostmi
Minimální objednací lhůty

technologie FemtoFAKO LenSx

Možnost volby operační technologie
a typu nitrooční čočky

Po operacišedého zákaluBRÝLE NA ČTENÍ ZDARMA!

BABÍ LÉTO BEZ 
DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ!

1+1 
dioptrické brýle 

ZDARMA!

BRÝLE PRO PRÁVNÍKY, LÉKAŘE, 
DĚLNÍKY I METAŘE!
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Pozvánka

V úterý 22. září 
2015 od 18.00 
hodin srdečně 

zveme na přednášku 
v sále SKP HoPo 

na Křovinově 
náměstí 11/16 

Mgr. J. Klampfl ová

SEBEVĚDOMÍ 
SE NÁM 
HODÍ!

Oblíbená lektorka 
a konzultantka říká: 
„Sebevědomí je 
dovednost, kterou 
se můžete naučit 
a kterou prostě 
musíte mít!“

PROJEKT PODPORUJE 
MLUVME 
SPOLU

Těšíme se na vás 
DM Divizna

VSTUP 
A OBČERSTVENÍ 
ZDARMA

Anglický program pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ
 

Od druhé poloviny září otvíráme další ročník anglického  
programu pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ. Jde o výuku 2x týdně  

odpoledne (časově upravíme dle rozvrhů ZŠ a kroužků).  
Vyučujeme 2 hodiny anglické gramatiky, 1 hod. konverzace  

a 2 hodiny anglického předmětů Podnikání, vyučovaného na 
PC v AJ. Není nutná velmi dobrá vstupní znalost AJ. Žáci jsou 

po absolvovaném studium automaticky přijímáni na 4leté 
maturitní studium. 

Studium je ukončeno mezinárodním anglickým certifikátem. 
Určeny pro ty, co si chtějí zlepšit angličtinu a baví je počítače.

Těšíme se na Vás. 
Obchodní akademie Praha 9 Satalice

www.oapraha.cz, tel: 286857164
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angličtina 

www.moje-jazykovka.cz 
 

•   naučíme Vaše děti jazyky používat 
•   přímo v Horních Počernicích 
•   maximálně 8 dětí ve skupině 

Novinka: příprava ke státní maturitě  
z AJ a NJ 

Začínáme už 8. 9. Přihlášky a více informací najdete na: 

němčina 
španělština 

BK_inzerce_A6_Hornopocernicky-zpravodaj_07-2015_tisk.indd   1 6.8.2015   14:06:22
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na Koupališti se konají  
v sobotu 10.10.2015 od 7 hodin. Sraz v klubovně. 
Loví se na plavanou.                                              Zve výbor MO

42– 43

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

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

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

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ
PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, 

BOURACÍ, MALÍŘSKÉ PRÁCE. 
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, NEBYTOVÉ 

PROSTORY. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN.
777 670 326

KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ
„VE VĚŽÁKU“

BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H
BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE

605 246 337, 603 877 942

ANGLIČTINA, NĚMČINA INDIV. VÝUKA, 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY, KONVERZACE. 

TEL.: 607 593 905

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ S MASÁŽÍ 500, 
ČESKOBRODSKÁ 574 BĚCHOVICE. 

606 171 557
WWW.U-PETRI.CZ

KOMINÍK JIŘÍ LUKOVIČ
REVIZE A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

VEŠKERÉ KOMINICKÉ PRÁCE. 
TEL.:723 757 397

VÝKLAD KARET A PORADNA
ODPOVÍM NA VAŠE DOTAZY:  
LÁSKA, ZDRAVÍ, PENÍZE ATD. 

INF. 777 878 822 JULIE

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID ZDRAV. ZAŘÍZE-
NÍ V BLÍZKOSTI METRA B ČERNÝ MOST

DPP-NADSTANDARDNÍ MZDA 
PO-PÁ MEZI 10-13 HOD., VEČER MEZI 19-

23 HOD., V SOBOTU 15-19 HOD.
OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE TYPU B.

KONTAKT: 606 823 920

FRANCOUZŠTINA, ITALŠTINA,
NĚMČINA, RUŠTINA

PROFESIONÁLNÍ LEKTORKA NABÍZÍ  
VÝUKU NA MÍRU PRO FIRMY  

I JEDNOTLIVCE.  
INFO:HANKA.SUKOVA@SEZNAM.CZ 

NEBO 775 200 764

PŘIJMEME PRODAVAČKU PRO  
ČERPACÍ STANICI MARTIN OIL.  

NÁSTUP MOŽNÝ 10/2015
PRO BLIŽŠÍ INFO 722 003 300

ANGLIČTINA, NĚMČINA DOUČOVÁNÍ, 
KONVERZACE, ZÁKL. ŠKOLY, GYMNÁZIA 

A SPEC. VÝUKA OD 4 LET, PŘEDŠK.AUDIO 
NAHR. EMAILEM V CENĚ.  

INFO 775 021 174 DIANA HOŘÍNKOVÁ

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

TEL. 605 567 053

PRONAJMEME NEBYT. PROSTOR  
S VÝLOHOU 28 m2 + WC

TEL. 602 292 615
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