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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  květnu 2014
Do 4. 5. 2014 FESTIV'ART: OBRÁZKY Z MIONS PRODEJNÍ GALERIE, CHVALSKÝ ZÁMEK
Do 4. 5. 2014 PODOBY UMĚNÍ – VÝSTAVA SŠUAŘ NOVÝ ZLÍCHOV KOČÁROVNA CHVALSKÉHO ZÁMKU
Do 1. 6. 9.00–17.00 FENOMÉN IGRÁČEK CHVALSKÝ ZÁMEK 
6. 5. – 1. 6. MILOŠ FIKEJZ: TVÁŘE SVĚTA FILMU A LITERATURY GALERIE A KOČÁROVNA CHVALSKÉHO ZÁMKU
Do 15. 6. 9.00–17.00 ČTYŘLÍSTEK NA CHVALSKÉM ZÁMKU
5. 5. 10.30  PŘEDNÁŠKA: MODERNÍ A EKOLOGICKÉ LÁTKOVÉ PLENY RC MUM, MEZILESÍ 2058
7. 5. 11.15–11.45 DIVADÝLKO DUHOVÁ POHÁDKA RC MUM, MEZILESÍ 2058
10. 5. 13–18 HOD  FESTIVAL HISTORICKÉHO TANCE NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
12. 5. 16.00 FARNÍ PIKNIK S VERNISÁŽÍ JAKUBA VERICHA Z DC PAPRSEK CÍRKEV ČS. HUSITSKÁ, NÁCHODSKÁ 382/171
12. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ J. BACHTÍKA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
13. 5. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY I. LIKINY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
15. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. BACHŮRKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 
14. 5. 18.00–20.00 PORODNÍ VEČÍREK A VÝSTAVA RC MUM, MEZILESÍ 2058
15. 5. 16.00 MUM RODINNÝ BĚH  V LESE U KOUPALIŠTĚ VE SVÉPRAVICÍCH
15. 5. 21.00 RYCHLÉ ŠÍPY (DS ZEPTEJTE SE KOCOURA) DIVADLO V PŘÍRODĚ

16. 5. 17.00 FESTIVAL STUDENTSKÝCH ORCHESTRŮ HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2014 SMYČCOVÉ A KOMORNÍ ORCHESTRY
 DIVADLO H. POČERNICE 

16. 5. 21.00 RYCHLÉ ŠÍPY (DS ZEPTEJTE SE KOCOURA) DIVADLO V PŘÍRODĚ
17. 5. 10.00–17.00 KONSTELACE NA TÉMA OTEVŘENOST A KOMUNIKACE RC MUM, MEZILESÍ 2058

17. 5. 15.00–20.00 FESTIVAL STUDENTSKÝCH ORCHESTRŮ HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2014, TANEČNÍ A SWINGOVÉ ORCHESTRY 
 AREÁL CHVALSKÉ TVRZE 

17. 5. 17.00 A 21.00 RYCHLÉ ŠÍPY (DS ZEPTEJTE SE KOCOURA) DIVADLO V PŘÍRODĚ
18. 5. 17.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (TEÁTR VÍTI MARČÍKA) DIVADLO V PŘÍRODĚ
18. 5. 21.00 ROBINSON CRUSOE (TEÁTR VÍTI MARČÍKA) DIVADLO V PŘÍRODĚ
19. 5. 17.00 KONCERT ŽÁKŮ V RÁMCI FESTIVALU LIBEŇSKÉ JARO MLADÝCH LIBEŇSKÝ ZÁMEK 
20. 5. 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S ANDREOU ŽBODÁKOVOU  CHVALSKÝ ZÁMEK 
20. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ SAXOFONOVÉ TŘÍDY T. KRÁLOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
20. 5. 18.00 KONCERT VIOLONCELLOVÉ TŘÍDY M. CIBULKOVÉ A KLAVÍRNÍ TŘÍDY M. ČERMÁKOVÉ  GALERIE 14 – ČERNÝ MOST
21. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY V. MATĚJÁKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 
22. 5. 18.00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ  KD KYJE
23. 5. 16.00–18.00 VOLNÁ MONTESSORI HERNA  RC MUM, MEZILESÍ 2058
23. 5. 21.00 KOCOUR V BOTÁCH (DS POČERNÍČCI) DIVADLO V PŘÍRODĚ
24. 5. 10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU S POPELKOU, ČTYŘLÍSTKEM A IGRÁČKY  CHVALSKÝ ZÁMEK
24. 5. 9.00–11.00 VOLNÁ MONTESSORI HERNA  RC MUM, MEZILESÍ 2058
24. 5. 17.00 A 21.00 KOCOUR V BOTÁCH (DS POČERNÍČCI) DIVADLO V PŘÍRODĚ
24.–25. 5. HAJÁLES – NOCOVÁNÍ V MUMU S PROGRAMEM RC MUM, MEZILESÍ 2058
25. 5. 10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU SE SKŘÍTKEM MATÝSKEM, ČTYŘLÍSTKEM A IGRÁČKY CHVALSKÝ ZÁMEK
25. 5. 17.00 KOCOUR V BOTÁCH (DS POČERNÍČCI) DIVADLO V PŘÍRODĚ
27. 5. 9.00 ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ KROUŽKU HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA CHVALSKÝ ZÁMEK 
29. 5. 15.00 JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA ZAHRADA MŠS, ZŠP A ZŠS BÁRTLOVA 83
30. 5. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY D. KALLMÜNZERA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 
30. 5. 21.00 DVANÁCT (DS VÝTEČNÍCI) DIVADLO V PŘÍRODĚ
31. 5. 17.00 VODNÍK MAŘENKA DIVADLO V PŘÍRODĚ
31. 5. 21.00 DVANÁCT (DS VÝTEČNÍCI)  DIVADLO V PŘÍRODĚ
1. 6. 14.00–16.00 POHÁDKOVÝ LES A DIVOKÝ ZÁPAD  U PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ
1. 6. 17.00 O BĚTUŠCE A KLEOFÁŠOVI (MÁJ PRAHA) DIVADLO V PŘÍRODĚ
1. 6. 21.00 DVANÁCT (DS VÝTEČNÍCI)  DIVADLO V PŘÍRODĚ
od 21. 6. CESTA (NEJEN) DO PRAVĚKU ZDEŇKA BURIANA – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA CHVALSKÝ ZÁMEK
od 21. 6. OBRÁZKOVÉ LEPORELO ČESKÝCH DĚJIN CHVALSKÝ ZÁMEK
22. 6. OD 15.00 SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN, RYTÍŘŮ A PRINCŮ CHVALSKÝ ZÁMEK

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

Foto na titulní straně: 
Vladimír Mojžíš jr.

Zveme na Zámecké posezení na Chvalském zámku
v úterý 20. května 2014 od 14.00 bude naším hostem televizní dramaturgyně a producentka Andrea Žbodáková
Stála za vznikem velkých televizních projektů, jako jsou např. Sauna, VyVolení, Splněné sny a mnohé další. Andrea nám promítne zajímavé 
ukázky, poví nám o úskalích i radostech televizní práce i o tom, s kým se před kamerou dobře spolupracuje a komu je lépe se vyhnout. Před-
staví nám profesi televizního dramaturga a zázemí jeho práce.

Těšíme se na vás!
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Květen je odedávna přijímán jako 
nejkrásnější měsíc v roce. Ovliv-
něn bohyní lásky Venuší, je oslavou 
lásky a znovuzrození. Květy třešní 
symbolizují ženskou krásu a něhu, 
proto není překvapením, že v květ-
nu vzdáváme poctu našim matkám 
a rodinám. Svátek matek má v naší 
civilizaci původ už v antických osla-
vách bohyně matky, vyjadřuje úctu 
a vážnost jejich role ve společnosti. 

Maminky jsou pro nás v životě nenahraditelné, milují nás v dobrém 
i zlém. Poděkujme jim – nejen v květnu - za vše, co nám dětem i na-
šim rodinám poskytují. Přiznejme jim zásluhy na výchově naší i bu-
doucích generací. Važme si fungujících rodin, z nich si odnášíme vý-
bavu do života, pak i pocit životního naplnění, který není pro mnohé 
samozřejmostí. Podoby dnešní rodiny jsou rozličné, přesto by měla 
zůstat tradičně místem, odkud vycházíme a kam se rádi vracíme. 
Zaslouží si, abychom jí věnovali pozornost. Květnový svátek nám ji 
vždy připomene. Přeji vám krásný květen naplněný láskou a porozu-
měním. 

Hana Moravcová

Slovo starostky

Z DIÁŘE RADNICE
■ NOC S ANDERSENEM
Počernické děti se tradičně zúčastnily celo-
státní akce Noc s Andersenem, jak se o tom 
dočtete uvnitř čísla. Já jsem byla pozvána 
ZŠ Stoliňská na soutěže, hry a opékání buř-
tů v Chvalském lomu.

■ VELIKONOČNÍ POSEZENÍ 
SENIORŮ

Příjemné setkání s našimi seniory se usku-
tečnilo v KC Domeček. Všichni si zde moh-
li koupit výrobky s tematikou Velikonoc, 
které senioři vyráběli v Diakonii. Společně 
s radní Alenou Štrobovou jsem se zúčastni-
la také výroční schůze Klubu seniorů v Hor-
ních Počernicích.

■ CHARITATIVNÍ KONCERT 
SRDCE PRO TEREZKU

Ukažte, že máte dobré srdce, a přijďte 30. 
května v 18.00 do KC Domeček na kon-
cert Srdce pro Terezku, který pořádají přá-
telé projektu Dotek štěstí. Výtěžek koncertu 
je určen pro nemocnou Terezku, která boju-
je s těžkou nemocí. (http://www.divadlopo-
cernice.cz/)

■ ORDINACE PRO LÉKAŘE
V nově opraveném domě, který se nachá-
zí vpravo při vjezdu do Chvalské tvrze, vy-
brala MČ na základě výběrového řízení dva 
zájemce o pronájem bytů, které jsou v 1. 
patře objektu, a nabídla pronájem ordi-
nace praktickému lékaři pro dospělé. Tím 
se zmírní nedostatek těchto lékařů v Hor-
ních Počernicích, kteří už nemohou přijí-
mat nové pacienty. Jedna ordinace se bude 
znovu nabízet opětovným vyvěšením na 
úřední desce.

■ DOPRAVNĚ-SKLADOVACÍ 
STŘEDISKO SATALICE

Jistě mnoho z hornopočernických obča-
nů zaznamenalo rozruch ohledně zříze-
ní střediska na likvidaci odpadů v soused-
ní MČ Satalice. Konalo se mimořádné jed-
nání Rady MČ Praha 20, kde jsme k tomu-
to záměru přijali následující usnesení: RMČ 
Praha 20 nesouhlasí s realizací záměru in-
vestora Ipodec – Čisté město, a.s. s názvem 
Dopravně – skladovací středisko Satalice. 

Hlavním důvodem je zhoršení kvality život-
ního prostředí a nadměrná hluková a do-
pravní zátěž. Toto vyjádření jsme zaslali na 
odbor životního prostředí MHMP. Následně 

jsem se zúčastnila jednání 
zastupitelstva v Satalicích, 
kde jsem sdělila naše sta-
novisko jak místní samosprávě, tak satalic-
kým občanům a zástupcům firmy Ipodec. 
Pro jistotu jsme si také ověřili na magistrátě 
situaci kolem této záležitosti a zjistili jsme, 
že firma Ipodec podala žádost na odbor ži-
votního prostředí o ukončení procesu po-
suzování vlivů na životní prostředí. V sou-
časné době tedy nehrozí pro naši MČ žád-
né riziko zhoršení dopravního zatížení, ani 
negativní vliv na životní prostředí.

■ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI 
CÍRKVÍ

Setkání představitelů všech křesťanských 
církví, které působí v Horních Počernicích, 
proběhlo 23. dubna na Chvalském zámku. 
Bylo to příjemné odpoledne s lidmi, kteří 
mají srdce na správném místě a jejich myš-
lení je plné citu a lásky. I když každá deno-
minace klade důraz ve věrouce na to, co je 
pro ni charakteristické, jednotící myšlen-
kou všech bez rozdílu je služba. A to ne-
jen služba slovem v jednotlivých společen-
stvích, ale především otevřeností k potřeb-
ným, jak to na setkání jednomyslně zazně-
lo od všech duchovních. Společně uvažují, 
jak a čím přispět naší obci v oblasti sociální, 
zdravotní či životního prostředí.
Na křesťanských společenstvích oceňuje-
me především dobrovolnictví a podporu 
mezigeneračního spolužití. Bylo by potěšu-
jící, kdyby lidé v naší obci spojili síly, srdce i 
rozum a obohatili se vzájemnou službou. 

 

Společně s  odborem místního hospodářství 
jsme zajistili instalaci mobilního WC na dět-
ském hřišti u ZŠ Ratibořická.

NOC KOSTELŮ 23. KVĚTNA
Farnost u sv. Ludmily na Chvalech, modlitebna Evangelické církve metodistické na Křovinově náměstí a Sbor 
Českobratrské církve evangelické v Třebešovské ulici se připojují k programu akce Noc kostelů 2014. Podrob-
ný program najdete na webových stránkách jednotlivých církví nebo na www.nockostelu.cz.
V Praze 20 se do akce Noc kostelů zapojují tři farnosti: kostel Sv. Ludmily na Chvalech (18.30 – 23.20), Modli-
tebna Evangelické církve metodistické (15.00 – 23.00) a Českobratrská církev evangelická (18.00 – 23.00).
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Paní starostko, na základě výzvy primáto-
ra hlavního města Prahy připravila Měst-
ská část Praha 20 v roce 2013 rozvahu nad 
svým územím pro potřeby Metropolitního 
plánu. Co tedy považujete z hlediska dal-
šího vývoje naší městské části za nejdůle-
žitější?
Lakonicky řečeno, nejdůležitější je celek. Hor-
ní Počernice jsou sice nedílnou součástí Prahy, 
ale svým uspořádáním a jasným vymezením 
zastavitelného a nezastavitelného území by 
měly mít spíše charakter samostatného města 
s dostatečným prostorem pro příjemný život, 
práci i rekreaci. Naší snahou je proto zamezit 
prolínání našeho zastavěného území do sou-
sedních městských částí a obcí, a lidem, kteří 
v Horních Počernicích bydlí, zajistit odpovída-
jící občanskou vybavenost.
Zastavěné území by si i nadále mělo udr-
žet své dvě hlavní a jasně oddělené podoby 
i funkce, tedy obytnou a produkční. Nechceme 
zhušťovat stávající zástavbu, ale naopak v rám-
ci rozvojových ploch vymezených stávajícím 
územním plánem, chceme rozvolněnou zá-
stavbu, přičemž obytná část by vždy měla tvo-
řit většinu zastavěného území. Horní Počerni-
ce by měly mít obraz vilové čtvrti se zahrada-
mi, a to jak ve stávajícím, tak rozvojovém úze-
mí. Je třeba maximálně chránit současné zele-
né plochy a nepřipustit, aby se tyto plochy, de-
klarované jako zeleň či orná půda, změnily na 
plochy určené k výstavbě.
Jak řekl architekt Roman Koucký v souvislos-
ti s úskalími nového Metropolitního plánu 
Prahy, extenzivní rozvoj je už minulostí, je to 
neřest dvacátého století. Z hlediska životní-
ho prostředí musíme hledat kvalitu v každém 
místě, v každé jednotlivosti. Město by mělo 
být především místem k životu. Potřebujeme 
intenzivní strukturu, která vytváří především 

kvalitu života, proto jsme také v roce 2012 
angažovali jako poradce v těchto záležitos-
tech architekta Jana Kasla.

Můžete uvést konkrétní nejdůležitější sta-
vební záměry v obci? Jistě mezi ně patří vel-
mi diskutovaná výstavba v areálu Léčebně 
rehabilitačního střediska na Chvalech.
V tomto případě je přerušeno územní říze-
ní do doby, než se stavbou kruhového objez-
du vyřeší dopravní napojení s ulicí Hartenber-
skou a celková rekonstrukce této komunika-
ce. Nyní jednáme s majiteli pozemků v daném 
místě. Teprve po vypořádání vlastnických vzta-
hů můžeme požádat o peníze na stavbu kru-
hové křižovatky. Pokud půjde vše dobře, moh-
la by stavba po projednání celého stavebního 
řízení začít nejdřív v roce 2016. Dále je zde tře-
ba řešit problematickou dopravu a možný vliv 
na životní prostředí.

Další lokalitou, kde se uvažuje o výstavbě, 
je Robotnice. 
Pozemek koupila už před sedmi lety firma BH 
Reality a chce zde stavět v první etapě čtyři by-
tové domy. Územní plán to umožňuje, územ-
ní řízení sice probíhá, ale k záměru je mnoho 
výhrad nejen ze strany některých radních ale 
i občanského sdružení Chvalská. Argumentu-
jí tím, že sem patří spíš rodinné domky, jiným 
vadí velikost i výška domů pro 1400 lidí (po-
dotýkám, že v původním záměru se jedna-
lo dokonce o 2400 lidí), jež způsobí doprav-
ní problémy, tedy napojení lokality směrem 
k Černému Mostu a zatížení Božanovské ulice. 
K této problematice se v květnovém HPZ vyja-
dřuje také radní a předseda komise výstavby 
a územního rozvoje Jiří Beneda.

Třetím rozsáhlým stavebním záměrem je 
výstavba řadových domů na východě  
Počernice, konkrétně v ulici K Berance. 
Firma Bloomen development má pro stavbu 
povolení, připravuje inženýrské sítě. Souhlasila 
i s našimi podmínkami postavit pro obec dět-
ské hřiště a hlavně poštu. V lokalitě Beranka, 
za Strojservisem směrem k hradecké dálnici, 
je také připraven magistrátní projekt výstavby. 
Zde platí naše podmínka vybudovat spojku 
z Náchodské k mimoúrovňové křižovatce Be-
ranka. Protože její stavba je otázkou ještě ně-
kolika let, Praha se marně snaží tento pozemek 
prodat. Je to obrovské stavební území, bohu-
žel nám ho do majetku městské části Praha za-
tím svěřit nechce, i když jsme o to požádali. 
Všechny další investiční záměry s výjimkou Ro-
botnice, což se týká především východního 
území obce, mají problém s kapacitou čistírny 
v Čertousích. Pokud se nezvýší, nebo nebude 
dokončen systém H2 s napojením na ústřed-
ní čistírnu odpadních vod v Praze, nemůžeme 
o další větší výstavbě v této oblasti uvažovat. 
Už jako členka jsem v roce 2009 předložila do 
zastupitelstva návrh podmínek pro investory. 
Vadilo mi, že do té doby u nás pouze kupova-

li pozemky a veškerá výstavba na 
nich se realizovala bez povinnosti investovat 
také do obce, třeba rekonstrukcí příjezdové 
komunikace k pozemkům, zajištěním potřeb-
ných ekonomických a sociálních systémových 
funkcí pro nově nastěhované rodiny, napří-
klad vybudováním školky nebo finančním pří-
spěvkem na vybavení škol. Rada Městské části 
Praha 20 tento záměr sice schválila, ale v praxi 
jsme ho začali uplatňovat až po volbách v roce 
2010, tedy příliš pozdě. Dodnes proto doplá-
címe na politiku bývalého vedení radnice, kte-
ré lehce schvalovalo novou výstavbu, ale bez 
zajištění narůstajících potřeb občanské vyba-
venosti. Důsledky tohoto přístupu pociťujeme 
dodnes. Důležité je také v rozvojových úze-
mích stanovit etapizaci a podmíněnost výstav-
by, především s ohledem na zajištění dopravní 
a technické infrastruktury, občanské vybave-
nosti a životní prostředí.

Všechny tyto investice jsou spíše dlouhodo-
bé. Co se však v této oblasti děje v Horních 
Počernicích nyní?
Opravdu rozsáhlá rekonstrukce čeká míst-
ní knihovnu. Budovu, kde sídlí, jsme po dva-
cetiletém snažení získali bezplatně do vlast-
nictví obce v roce 2013. Je ve špatném stavu 
a musí projít stavebními úpravami. Za provozu 
se v takovém rozsahu dělat nedají, probíhají 
jednání s ředitelkou knihovny Boženou Beňo-
vou, jak vyřešit fungování knihovny po dobu 
rekonstrukce budovy. Prostory knihovny se 
zvětší, bude se využívat druhé i třetí nadzem-
ní podlaží, v přízemí budovy chceme vytvořit 
vícegenerační dům, kde budou mít klubovnu 
senioři, prostor nabídneme spolkům, dětem, 
mladší i střední generaci. 
Rekonstrukce probíhá také na Chvalech, kte-
ré se stalo jakýmsi centrem obce. Zateplu-
je se dům na Náchodské ulici, vpravo při vjez-
du do areálu Chvalské tvrze. Nabízíme zde dva 
byty v patře a dvě ordinace v přízemí. Podmín-
ky jsou už delší čas vyvěšeny na úřední des-
ce a hlásí se dost zájemců. Kolaudace proběh-
ne začátkem května. Uvidíme, zda zde občané 
najdou dalšího praktického lékaře nebo něja-
kého specialistu.
Už řadu měsíců mohou Hornopočerničtí 
sledovat, jakou proměnou prošlo bývalé 
sklenářství na Chvalech. Také v této budově, 

Se starostkou Hanou Moravcovou o stavebních záměrech v obci

O byty a ordinace v tomto domě je zájem.Rekonstrukce ulice Ve Žlíbku

Oprava vozovky Ve Žlíbku



4– 5

V rozvaze nad bu-
doucností svého úze-
mí pro potřeby Met-
ropolitního plánu de-
klaruje Městská část 
Praha 20 mimo jiné 

i to, že majoritní plochy v její obytné části by 
měly i nadále zůstat zastavěné izolovanými 
rodinnými domy s dostatečným množstvím 
zeleně, čímž se posílí obraz Horních Počer-
nic jako vilové čtvrti se zahradami, a to jak 
v území stabilizovaném, tak v rozvojovém. 
Dále se zde uvádí, že jako nepřípustnou 
je třeba chápat výstavbu bytových domů 
v rámci stávající stabilizované zástavby izo-
lovaných rodinných domů, resp. v její těsné 
blízkosti, a výstavbu hmotnějších objektů 
v obytném území umožnit pouze v blízkém 
okolí nových lokálních center. V této sou-
vislosti se v poslední době hodně diskutu-
je také o výstavbě v lokalitě Robotnice. Rad-
ní a předseda komise výstavby a územního 
rozvoje Jiří Beneda patří k těm, kteří s tímto 
projektem zásadně nesouhlasí.

Pane radní, jak víme, firma BH Reality 
vstoupila do tohoto podnikatelského zá-
měru koupí pozemku, aniž měla zajiště-
ný souhlas obce s tak mohutnou výstavbou 
vlastně v poslední lokalitě, která je částeč-
ně ještě majetkem obce a z tohoto pohledu 
je tedy pro obec zásadní.
Pokud deklarujeme, že by se v takové lokali-
tě měly stavět rodinné domy, potom nechápu 
vstřícnost některých radních vůči těmto pod-
nikatelům a jejich megalomanským projektům 
jen proto, že tito podnikatelé nakoupili v této 
oblasti pozemky. Dle mého názoru je projekt 
BH Reality na zástavbu Robotnice v přímém 
rozporu se současnými zásadami na výstavbu 
v Horních Počernicích, deklarovanými a pre-
zentovanými Radou naší městské části. Do-
mnívám se, že od takové výstavby, kterou zde 
zmíněná firma navrhuje, by měla obec rozhod-
ně ustoupit. Domy podobné těm, které stojí 

už několik let při ulici Božanovské, tedy jižním 
směrem od Náchodské, nemají v této lokali-
tě co dělat. I když byl projekt BH Reality něko-
likrát upravován – a doporučuji občanům, aby 
se s jednotlivými projekty podrobně seznámi-
li – a výška jednotlivých domů byla údajně sní-
žena, stále se jedná ve své podstatě o styl vý-
stavby, samozřejmě v novodobém pojetí, kte-
rý známe z komunistické éry, viz sídliště Minis-
terstva vnitra, která charakter Horních Počer-
nic navždy zhyzdila. Pokud chce současné ve-
dení radnice v takové politice pokračovat, mu-
sím říct, že s ní zásadně nesouhlasím. 

Pokud by ke stavbě bytových domů pře-
ce jen došlo, jak by se řešila dopravní ob-
služnost? 
To je další velký a zbytečný problém, protože 
je zde plánován vznik další páteřní komunika-
ce ve směru od obchodního domu Ikea, tune-
lem pod dálnicí přes Robotnici až na Božanov-
skou ulici. Takže Horní Počernice se pak oct-
nou mezi mladoboleslavskou dálnicí, Náchod-
skou, touto novou komunikací a hradeckou 
dálnicí? Taková představa je pro mě nepřijatel-
ná. Pokud by na Robotnici k výstavbě nakonec 
přece jen došlo, neměla by silnice sloužit jako 
páteřní, ale jen k obslužnosti dané lokality.

Jaká je tedy Vaše konkrétní představa o vy-
užití Robotnice? 
Pro mě jsou zde přijatelné pouze rodinné 
domky, ale mým snem je - i když vím, že se 
jedná o utopii - aby v této lokalitě vznikl le-
sopark, který by navazoval na rybníky, cyklos-
tezku a Klánovický les. Kromě toho, že je po-
třeba chránit jeden z nejcennějších krajino-
tvorných prvků v naší městské části, tedy ze-
leň, rybniční soustavy a jejich okolí, sloužil by 
lesopark nejen k rekreačním účelům, ale záro-
veň by i částečně řešil protihlukovou ochranu 
ze staré dopravní zátěže a zejména z dálnice 
D11 a Pražského okruhu. Chybí mi také propo-
jení Svépravic s lokalitou Na Svěcence, od níž 
nás odděluje dálnice. I to je důsledek nesmy-

slného rozhodnutí projektantů z let minulého 
režimu. Mnozí vědí, že tato dálnice měla pů-
vodně vést až za lesem, nikoli těsně kolem Po-
černic. I tady bych viděl vylepšení například ve 
stavbě zeleného mostu přes D11. 

Podmínkou tak velkorysého plánu by mu-
selo být zpětné odkoupení prodaných po-
zemků. Je to vůbec reálné? 
Reálné to samozřejmě s největší pravděpo-
dobností není, jelikož vše je o penězích a dal-
ších důležitých faktorech, nicméně reálná je 
určitě možnost naší městské části ovlivňovat 
výstavbu v Horních Počernicích tak, aby byla 
v souladu se stávající zástavbou, to znamená 
třeba v případě Robotnice zástavbou rodinný-
mi domy. Nemělo by docházet k takovým ex-
cesům jako například v již zmiňované Boža-
novské ulici. Pokud má jakýkoli investor úmy-
sl realizovat výstavbu v konkrétní územní lo-
kalitě, měl by mít dle mého názoru zjištěno, 
bude-li jeho projekt výstavby městskou částí 
podporován. Logické je, že každý investor má 
v úmyslu na svém projektu vydělat co nejví-
ce a tudíž se snaží - například v případě bytové 
výstavby – maximalizovat svoje zisky stavbou 
co nejvyšších bytových domů. Z tohoto důvo-
du by však měla městská část fungovat jako 
garant rozvoje, který nedopustí, že v zástavbě 
rodinných domů dojde k výstavbě sídliště, a to 
jen z toho důvodu, že investor má v úmyslu 
vydělat více peněz. V tom jsem zajedno s mno-
ha občany, kteří se na prodej pozemků díva-
jí podobně, dokonce i s občanským sdruže-
ním Chvalská, které sice protestuje proti vše-
mu, ale v tomto případě zcela oprávněně. Ne-
vím, jestli má Robotnice ještě šanci, to je otáz-
ka na ostatní radní, případně zastupitele, nic-
méně věřím a doufám, že na Robotnici nevy-
roste další, i když novodobé, v pořadí páté po-
černické sídliště.

Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.

Jiří Beneda: Snad má ještě Robotnice šanci 

která bude zkolaudována v létě, už nabízíme 
prostory k pronájmu, například pro kadeř-

nictví nebo prodejnu zdravotních pomůcek, 
vzhledem k tomu, že dům stojí hned vedle 
zastávky autobusu. Přestěhuje se sem také 
tiskárna Printea a pohřební služba z bývalého 
Domu služeb, který – jak jsem už uvedla – čeká 
rozsáhlá rekonstrukce. To bude v průběhu 
letních prázdnin.
Pokročili jsme také v jednání s památká-
ři o úpravě objektu bývalé stodoly na mul-
tifunkční sál, který nám v Horních Počerni-
cích opravdu chybí. Máme souhlas k odstraně-
ní sloupů, které vymezovaly velikost vnitřního 
prostoru, zpevnění obvodu stavby umožní při-
stavět galerii po obvodu budovy. V projektu je 
také plánována a památkáři schválená přístav-
ba zázemí, tedy toalet, šatny a místnosti pro 
přípravy cateringu. Prostor areálu Chvalského 

zámku, jako historického centra bývalé samo-
statné obce Chvaly a současně nejvýznamněj-
šího kulturního centra a turistického cíle Měst-
ské části Praha 20, chceme i nadále chránit 
a pečovat o něj.

Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.

Studie Stodoly na Chvalské tvrzi

Po rekonstrukci bude dům na Chvalech nabíd-
nut drobným podnikatelům a službám.
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Informace o počtu a sídle volebních okrsků  
pro volby do Evropského parlamentu
Volby se na území České republiky konají v pátek 23. května 2014 
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 
Volební místnosti:
V naší městské části se jedná o 12 volebních okrsků, a to:
 č. 20001 (01) ZŠ Stoliňská 823
 č. 20002 (02) ZŠ Stoliňská 823
 č. 20003 (03) ZŠ Spojenců 1408
 č. 20004 (04) ZŠ Spojenců 1408
 č. 20005 (05) ÚMČ Jívanská 635, zasedací místnost, suterén
 č. 20006 (06) ZŠ Ratibořická 1700
 č. 20007 (07) ZŠ Ratibořická 1700
 č. 20008 (08) ZŠ Ratibořická 1700
 č. 20009 (09) ZvŠ Bártlova 83
 č. 20010 (10) KC Domeček, Votuzská 322, 1. patro
 č. 20011 (11) KC Domeček, Votuzská 322
 č. 20012 (12) ZŠ Chodovická 2250
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že:
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva, 
• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo omezení svéprávnosti.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 20. 5. 2014.

Hlasování ve volební místnosti
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, 
který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto 
skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrsko-
vé volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací 
lístky jiné. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště 
a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku. 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič 
do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na 
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Volič hlasuje 
tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. 
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, 
vložit do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Hlasování – voličský průkaz
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz. 
Volič obdrží prázdnou hlasovací obálku, případně hlasovací lístky.
Můžete si již dnes požádat na ÚMČ Prahy 20, jste-li u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebudete-li moci 
nebo nehodláte-li volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, a to:
•	 osobně	–	od 8. května 2014 včetně (pracovnice OŽOSA Vám bude k dispozici i ve svátek od 8:00 do 16:00) na Úřadě městské části Praha 20, Jívanská 

647, přízemí – Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, do 21. května 2014 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají voličské seznamy;
•	 podáním doručeným nejpozději do 8. května 2014, ÚMČ Praha 20, Jívanská, to ve třech formách:

•	 v listinné	podobě	opatřené	úředně	ověřeným	podpisem	voliče;
•	 v elektronické	podobě	podepsané	uznávaným	elektronickým	podpisem	voliče;	
•	 v elektronické	podobě	zaslané	prostřednictvím	datové	schránky.

Úřad MČ Prahy 20 předá nejdříve 8. května 2014 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů na telefonním čísle 724 70 71 70 ÚMČ Prahy 20 a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zdroj MV ČR
Alexandra Janáčková 

Vedoucí OŽOSA
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Definovat jednoznačně bezdomovectví 
asi nelze. Postihuje snad všechny vrstvy 
obyvatel, muže i ženy. Týká se nejen ztrá-
ty střechy nad hlavou, ale i zaměstnání, 
rodinných vztahů, zdraví, vzdělání, psy-
chických schopností a také závislostí, ze-
jména na alkoholu.

„Problém bezdomovectví se týká převáž-
ně velkých měst, tedy i naší městské čás-

ti. Proto spolu se zaměstnanci odboru míst-
ního hospodářství a strážníky Městské po-
licie Prahy 14 provádíme každý měsíc kon-
trolu lokalit v Horních Počernicích, kde se 
často lidé bez přístřeší vyskytují. Naposledy 
jsme tato místa kontrolovali 1. dubna. Vždy 
se lidí bez domova ptáme na jejich zdravot-
ní stav, v zimním období většinou v souvis-
losti s nepřízní počasí. Strážníci jim nabíze-
jí informace o možnostech využití sociálních 

služeb a pomoci charitativ-
ních organizací. Na místě 
operativně řešíme všechny problémy,“ uved-
la starostka Prahy 20 Hana Moravcová, kte-
rá se těchto kontrol účastní pravidelně. „Zá-
roveň zjišťujeme, zda se tito lidé nenachá-
zejí v databázi hledaných či pohřešovaných 
osob. V uvedený den bylo zkontrolováno 
devět osob, z nichž tři byly předvedeny na 
Policii ČR z důvodu celostátního pátrání. Je-
den člověk musel být převezen do nemoc-
nice pro špatný zdravotní stav,“ dodala sta-
rostka. Nejvíce bezdomovců je mezi padesá-
ti a šedesáti lety. Většinou přijdou o zaměst-
nání a další práci už nejsou schopni získat. 
To naprosto změní jejich dosavadní život 
a jeho jistoty: octnou se na hranici chudoby, 
bez dostatečného příjmu na bydlení, často 
přijdou také o životního partnera a odvrátí 
se od nich i děti. V České republice žije oko-
lo sta tisíc lidí potenciálně ohrožených bez-
domovectvím, což se do budoucna ukazuje 
jako velký problém.

-dm-

NADAČNÍ FOND ŠANCE  
VYHLAŠUJE DALŠÍ GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
Nadační fond ŠANCE vypisuje nové gran-
tové řízení pro oblasti nazvané Děti a mlá-
dež a Tíživá sociální situace. První grantové 
řízení je zaměřeno na podporu dětí a mla-
dých. Rodiče či zákonní zástupci mohou 
například žádat na volnočasové a jiné ak-
tivity v následujícím školním roce, na které 
by se jinak v rodinném rozpočtu kvůli na-
pjaté finanční situaci nenašly peníze. Dru-
há oblast se zaměřuje na pomoc občanům 
v produktivním věku, kteří se dostali do tí-
živé sociální situace. 

Nadační fond podporuje konkrétní oso-
by či aktivity z Horních Počernic, které ne-
dosáhnou na jiné formy podpory a jimž 
nadační příspěvek pomůže zmírnit bez-
útěšnou situaci, zlepší životní podmínky 
či usnadní jejich úsilí vlastními silami řešit 
složité situace. 
Bližší informace o vyhlášeném granto-
vém řízení s uzávěrkou 30. června 2014 
včetně formuláře žádosti naleznete na 
www.nfsance.cz. 
Nadační fond ŠANCE vypisuje grantová ří-

zení pravidelně každé tři měsíce. Od svého 
založení v roce 2011 díky donátorům a dal-
ším podporovatelům podpořil fond desít-
ky našich spoluobčanů.

Petr Herian
předseda správní rady 

Nadační fond ŠANCE

Bezdomovectví není dobrovolné

Statistika zranění o pohozenou použitou in-
jekční stříkačku je alarmující. Proto Městská 
policie hl. m. Prahy už několik let provádí ce-
loměstskou akci pod názvem Injekční stříkač-
ky – bezpečná a čistá pískoviště. „Akce probíhá 
většinou v dubnu a v květnu, kdy pražští stráž-
níci kontrolují dětská pískoviště a hřiště ve 
všech obvodech hlavního města,“ uvedla Zu-
zana Gašpar z tiskového oddělení Městské po-
licie hl. m. Prahy, která občanům radí, co dělat 
v případě nalezení injekční stříkačky: „Může-
te zavolat linku 156 nebo 158 a nahlásit místo 

nálezu. V případě, že hrozí nebezpečí poraně-
ní dětí, odstraňte injekční stříkačku sami a jako 
ochranu ruky použijte třeba gumové rukavice, 
igelitový pytlík, papírový kapesník nebo spad-
lý list, ale nikdy se nedotýkejte jehly. Pokud je 
to možné, vložte stříkačku do plastové lahve 
či nápojové plechovky hrotem dolů, sešlápně-
te ji a vhoďte do popelnice se směsným odpa-
dem. Poučte děti, že nesmí nalezené stříkačky 
brát do ruky, ale aby to vždy oznámily někomu 
dospělému,“ radí Gašpar.

-red-

Akce Jehla
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NAŠI JUBILANTI V KVĚTNU

Rybníček František
Kovaříková Věra
Konrádová Květuše
Svobodová Božena
Kvízová Růžena
Bitnar Ferdinand
Čurda František
Scherksová Marie
Vejsada Antonín
Fučík Josef
Kulhavá Marie
Stránský Dobroslav
Mazáč Josef
Procházka Radovan
Malec Vladislav
Synecká Jarmila
Kubrychtová Věra
Macurek Emil
Prokůpková Stanislava

Radová Jana
Fremunt Stanislav
Jehlář Josef
Opatrná Zdenka
Paulík Lubomír
Rajchertová Slavena
Skuhravý Ladislav
Jelínek Stanislav
Kubecová Marie
Řezníčková Jarmila
Böhm Vladimír
Kovaříková Milena
Langerová Ladislava
Mudra Oldřich
Šober Ivan
Zouzalová Marta
Dolečková Věra
Hlaváčková Jaroslava
Peterka Václav

Rejna Stanislav
Faltýnková Marie
Králová Eva
Kubešová Blažena
Němcová Zdeňka
Pavlíková Hortenzia
Podlahová Helena
Řehořová Marie
Studená Josefa
Donátová Květuše
Mlčák Jiří
Procházková Stanislava
Sarvaš Josef
Trojánková Jaroslava
Tůmová Ludmila
Urbanová Marie

PROGRAM ZO SENIOŘI 
v květnu 2014
středa 7. května v 14.30 
PŘEDNÁŠKA ÚTVARU PREVENCE MĚSTSKÉ 
POLICIE PRAHA
První pomoc při úrazu, úpalu, úžehu nebo kous-
nutí hadem
úterý 13. května 
SETKÁNÍ SE SENIORY V MUZEU POLICIE ČR
Odjezd metrem z Černého Mostu v 11.00
Vede Ilona Juklová.
čtvrtek 15. května 
PRAŽSKÉ SENIORSKÉ SPORTOVNÍ HRY 
na hřišti ZŠ Botičská, odjezd v 8.00 metrem z Č. Mostu
Vede Marie Ullmannová. 
pondělí 19. května 
TOULKY OKOLÍM PRAHY 
Mnichovice, sv. Anna, Stránčice
Sraz na nádraží H. Počernice, odjezd vlakem v 8.34 
Vedou Věra Fleišerová a Ilona Juklová.
úterý 20. května v 14.00 
ZÁMECKÉ POSEZENÍ
Hostem bude Andrea Žbodáková, televizní dra-
maturgyně.
čtvrtek 22. Května v 10.00
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Předpremiéra představení V Paříži bych tě neče-
kal, tatínku 
středa 4. června v 14.30 
PŘEDNÁŠKA ÚTVARU PREVENCE MĚSTSKÉ 
POLICIE
První pomoc při úrazech prarodičů a vnoučat 

Výbor ZO Senioři Horní Počernice 
Ilona Juklová a Libuše Frouzová

Tel.: 721 002 992, 607 172 008

Vzpomínka na Martina Turnu
V květnu uplyne rok od tragické smr-
ti Martina Turny, motocyklového závod-
níka, který loni havaroval během závodu 
300 zatáček Gustava Havla. K jeho poctě 
se 17. a 18. května 2014 uskuteční Memo-
riál Martina Turny v Hořicích, 52. ročník 
tohoto závodu ve třídě 125 SP.

Na Martina stále vzpomínají přátelé a rodina. 

Dětské rybářské závody
Místní organizace Českého rybářského svazu vás srdečně zve na

dětské rybářské závody v sobotu 31. 5. 2014 v 7.00 na rybníce Koupaliště. 
Sraz v 7.00 v klubovně MO. Soutěží se o hodnotné ceny, občerstvení pro závodníky je 
zajištěno. Zúčastnit se mohou i ti, kteří nejsou členy MO. Loví se pouze na plavanou.

Za výbor MO Martin Pachta

Ukliďme si Počernice 
17. května

Znáte to: jdete se jednou za čas projít k lesu, ale idylku 
hyzdí nejedno zákoutí s PET láhvemi, plechovkami 

a odpadem všeho druhu. Kdo ten svinčík dělá a kdy 
to někdo uklidí? Na první otázku odpověď neznám, 
ale tu druhou můžeme společně vyřešit 17. května. 

V rámci celonárodní iniciativy Ukliďme Česko se jedna 
taková menší úklidová událost uskuteční i v Horních 

Počernicích, konkrétně v okolí svépravických rybníků, 
kde je černých skládek hned několik. 

Akce proběhne od 9 do 12 hodin. Pojďme do toho!
Podrobnější informace na www.uklidmecesko.cz nebo 

hrubes.ondrej@email.cz, tel.: 733 319 275.
Ondřej Hrubeš
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Zdravá městská část Horní Počernice
V jarních měsících proběh-
lo několik akcí zaměřených 
k oslavě Dne Země. Krásný 
způsob, jak propojit mou 
práci radní pro životní 
prostředí a učitelky byla 
jedna z nich - nultý ročník 

ekologické olympiády mezi ZŠ Ratibořická 
a Stoliňská. V úterý 8. dubna přijela do ZŠ Rati-
bořická dvě družstva soupeřů a soutěž mohla 
začít. Žáci třetích a sedmých tříd bojovali ve 
dvou kategoriích. Po vyplnění vědomostního 
testu přišla na řadu praktická část, v níž plnili 
postupně čtyři úkoly na různých stanovištích: 
zhotovení ručního papíru ze starých novin, 
výroba 100% džusu z čerstvého ovoce a výroba 
originální sošky z odpadových surovin. Poslední 
stanoviště bylo v parku před školou, kam ředitel 
ZŠ Stoliňská Martin Březina přivezl vozík s pís-
kovcem a žáci pomocí kladívek a dlát museli 
vytesat co nejzajímavější výrobek. Po těžkém 
rozhodování a hodnocení nakonec zvítězilo 
družstvo z Ratibořické a v druhé vyšší kategorii 
družstvo ze Stoliňské. Všichni žáci dostali od 
starostky a radní pro životní prostředí účastnic-
ký list a drobné dárky. Na přípravě olympiády 
se dlouhodobě podílela Lenka Tomsová z ÚMČ 
Praha 20, ředitel Martin Březina a učitelky Alena 
Šefčíková a Jana Jeřábková ze ZŠ Ratibořické. 
Děkujeme.
Na závěr olympiády soutěžící vysadili tři nové 
stromy do parku před školou. Slavnostního aktu 
se účastnila i radní pro školství Alena Štrobová. 
ZŠ Ratibořická má nyní svou střemchu, žáci ze 

Stoliňské vrbu a další vrbu vysadili zástupci ZO 
Seniorů. Dospělí mohli jen radit a přihlížet, pro-
tože když si 30 dětí přinese vlastní lopatku, jáma 
je za chvíli zaházená. Doufám, že na dnešní den 
budou děti dlouho vzpomínat. 
K oslavám Dne Země se připojila ZŠ Stoliň-
ská také akcí úklid cyklostezky. Ve spolupráci 
s odborem místního hospodářství čistili žáci 
svépravickou cyklostezku a chvalské stráně. 
Ve čtvrtek 10. 4. se uskutečnila tradiční akce 
Den Země organizovaná naším odborem život-
ního prostředí a Magistrátem hlavního města 
Prahy. (viz článek paní Novotné z OŽPD). Zá-
jmem dětí se těšil stánek firmy Poweregia s.r.o., 
kde zástupkyně dětem trpělivě vysvětlovaly, jak 
je možné za pomoci větru a solárních panelů 
vyrábět elektřinu a s využitím slunce jezdit 
motorovou lodí. Tu si mohli žáci i veřejnost na 
místě prohlédnout. Žáci se zde také mohli pře-
svědčit, jak je užitečné třídit odpad k recyklaci, 
prohlídkou výrobků z pet lahví (např. batůžků 
apod.). Svůj stánek měly letos i zástupkyně 
z klubu seniorů SKP HOPO. Členky klubu si 
připravily dílničky, na kterých si zejména menší 
děti mohly vyzkoušet tvorbu výrobků z recyklo-
vatelných a přírodních materiálů. Všem organi-
zacím, které se zúčastnily, velice děkujeme. 

Alena Šefčiková, radní

Za chladnějšího počasí, ale naštěstí bez deště, 
proběhla 10. dubna na prostranství před ZŠ 
Ratibořická oslava Dne Země. Program byl 
zahájen už dopoledne, kdy přicházely třídy dětí 
z počernických základních i mateřských škol. Pro 
děti byl připraven informační stánek Pražských 
služeb, a.s., kde se děti hravou formou seznámily 
s různými sběrnými nádobami na odpad, disku-
tovaly o možnostech dalšího využití vytříděného 
odpadu jako jsou papír, sklo, plasty, nápojové 
kartony, bioodpad. Dozvěděly se, jak lze správně 
nakládat s nebezpečným odpadem. Přistaven byl 
chodníkový samosběrný vůz, který strhl zájem 
snad všech přítomných kluků.
Další stánek provozovala společnost EKO-KOM, 
a.s., která dětem předvedla program Tonda Obal 
na cestách. U tohoto stánku zástupci společnosti 
formou besedy seznámili děti, jak třídit odpad 

a jaké je následné využití separovaného odpadu. 
Školáci i předškoláci tak na vlastní oči viděli, co 
všechno se dá z odpadu vyrobit a jaké recyk-
lované předměty vlastně každý den používají. 
Přímo na místě se děti mohly zúčastnit soutěží, 
například maxidomino, hlavolamy, puzzle či 
recyklační koloběh.
U informačního stánku MHMP, který zajišťovala 
společnost Ekocentrum Koniklec o.p.s. si bylo 
možné vyzvednout zdarma informační materiály 
a dozvědět, kde je v Praze chráněné území nebo 
kde získat bližší informace o životním prostředí 
v Praze a mnoho dalších informací.
Pozornost dětí v neposlední řadě získala expo-
zice střediska ekologické výchovy a záchrany 
zvířat Lesů hl. m. Prahy s prezentací možných 
zranění živočichů ve městě a způsobem pomoci. 
Děti si mohly prohlédnout zachráněného živého 
ježka. Na stanovišti českých ptáků poznávaly 
pěvce nejen podle obrázků, ale i podle zvuků. 
Na všech stanovištích byly pro děti za jejich 
znalosti a aktivní účast připraveny drobné upo-
mínkové pozornosti s tématikou třídění odpadů, 
hry s odpadovou tématikou, plakáty, ale i věcné 
dárky - pravítka, fixy, zápisníky, tužky apod.
Na prostranství před školou se prezentovala 
s ekologickými výrobky ZŠ Ratibořická, která se 
pyšní titulem Ekoškola a její Ekotým se aktivně 
do realizace Dne Země zapojil. ZŠ Stoliňská ve 
spolupráci s firmou Poweregia, s.r.o zase před-
stavila větrnou turbínu Mrakořez a elektrickou 
loď, kterou pohání elektromotor díky solárním 
panelům. 

Marie Novotná,  
odbor životního prostředí a dopravy

Oslavy Dne Země

Výsadba nových stromů 
Pracovníci místního hospodářství proved-
li v dubnu výsadbu stromů jako náhradu 
za nebezpečné a ohrožující původní stro-
my, které se musely pokácet. Za areálem te-
nisového oddílu TJ Sokol, v prostoru podél 
trati, byly v zimním období odstraněny pů-
vodní akáty ohrožující pádem větví, a místo 
nich bylo vysazeno sedm habrů. V ulici Vác-
lava Špačka na Xaverově byla pokácena alej 
topolů. Stromy při silném větru ohrožovaly 
okolí pádem větví na vozovku a došlo i k vy-
vrácení celého stromu. Náhradou zde byla 
vysazena celá alej patnácti topolů.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Slavnostního aktu se kromě starostky Hany 
Moravcové a místostarosty Tomáše Kádne-
ra zúčastnili i kolegové radní Alena Šefčíko-
vá a Richard Stára. Atmosféra setkání byla pří-
jemná, slavnostní punc mu dodalo vystoupe-
ní studentů ZUŠ Ratibořická - komorní kon-
cert sester Králových a profesionální vystou-
pení moderátorů Markéty a Martina ze třídy 
učitelky Báry Svobodové. 

I. kategorie Výrazná 
pedagogická osobnost byli 
nominováni:

Ing. Bc. Lucie Poláková – ZŠ Stoliňská, 
PhDr. Jan Podešva – Gymnázium Praha 9, 
Mgr. Jana Jeřábková – ZŠ Ratibořická

Hlavní cenu získala: 
Mgr. Jana Jeřábková
Oblíbená učitelka vyuču-
je na Základní škole Rati-
bořická od roku 2005. Je 
laskavá, umí naslouchat 
a hlavně – skvěle zvládá 
moderní vyučovací 
metody. Aktivně se 
zapojuje do projektů 
školy, velmi často bývá u zrodu nových akcí. 
Se staršími dětmi připravuje akce pro mladší 
spolužáky. Velmi oblíbená je jako třídní učitel-
ka. V posledních letech se s nasazením stará 
i o ekologické klima školy. Pod jejím vedením 
je ZŠ Ratibořická už několik let zapojena do 
mezinárodního programu Ekoškola, který učí 
děti kladnému vztahu k životnímu prostředí. 
Po náročném listopadovém auditu získala 
ZŠ Ratibořická vytoužený mezinárodní titul 
Ekoškola.
Mgr. Janu Jeřábkovou nominovalo vedení 
školy a kolektiv pedagogů ZŠ Ratibořická.

II. kategorie – Dlouhodobá 
tvůrčí pedagogická činnost byli 
nominováni:

Mgr. Vladislav Jůza – ZŠ Stoliňská,  
PhDr. Marie Přečková – Gymnázium Praha 9, 
PhDr. Pavel Wild – FZŠ Chodovická,  
Mgr. Zina Zindulková – FZŠ Chodovická, 
Mgr. Zdeňka Nekorancová – ZŠ Ratibořická

Hlavní cenu získal: PhDr. Pavel Wild – ředitel 
FZŠ Chodovická
Na FZŠ Chodovická působí od roku 1988, 
kdy sem nastoupil jako učitel. Od roku 1992 
zastával funkci zástupce ředitele a od roku 
1993 je ředitelem školy. Je zároveň fakultním 
učitelem na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy, kde působí jako externista v oboru 
Organizace a řízení. V roce 1995 škola získala 
status školy fakultní a v roce 1997 zde začala 
působit první sportovní třída se zaměřením 
na atletiku a fotbal. 
PhDr. Wild pro potřeby 
školy opakovaně získal 
řadu podpor z grantů, 
které napomohly jejímu 
rozvoji. Ve škole se 
modernizuje, zavedlo se 
písmo Comenia skript 
a vznikla i přírodní 
učebna z grantu Ministerstva životního pro-
středí. Pavel Wild se pedagogické práci věnuje 
jako pravý sportovec - to znamená naplno, 
s plným nasazením.
PhDr. Pavla Wilda nominovala Pedagogická 
rada FZŠ Chodovická.

III. kategorie - Ocenění pro 
vynikající žáky a studenty za 
mimořádné činy získali:

Daniela Jiroušková
Daniela patří k typu žáků, 
které by chtěl mít ve své 
třídě každý učitel. Po celou 
dobu školní docházky 
je příkladem slušnosti, 
spolehlivosti, entuziasmu 
i obětavosti. Navíc vždy 
s tím nejlepším prospě-
chem, který je možno získat. S nasazením plní 
nejen svěřené úkoly, ale i další povinnosti, 
které si sama vnitřně stanoví. Velkým snem 
Daniely bylo studium na umělecké škole 
a to se jí splnilo. Od září příštího roku bude 
studovat obor malba. Závěrem nutno dodat, 
že vedle uvedených aktivit zvládá i repre-
zentovat školu v olympiádě z českého jazyka 
i pomáhat s přípravou programu pro mladší 
žáky při akcích školy. 
Danielu Jirouškovou nominovalo vedení Zá-
kladní školy Stoliňská.

Alena Ivanovova
Alena má komplikovanější podmínky pro 
plnění povinné školní docházky. Narodila 
se v Ruské federaci, ale po ukončení šesté 
třídy se s rodinou přestěhovala do Čech. Už 
zde se její houževnatost 
projevila v plné míře. 
Ještě v Rusku začala sa-
mostatně studovat český 
jazyk, aby se mohla do 
vzdělávání v české škole 
ihned zapojit. Jazykovou 
bariéru snadno a brzy 

překonala a dnes plynně hovoří třemi jazyky. 
Má vynikající prospěch, je snaživá, pilná 
a nesmírně zvídavá. Ovládá hru na klavír 
a velmi dobře kreslí, maluje a tvoří z papíru. 
V duchu rodinné tradice chce jednou praco-
vat jako lékařka a pomáhat lidem. Již dnes je 
rozhodnuta studovat 1. Lékařskou fakultu, 
aby se splnil její velký sen; bude člověkem, 
který dokáže pomoci těm, kdo jeho pomoc 
potřebují.
Alenu Ivanovovou nominovalo na ocenění ve-
dení Základní školy Stoliňská.

Patrik Malý, Ondřej Kulíšek, Eliška Koutová
Žáci osmého ročníku Základní školy prak-
tické svým činem prokázali, že mají laskavá 
a chápající srdce. Prokázali, že dovedou mít 
pochopení a schopnost 
přiblížit se lidem se zdra-
votním postižením. Zcela 
samostatně, dobrovolně 
a aktivně se zapojili do 
práce s tělesně a mentál-
ně postiženými klienty 
Aktivačního centra, které 
působí při Základní škole 
praktické a speciální 
v Bártlově ulici. Akti-
vační centra navštěvují 
tito žáci dvakrát týdně 
ve svém volném čase. 
Připravují zajímavý pro-
gram pro dospělé klienty 
se středním a těžkým mentálním postižením. 
Práce v centrech je velmi náročná a vyčerpá-
vající. Patrik, Ondřej a Eliška v ní přesto vidí 
své naplnění a uvažují dokonce o tom, že 
by se podobné pomoci lidem se zdravotním 
handicapem věnovali i v budoucnu jako 
profesionálové. Tito žáci prokázali, že dove-
dou svůj život žít bez předsudků, s empatií 
a s otevřeností, jaké si musíme hluboce vážit. 

Žáky osmého ročníku Základní školy praktic-
ké nominovala na ocenění Mgr. Alžběta Ci-
bochová, nyní již bývalá ředitelka školy a ko-
ordinátorka Aktivačního centra.

IV. kategorie - Ocenění za 
mimořádné úspěchy ve 
sportovní či umělecké činnosti 
získali:

Martina Ptáčková
Studuje Střední odbornou školu pro administ-
rativu Evropské unie – provoz diplomatických 
služeb. Sport patří k jejím velkým zálibám, je 
členkou sportovního klubu Kosagym Horní 

Odbor sociálních věcí a školství
Favoritem školních událostí měsíce dubna se stal slavnostní akt na Chvalském zámku.  
Při příležitosti Dne učitelů byli oceněni pedagogičtí pracovníci za dlouhodobou a výraznou 
pedagogickou práci a žáci a studenti za vynikající studijní výsledky a mimořádné činy. 
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Počernice a je úřadující mistryní České repub-
liky v kickboxu v roce 2013. Velice úspěšně 
reprezentovala naši zemi i na mistrovství 
Evropy juniorů v Rakousku, kde v letech 2012 
a 2013 získala stříbrnou a bronzovou medaili. 
Martina kromě sportovních aktivit studuje na 
střední škole s vynikajícími výsledky. Věnuje se 
studiu němčiny na Goethově 
institutu, připravuje se na 
zkoušku z angličtiny, zvládá 
i studium ruského a španěl-
ského jazyka. Úspěšně se 
účastní literárních soutěží, 
protože právě literární tvorba 
je její velkou radostí. V roce 
2013 byla nominována na Sportovce roku 
Středočeského kraje. A přidáváme i aktuální 
zprávu o posledním úspěchu počernické spor-
tovkyně – v polovině dubna získala Martina 
v rakouském Innsbrucku v kickboxu Světový 
pohár! Prokázala taktickou vyspělost, srdce 
bojovníka a nakonec zaslouženě zvítězila. 
Posíláme velkou gratulaci a držíme palce do 
dalších sportovních klání.
Martinu Ptáčkovou nominovala radní pro škol-
ství a sociální oblast Mgr. Alena Štrobová.

Anna Činková 
Anička je žákyní 7. B. třídy ve Fakultní základní 
škole Chodovická. Je nesmírně sportovně 
talentovaná, ale zároveň neobyčejně skromná, 
houževnatá a milá dívka. Školu opakovaně 
reprezentuje v mnoha sportovních soutě-
žích, je pravou rukou svých pedagogů při 
organizaci nejrůznějších sportovních aktivit. 
Navíc dosahuje ve školní 
práci skutečně vynikajících 
studijních výsledků. Věnuje 
se sportovnímu aerobiku ve 
Fitness Centru Báry a Hanky 
Šulcových. Trénuje s ne-
smírným nasazením, v říjnu 
2013 se v srbském Bělehradu 
stala mistryní světa ve sportovním aerobiku 
v kategorii kadeti trio a v kategorii singl ženy 
získala stříbrnou medaili. Je reprezentantkou 
naší země, ale svými úspěchy i výborným 
vystupováním reprezentuje skvěle nejen naši 
zemi, ale i svou školu a Horní Počernice.
Aničku Činkovou nominovala Pedagogická 
rada FZŠ Chodovická

Cena Komise školství Rady 
Městské části Praha 20

Mgr. Anna Kobrlová 
Bývalá ředitelka Základní školy Stoliňská 
věnovala pedagogické práci celý svůj život. Je 
mimořádnou osobností, je 
člověkem, kterého jeho žáci 
stále nosí v srdci pro jeho 
laskavost a vlídnost. Vždy si 
pro své žáky dokázala najít 
čas, ale i pochopení a poro-
zumění. Vychovala generace 
počernických dětí, pro které 
paní ředitelka Kobrlová stále zůstává symbo-
lem jejich školní docházky. Tato mimořádná 
žena působila ve školství v Horních Počerni-
cích neuvěřitelných 43 let! Po celou tuto dobu 
byla vzorem svým kolegům a inspirací žákům, 
které neúnavně provázela jejich školními roky. 
Svým jednáním motivovala několik učitelů 
k postupu na vedoucí funkce. Byla a je velkým 
vzorem. Pracovat pod jejím vedením zname-
nalo velkou příležitost být s velkým pedago-
gem i člověkem.

Sborovna slávy 
Mgr. Libuše Svobodová
Dlouholetá zástupkyně ředitele v Základní 
škole Ratibořická. Vyučovala ovšem i na ZŠ Sto-
liňská. Výjimečná pedagogická osobnost, pro 

kterou je charakteristický hluboký cit, upřím-
nost a pochopení pro druhého člověka. Dáma, 
která si dokázala zcela přirozeně získat respekt 
a úctu svých žáků, jejich rodičů, ale i kolegů. 
V samém smyslu a podstatě pedagogické 
práce byla a stále je vzorem velkému počtu 
svých kolegů. Pomáhala 
s nesmírnou trpělivostí 
mnoha učitelům v jejich 
profesních začátcích. Tato 
ewučitelka matematiky 
a fyziky své předměty vždy 
učila s láskou a zaujetím 
a její žáci tuto schopnost dokázali rozpoznat 
a ocenit. Hluboce si jí proto váží všichni, 
kteří měli možnost se s ní během své školní 
docházky setkat. Dobře se o ní ví, že problémy 
dokáže řešit s empatií a moudrým nadhledem 
a je svým žákům více než učitelem. Je pro ně 
přítelem a laskavým průvodcem jejich školních 
let. S hlubokou úctou uvádíme Mgr. Libuši 
Svobodovou do naší Sborovny slávy.

Poděkování a ocenění za dlouholeté půso-
bení v našem školství dále získaly paní učitel-
ky Mgr. Květoslava Valchařová, Mgr. Miroslava 
Kalinová a Věra Formáčková.

Všem pedagogům i žákům přejeme hodně 
energie a úspěchů v jejich snažení.

Alena Štrobová, radní

MČ Praha 20 vás zve na

Jarní ples seniorů
ve čtvrtek 15. května 2014 od 16.00 hodin  

v budově špejcharu – Dům umění.
Zahraje vám kapela Bueno, připravena je tombola, 

předtančení, překvapení a hlavně – správná plesová nálada!
Těší se na vás plesový výbor – Hana Moravcová, 

Alena Štrobová a Jaroslav Kočí st.
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V roce 2012 se čeští skauti ohlíželi za uply-
nulým skautským stoletím. Protože bylo na 
události opravdu bohaté, rozhodně bylo na 
co vzpomínat. O životaschopnosti skautských 
ideálů svědčí i to, že hnutí bylo po několi-
ka zákazech minulého režimu a perzekuci 
mnoha skautů vždy velmi rychle obnoveno. 
Dobrodružství jménem skauting pokra-
čuje i v tomto století na zásadách, jež jsou 
prověřeny léty. Každá historie, skautskou 
nevyjímaje, je plná velkých událostí. Vedle 
nich však existují tisíce životních osudů lidí, 
kterým běh dějin neočekávaně změnil životní 
cestu. O historii skautingu, o jeho rozmachu, 
úspěších i zákazech, jimž byl za nacismu a ko-
munismu pro své hodnoty vystaven, ví u nás 
v Horních Počernicích asi nejvíc zdejší rodák 
Antonín Wagner (1944), přezdívaný Racek. 

Hnutí, které u nás vzniklo z iniciativy A. B. Svoj-
síka pod názvem Junák - český skaut, poznal 
Antonín Wagner až po druhé světové válce 
díky svým dvěma starším bratrům. „V Horních 
Počernicích byla po válce velice silná skaut-
ská organizace. Bráchové mě sice párkrát na 
schůzku vzali sebou už jako malého prcka, ale 
vyrůstal jsem spíše s mými dvěma sestrami. To 
víte, že mě to mrzelo, když bratři odjeli v létě 
tábořit pod stany, a já musel zůstat doma. 
Od malička jsem rád četl a velmi mě ovlivnily 
časopisy Mladý hlasatel nebo Junák, miloval 
jsem knihy cestovatele Františka A. Elstnera, 
který od roku 1923 zakládal v Čechách Lesní 
školy skautingu.“

Za zlatou éru českého skautingu, kdy tímto 
hnutím prošla řada vynikajících osobnos-
tí nejrůznějšího zaměření, je označováno 
předmnichovské období. Už v roce 1948 
byly orgány Junáka nahrazeny nelegitimním 
vedením a organizace byla násilně včleněna 
do Svazu československé mládeže ovládaného 
komunisty. Ale podobně jako za nacismu do-
kázali čeští skauti ve své činnosti pokračovat. 
V těžkém období padesátých let se řada z nich 
stala obětí politických procesů a strávili roky 
v komunistických žalářích. Byli mezi nimi i dva 
skauti z Horních Počernic, bratr Balšán a bratr 
Král, hrozným způsobem potrestaní za rozná-
šení protirežimních letáků. Činnost zdejšího 

střediska jako celé organizace byla zakázána. 
Perzekuce se dotkla i rodiny Wagnerových. 
Z února 1948 si dobře pamatuje, jak se Počer-
nicemi projížděli ozbrojení milicionáři.

Po jedenáctiletce absolvoval Antonín Wagner 
kurz radiomechanika a nastoupil v Praze na 
vojnu. I zde se mu komunisté snažili dávat 
najevo, že jeho katolicismus je něco nesmy-
slného. Antonín Wagner si po vojně dodělal 
průmyslovku a poté až do převratu v roce 1989 
pracoval jako slaboproudař.

Prvorepubliková historie skautingu v Horních 
Počernicích je trochu zahalena tajemstvím, 
protože pamětníci té doby už nežijí a docho-
vala se jen jedna kronika a fotografie z roku 
1936. Po válce zde působilo šest oddílů, dva 
dívčí a čtyři chlapecké. Dodnes se někteří staří 
členové pravidelně scházejí v Domečku. Po 
roce 1989 jich bývalo přes devadesát, dnes už 
je nás podstatně méně.
Domeček stavěli skauti společně se Svazem 
mládeže od roku 1947 jako svou klubovnu. Pak 
nám ji sebrali komunisti, v roce 1968 na krátký 
čas vrátili, ale po druhé likvidaci zůstal SSM a 
skautům už ho nikdy nevrátili.” 
V létě 1968, poprvé po dvaceti letech, se opět 
uskutečnily skautské tábory. V té době Antonín 
Wagner absolvoval Oblastní lesní školu pod 
vedením velké osobnosti skautingu bratra Re-
mišera. To ho ovlivnilo na celý život. „Takovou 
atmosféru už nikdy nezažiji“, vzpomíná. Týden 
na to začala sovětská okupace. Vyučovali nás 

většinou bývalí muklové, kteří strávili mnohdy 
dlouhé roky v komunistických kriminálech 
a uranových lágrech. Byli to velmi vzdělaní 
lidé a svým nadšením nás dovedli strhnout. 
Heslem dospělého skauta je sloužit, a oni žili 
přesně v tomto duchu. Snažili se nám předat to 
nejlepší, a za tuto zkušenost jsem jim vděčný, 
uvedla mě na celoživotní cestu skautingem. 
Okupace republiky vojsky států Varšavské 
smlouvy, k níž došlo 21. srpna, znamenala 
konec demokratizačních procesů. Junák byl 
převeden do Pionýrské organizace, která po 
dalších skoro dvacet let ideologicky u nás 
zpracovávala děti a mladé lidi. Český skauting 
se znovu vrátil do ilegality, ale i v ní předával 
skautské ideály nové generaci, zachoval kon-
tinuitu hnutí a po pádu komunismu urychlil 
jeho obnovu. 

V roce 1991 bylo obnoveno skautské stře-
disko Oheň. Začínali jsme na staré radnici na 
Chvalech, potom jsme dostali jednu místnost 
v Domě dětí a mládeže. Po změně vedení DDM 
nás nová soudružka ředitelka vyhostila. Začali 
jsme se scházet ve staré buňce v lomu na Ch-
valech. Dětem se bouda zprvu nelíbila, protože 
v DDM měly teplo a hned vedle hřiště. Když 
jsme si časem klubovnu opravili, všem se tam 
zalíbilo. Od místního hospodářství jsme dostali 
starou chatu a tu jsme si v lomu postavili. Dru-
hou klubovnu si skautský oddíl upravil ze staré 
kůlny na uhlí na místní faře. 
Během více než sta let své existence ovlivnil 
skauting životy miliónů lidí na celém světě.

Antonín Wagner: Jednou skautem, skautem navždy
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Byl tu především proto, že děti našly společen-
ství podobně naladěných kamarádů a naučily 
se mnoho užitečného pro život. „Skrze pestrý 
program, který skauting nabízí, získávají děti 
dobré návyky pro život ve společnosti a svou 
další činností jí prokazují nezištnou službu. Učí 
se navzájem vycházet, spolupracovat s ostatní-
mi, být tolerantní k sobě, ohleduplní k okolní-
mu prostředí a vypěstovat si vztah k přírodě. 
Skauting vychovává silné osobnosti, které naše 
země potřebuje.“ 
Dnešní skauti jsou samozřejmě jiní než před 
sto lety. Mají jiné okruhy zájmů, jiné možnos-
ti, způsob výchovy se změnil ve společnosti 
i u skautů. Smysl skautingu se však nezměnil. 
Stále se snaží vést děti k samostatnosti, odpo-
vědnosti a společenským aktivitám. „Důležité 
je, že děti jsou v kolektivu vrstevníků. V dnešní 
době, kdy mnohým dětem tento kontakt s vrs-
tevníky chybí, nabývá skauting nového význa-
mu. Skautský program spočívá na družinovém 
systému, který působí v rámci oddílu. Důležité 
je, že družinu vede jeden ze skupiny vrstev-
níků, většinou o něco starší, zkušenější. Děti 
se tak učí nejen zodpovědnosti za sebe a své 
kamarády, ale zároveň se učí týmové spolu-
práci. Na fungování oddílu samozřejmě dohlíží 
dospělý a kvalifikovaný vedoucí, většinou z řad 
skautů a skautek, kteří oddíly sami prošli a mají 

předpoklady, chuť a vůli předá-
vat svoje zkušenosti dál.“ 
Skauti si vytvořili propracovaný 
systém vzdělávání, aby byli pro 
práci s dětmi a mládeží pokud 
možno co nejlépe kvalifiko-
vaní. Jde o poměrně náročný 
vzdělávací systém, kde musí 
jednotlivec obstát v mnoha 
oborech, jako jsou pedagogi-
ka, psychologie, ekonomika, 
tělovýchova, vedení oddílu 
včetně táboření apod. Hornopo-
černické středisko dnes dobře 
prospívá. Má dnes 214 členů 
a přibližně 25 vedoucích a jejich 
zástupců. Stávající prostory nám 
už nestačí, potřebovali bychom 
samostatnou budovu. To je úkol 
pro naše následovníky.

Antonín Wagner prožil všechny přelomové 
roky naší novodobé historie: 1948, 1968 a po 
roce 1989 se okamžitě zapojil do obnovy 
skautské organizace v Horních Počernicích. Ve-
řejnost dnes chápe skauting spíše jako volno-
časovou aktivitu. Rodiče dávají u dětí přednost 
sportu nebo kurzům jazyků, kde vidí zřetelně 
výsledky. Výsledky skautské výchovy jsou vidět 
až za několik let, o to jsou však cennější. „Skau-
ting je stále moderní výchovný systém, který 
formou hry, osobního příkladu a vzájemnou 
spoluprací formuje charakter člověka nejen 
duchovně, ale i fyzicky. Vychovává děti k práci, 
aby měly radost z toho, co udělají a co za nimi 
zůstane. Práce s mladými má velký význam má 
i pro nás starší. Můj kamarád říkával: ,Čím jsi 
starší, tím víc na sobě musíš dělat, aby z tebe 
nebyl mrzutej dědek.‘ To je velká pravda, ale je 
to těžké. Člověk by neměl vnucovat své názory, 
ale umět poradit, pokud se ho druhý zeptá na 
názor.
Prožil jsem toho hodně, doba je dnes opravdu 

úplně jiná. Děti z předváleč-
ných let, z roku 1968 s dneš-
ními se nedají srovnávat, 

protože vyrostly v úplně jiném prostředí, ale 
ve své podstatě jsou stále stejné. Můj život se 
skautingem byl a je stále krásný, atmosféra je 
neopakovatelná. Kdo se jednou stane skautem, 
zůstane jím navždy. Znamená to po vzoru 
prvorepublikových skautů opírat se o hodnoty 
pravdy, pravdomluvnosti, víry a přátelství. Vidi-
telné znaky nemusí být na první pohled vidět, 
důležité je snažit se žít poctivě, být slušný, a to 
i bez vnějších projevů. Skauting nás k těmto 
hodnotám vede.“

Dana Mojžíšová, foto autorka  
a archiv Antonína Wagnera

Poděkování ředitelce místní knihovny Boženě 
Beňové a Post Bellum za poskytnuté materiály 
a fotografie z portálu www.pametnaroda.cz 
a svolení k jejich publikaci. Celoevropský projekt 
Paměť národa je unikátní digitální archiv, který 
v roce 2008 vytvořily tři české instituce: sdružení 
novinářů a historiků Post Bellum, Český rozhlas 
a Ústav pro studium totalitních režimů.

P. František Štverák
Stejné datum s časovým posunem padesáti let 
spojuje dvě osobnosti a s nimi také Horní Po-
černice. Dne 22. května1940 byl zatčen Franti-
šek Štverák, chvalský farář, který se po okupaci 
Československa v březnu 1939 zapojil do od-
bojového hnutí proti okupaci a byl vícekrát za-
tčen, vězněn až do konce války v koncentrač-
ních táborech, kde snášel kruté tresty pro zá-
chranu spoluvězňů. V červnu 1945 se vrátil na 
Chvaly. Kruté utrpení a týraní, kterým ve vě-
zení během druhé světové války prošel, ho 
ale neodradilo od dalšího boje proti bezpráví 
v novém totalitnímu režimu. František Štverák 
bojoval proti nacismu i proti komunismu. Na 
základě obvinění, že je špionem Vatikánu, byl 
zatčen StB. Absolvoval šestnáct krutých výsle-
chů. Na svobodu se vrátil s podlomeným zdra-
vím a zbývaly mu už jen dva roky života, které 
strávil u své matky a sestry v Pokraticích u Li-
toměřic. Zemřel v nemocnici v Městci Králo-

vé 20. srpna 1956 a je pochován v Kostelci nad 
Labem. Plně rehabilitován byl až v roce 1990. 
Od roku 2002 má pamětní desku na kostele sv. 
Ludmily na Chvalech. 

Václav Havel
Dne 22. 5.1990, tedy o 50 let později, navštívil 
Horní Počernice prezident Václav Havel, český 
dramatik, esejista a kritik komunistického re-
žimu. Vždy vystupoval na obranu politických 
vězňů, stal se spoluzakladatelem a jedním 
z prvních mluvčích občanské iniciativy za do-
držování lidských práv Charta 77, což mu vy-
neslo několik let věznění. Byl jednou z důleži-
tých postav pražského jara; v červnu 1967 na 
IV. sjezdu československých spisovatelů pro-
nesl kritický projev odsuzující dobové cenzur-
ní praktiky, po kterém byl na příkaz ÚV KSČ vy-
škrtnut z kandidátky vedení Svazu českoslo-
venských spisovatelů. Do roku 1989 byl hlav-
ním představitelem českého disentu.

Jedno datum, jedno místo, ale jiný čas pomyslně 
propojilo dvě odvážné osobnosti, které bez oba-
vy o vlastní život a zdraví hájily práva druhých, 
bojovaly proti nespravedlnosti, nesvobodě a to-
talitním režimům. Každý v jinak tíživé době a ji-
nými prostředky. František Štverák, vězeň dvou 
totalit, se pádu totalitního režimu nedožil a byl 
plně rehabilitován až desítky let po své smr-
ti. Dne 4. 11. 2013 byla na Chvalském zámku za 
přítomnosti biskupa Václava Malého slavnostně 
prezentována kniha jeho vzpomínek od Stani-
slavy Vodičkové s názvem I zvíře mělo více útrp-
nosti než člověk. Václav Havel se proměny tota-
litní společnosti ve svobodnou dočkal, ale tepr-
ve 19. prosince 2011 bylo uzákoněno, že „Václav 
Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“

Obě osobnosti nám svými životy, názory 
a skutky zanechaly odkaz o odvaze postavit 
se proti lhostejnosti, utrpení, nespravedlnos-
ti a nesvobodě.

Karla Polydorová

Významný den pro Horní Počernice: 22. května
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Žluté kuře s červenobílým záchranným kru-
hem pomáhá znevýhodněným dětem už 
šestnáct let. To naše Počernické kuře přiběh-
lo letos přivítat jaro do Jeřické aleje už pode-
sáté a tentokrát mělo štěstí na teplé a sluneč-

né počasí. Není tedy divu, že za nejrůznější-
mi hrami, pletením pomlázek nebo malová-
ním perníčků vylákalo během nedělního od-
poledne 13. dubna tolik rodičů s dětmi, že už 
krátce po zahájení akce nebylo možné alejí 
téměř projít. Fronty na jednotlivých stanoviš-
tích rostly, zájem byl o lanovou lávku, dostihy 
na chůdách i skládání hlavolamů. Pro získání 
sladké odměny a malého dárku stačilo sou-
těžícím vhodit do kasičky dvacet korun a spl-
nit úkoly na jednotlivých stanovištích. Věřili 
byste, že Počernické kuře letos vyslechlo více 
než 250 písniček, říkanek a básniček? Ale hla-
va ho z toho jistě nebolela, vždyť díky obrov-
skému zájmu Hornopočernických získalo do 
sbírky Pomozte dětem částku 9252 korun na 
podporu znevýhodněných a ohrožených dětí 
do 18 let. Zásluhu na úspěchu prospěšné 
akce mají také organizátoři: Skautské středis-
ko Oheň, RC MUM, ZŠ Stoliňská a ZŠ Bártlova, 
Chvalský zámek, DDM, Molechet, Salesiánské 
hnutí mládeže, KC Horní Počernice a přátelé.

-dm-

Počernické kuře je v Jeřické jako doma

Předvelikonoční návštěvu  
v Mions oživil poisson d´avril
Za deset let 
partnerství 
mezi Horní-
mi Počerni-
cemi a Mi-
ons se veli-
konoční díl-
ny pro děti 

v tomto francouzském městě konaly už po-
sedmé. V místních školách se staly natolik 
populárními, že zaměstnanci hornopočer-
nického Domu dětí a mládeže spolu se čle-
ny zahraničního výboru Prahy 20 obětují 
každoročně svůj čas a po náročné přípravě 
odjedou na jaře do Francie s novým veliko-
nočním programem. 

„Letošní Velikonoce v Mions byly jedny z nej-
náročnějších,“ říká Jana Jelínková, která na 

všech francouzsko-českých akcích tlumočí. 
„Navštívili jsme dvě mateřské a dvě základní 
školy, další program připravili pro Centre de 
loisirs, což je obdoba našeho DDM. Celkem 
s námi pracovalo více než 300 dětí! Oceňuji 
dobrou organizaci z francouzské strany, skvě-
le nám také pomáhají členové Comité de ju-
melage a učitelé.“

„Za léta, co do Mions pravidelně jezdíme, 
jsou už děti na nás zvyklé a díky učitelům 
více připravené. Každý rok se snažíme za-
ujmout novými nápady a technikami. Do-
sud jsme zdobili jen vyfouklá vejce, letos po-
prvé vařená. Technika ztraceného vosku byla 
i pro dospělé neznámá a trochu složitější, ale 
z výsledků byli všichni nadšení. Sympatické 
je, že nás mnozí poznávají i mimo školu a hlá-
sí se k nám,“ shrnuje své dojmy Hanka Volfo-
vá, která pracuje v DDM a ve Francii byla už 
několikrát. Souhlasí s ní i její kolega Karel Ši-
meček, který se zúčastnil podruhé. Hrál na 

kytaru a zpíval francouzské písničky, takže 
děti nadšeně zpívaly s ním. „Dokonce jsem se 
od nich naučil novou píseň Le petit poisson, 
protože jsme se zrovna trefili do francouzské-
ho svátku, kterému říkají poisson d´avril, ob-
doba našeho aprílu, kdy děti učitelům nená-
padně zavěšují nebo lepí na záda papírové 
rybičky. Čím je učitel oblíbenější, tím víc jich 
nosí. I my jsme jich dostali poměrně dost, což 
nás samozřejmě potěšilo. Děti měly velkou 
radost, když jsme předstírali, že o ničem ne-
víme,“ říká se smíchem Karel, kterého zauja-
la jazyková znalost angličtiny některých uči-
telů a rád by navázal spolupráci mezi školami 
v oblasti informačních technologií.

Centre de loisir funguje ve Francii na jiných 
principech než DDM u nás, nemá pravidel-
nou činnost a kroužky. „Pro zaměstnance na-
šeho DDM bylo velice poučné diskutovat 
s ředitelkou a externími pedagogy o fungo-
vání a financování centra či jeho vzdělávacím 
programu. Děti připravily kvíz a překvapily 
nás vědomostmi o České republice a několi-
ka českými slovy. Po celou dobu našeho po-
bytu mě nejvíc zaujala jejich snaha porozu-
mět si, domluvit se i s těmi, kteří francouzsky 
neumí ani slovo. 

Mohu tedy jen potvrdit, co už řekli mí ko-
legové z DDM: Děti byly skvělé, hlásily se 
k nám, protože loni nebo předloni se našich 
velikonočních dílen zúčastnily,“ dodala Jana 
Jelínková. 

-dm-



14– 15

Omluva panu Jiřímu Hájkovi
Hornopočernický Zpravodaj v článku Ad. 
úvodník starostky Hany Moravcové v HPZ 
3/2014 zveřejnil názor paní Hany Moravco-

vé, která se domnívá, že pan Jiří Hájek pat-
ří k onomu zvláštnímu druhu lidí, jimž stě-
žovat si na cokoliv, činí potěšení. Tyto infor-
mace jsou nepravdivé a neoprávněně zasa-

hují do práva pana Jiřího Hájka na ochranu 
osobnosti.

Hana Moravcová

Vážení zastupitelé Horních Počernic,
našemu Občanskému sdružení Chvalská nejde 
ani tak o to, poplácávat se po ramenou, pochva-
lovat si dosažené pozitivní výsledky, neřku-li si 
stavět oslavné pomníky, ale především o diskusi 
o kontroverzních tématech. K tomu by mělo 
sloužit plénum obecního zastupitelstva a tisko-
vina Hornopočernický zpravodaj. Ve zpravodaji 
se ale odlišné názory od názorů redakce moc 
nepěstují.
22. dubna 2013 vyzvala tři hornopočernická 
občanská sdružení otevřeným dopisem paní 
starostku ke stavební uzávěře z toho důvodu, 
že se cítíme ohroženi agresivitou developerů 
a ostatních, kteří bezohledně přeměňují zelené 
plochy ve stavební pozemky. Stávajících cca 15 
000 obyvatel Horních Počernic se má v blízké 
budoucnosti zdvojnásobit na přibližně 30 000. 
Proti tomuto trendu důrazně opakovaně pro-
testujeme a byl to i důvod, proč jsme otevřený 
dopis psali. Vloni před prázdninami jsme žádali 
otištění textu v Hornopočernickém zpravodaji. 
Ale nestalo se. Zatímco náš text otisknut nebyl, 
mohli jsme si místo něj po prázdninách přečíst 
podnětný článek o tom, jak vzniká duha. 
Paní starostka vloni též slibovala jakýsi informa-
tivní seminář pro občany a občanská sdružení, 
kde nás chtěla informovat o stavebních řízeních 
a o tom, jak probíhá dialog mezi volenými zastu-
piteli a úředním aparátem přes tajemnici úřadu. 
Seminář se nakonal. Na kdy se chystá? Že by až 
po vedením podporovaném rozšíření Léčebné-
ho a rehabilitačního střediska na Chvalech?
K LRS jako takovému – Hornopočernická 
radnice zastává postoj, že se jedná o soukromé 
vlastnictví a že je každého právo naložit se svým 
vlastnictvím dle svého uvážení. No, naložit se 
svým vlastnictvím „cele dle svého uvážení“ jed-
noduše nelze, neboť i Úřad městské části Praha 
20 se už delší dobu zasazuje a slibuje zastávat 
tzv. „územní regulativ“, aby napříště už nemohly 
vznikat stavby typu „Rezidence na Větráku“, kdy 
celá Studnická ulice jsou jednopatrové vilky 
a „Rezidence na Větráku“ má nadzemní výšku 
12,95 m. 
LRS je také v nízké vilové zástavbě starých domů 
se sedlovými střechami a je v krajinné sníženině 
pod Chvalským rybníkem, kdy sousední poze-
mek proti LRS je zařazený v územním plánu jako 
SV – B, tedy má povolenou zastavitelnost při 
třech a více podlažích maximálně do 10% z plo-
chy pozemku, kdy uvažovaná stavba tento limit 
včetně současných budov zásadně překračuje.
Ono vedením obce zmiňované občanské sdru-
žení s právní subjektivitou plánuje zastavět CELÝ 
pozemek sedmipodlažními megaobjekty (dvě 
podlaží jsou umístěna pod terén), což architekt 
David Vávra nazval v televizi „totálním vydojením 
pozemku“. (Podotýkám, že na všech vizualizacích 
jsou objekty kresleny pod úhlem, z vhodného 
stanoviště, s několika málo vozy a chodci, takže 
se stavba jeví takříkajíc milosrdně k okolí). Masa 
objektu je ale i pro laika NEPŔEHLÉDNUTELNÁ!!! 
Většina zastupitelů, ale nevidí, co vidět nechce. 
Objekt tohoto typu, s plánovanou produkcí 
a režimem v této lokalitě, by měl velmi negativní 
dopad na životní prostředí a znehodnocování 
stávajících nemovitostí v okolí. Sami dobře víte, 

že podle nového Občanského zákoníku platí, 
jestliže cena nemovitosti v sousedství této 
stavby klesne, může vlastník žádat rozdíl mezi 
původní cenou a cenou nemovitosti po zahájení 
výstavby.I když v minulosti starostka Moravcová 
na veřejném zasedání zastupitelstva přednesla, 
že na takováto odškodnění nemá městská část 
peníze, věřte, že tato námitka pro vlastníky 
dotčených nemovitostí (a nejen přímé sousedy) 
je právně irelevantní. 
Vzhledem k tomu, že my, členové Sdružení 
Chvalská, jsme laici v oblasti rehabilitace, 
rozhodně nehodnotíme její úroveň v LRS a ani 
důležitost celého oboru (zaráží nás jen, že toto 
zařízení nemá uzavřenou smlouvu s největší 
zdravotní pojišťovnou v zemi – VZP). Profesoru 
Fialovi a spol. proto věříme, že jsou v rehabilitaci 
výjimeční a perspektivní. Tím spíš se ale plánova-
ná výstavba nehodí realizovat zde na Chvalech. 
Doporučovali jsme proto panu Fialovi a spol., 
pokud mají k dispozici tolik financí, aby svou 
aktivitu směřovali do jiné lokality!!! Neboť to, co 
stačí dnes a možná zítra, už pozítří stačit nebude 
a každý schopný podnikatel myslí především na 
budoucí rozvoj. Pokud by dostavba proběhla 
podle projektu, nebude možno cokoliv dál 
rozvíjet bez další brutální dostavby – tentokrát 
do výšky, po ploše už to nepůjde….
Stali jsme se součástí Hlavního města Prahy, ale 
administrativním připojením, nejsme organicky 
vzniklou zástavbou přirozeně se rozšiřujícího 
se města. Našich 15 000 obyvatel je bohužel 
(patrně na věčné časy) determinováno tzv. 
„účkem dálnic“. O to víc bychom všichni měli 
usilovat o zachování alespoň stávající zeleně 
(pokud ji nejsme schopni rozšiřovat) a bránit 
přeměně zelených ploch na stavební pozemky. 
Úbytek zeleně Počernickým nic pozitivního 
nepřinese. V Praze je víc jak 10 000 neprodaných 
bytů, kongresových center zejících prázdnotou 
a množství volných kancelářských prostor, 
nehledě na spoustu nevyužitého prostoru – tzv. 
„brownfields“, který přímo volá po efektivním 
zobytnění a komerčním využití. Jednou již 
zastavěné plochy vracet zpět zeleni je takřka 
nadlidský úkol, ale hlavně úkol neskutečně a ne-
přiměřeně drahý! Proto to skoro nikdo nedělá 
a Vy, zastupitelé městské části, byste neměli činit 
rozhodnutí, která zeleň i ornou půdu nenávratně 
zdevastují a náš život znehodnotí. V Legerově 
nebo Veletržní ulici normální člověk bydlet 
nechce a ani nikdo z Vás by se tam dobrovolně 
nepřestěhoval.
Projektanti z LRS se ohánějí jakousi studií, že 
nárůst dopravy po uvažovaném rozšíření bude 
sedm procent. Tomu by ale neuvěřil ani indián 
podváděný bílým osadníkem. Sama starostka 
Moravcová píše, cituji: „nárůst dopravy nastane 
– a to nejen o dopravu staveništní, ale také o do-
pravu při dojíždění pacientů, jejich návštěv, léka-
řů, návštěvníků seminářů a kongresů.“ Chtělo by 
se doplnit i všech dodavatelů a odběratelů… Do 
dnešní doby, byť jsme o to vedení městské části 
několikrát žádali, nám nebyla dodána jakákoliv 
studie – ať už dopravní, hluková či imisní a přes 
to přes všechno vedení Horních Počernic nadále 
trvá na realizaci výstavby. Problém je prý řešitel-
ný formou tzv. „plánovací smlouvy“. Obáváme se 

ale, že „plánováním“, či „etapizací“(to je také ter-
mín vedení městské části) nedosáhneme ničeho 
podstatného. Pokud si za barákem postavíte 
fabriku, tak s veškerými škodlivými vlivy včetně 
exhalací už nic neuděláte. 
Tak si tak vybavuji volební program Šance pro 
Počernice a cituji: „Proč Vám může za zahradou 
vyrůst panelák, aniž byste k tomu mohli cokoli 
říct? Proč nikdo nenaslouchá stížnostem našich 
nových spoluobčanů na kvalitu bydlení? Trváme 
na jasné koncepci výstavby a stanovení jasných 
pravidel pro investory a developery.V této 
souvislosti budeme požadovat řešení dopravy 
v nových lokalitách, výstavbu infrastruktury, 
inženýrských sítí, sociálních, předškolních a škol-
ních zařízení s dostatečnými plochami zeleně…“ 
Ať už v plánované lokalitě „Robotnice“ bude 
v budoucnu bydlet 1000 nebo 2000 obyva-
tel – je to jedno, obojí je hodně. S takovýmto 
nárůstem obyvatel jde ruku v ruce povinnost 
obce (nebo developera) vybudovat především 
komunikace a předškolní a školní zařízení, 
včetně minimálně jedné autobusové linky.A to 
jsme tam, kde jsme rozhodně být nechtěli. 
Uvažovaná a Zastupitelstvem HP odsouhlase-
ná dopravní propojka do lokality „Robotnice“ 
z Hartenberské ulice je bezohledně naplánovaná 
přes biokoridor. Naše obava, že k nám na Chvaly 
bude přivedena jen další doprava, je víc než 
oprávněná.Proto proti ní důrazně a opakovaně 
protestujeme.
V kontrastu s tím, co se děje již delší dobu okolo 
LRS se jeví víc než zajímavé usnesení RMČ č. 
115/2.13/13 k projektu Náchodská 175 ze dne 
17. prosince 2013. Rada MČ Praha 20 nesouhlasí 
- cituji:
„Míra zastavění pozemku (100%) neodpovídá 
urbanistickému charakteru okolní zástavby, 
která je v poměrně velké míře doplněna zelení 
na rostlém terénu. Hmota objektu je předimen-
zovaná a rovněž nerespektuje okolní zástavbu 
rodinných domů. Stavba je umístěna až na 
hranici se sousedním pozemkem č. 382, čímž 
prakticky znemožňuje jeho zástavbu podle 
územně plánovací dokumentace.“ 
To se čte moc hezky, že v tomto případě novo-
stavba neodpovídá charakteru okolní zástavby 
(byť je „jen“ třípatrová) a má řadu chyb. Projekt 
ale nezastavuje pozemek ze 100 %, ve své pod-
statě se shoduje se stávající zástavbou pozemků 
č. 383 a 384. Z hlediska dnešních nároků na par-
kování, odstupových vzdáleností od sousedních 
objektů apod. by neprošla povolovacím řízením 
ani stávající stavba. Hranice pozemků č. 383 
a 384 s pozemkem č. 382 je ale už dnes tvořena 
souvislou zdí, pravda ne tak vysokou.
Naši zastupitelé, přestaňte měřit dvojím metrem 
a chovejte se jako zástupci stávajících obyvatel 
Horních Počernic. Nejednejte v zájmu develo-
perů, proti kterému jste snad všichni v posled-
ních volbách kandidovali! Očekáváme od Vás 
stále -jasnou koncepci budoucího rozvoje, tzn. 
jakou zastavěnost obce budete prosazovat a že 
zarazíte onu salámovou metodu, kdy investoři 
postupně po částech podsouvají do různých 
komisí, RMČ a stavebnímu úřadu dílčí zástavbu.

Za OS Chvalskáa Klidné Počernice Vladimír Hošek

Z redakční pošty
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Květen potěší návštěvníky Chvalského 
zámku dvěma hravými a veselými vý-
stavami, které nadchnou děti i dospě-
lé. Čtyřlístek i Fenomén Igráček se těší 
oblibě všech, neboť rodiče si zavzpomí-
nají na své dětství a děti si mohou hrát 
s českými hračkami a číst české komik-
sy té nejvyšší kvality. Navíc jsou výstavy 
zábavné a my jsme moc rádi, že se vám 
líbí. Jen pozor, Fenomén Igráček kon-
čí již 1. června, Čtyřlístek 15. června! Vý-
stavami vás na konci května může pro-
vést půvabná a milá Popelka nebo ne-
zbedný skřítek Matýsek. 
Zámecké nádvoří opět uvítá Festival his-
torického tance a v galerii se můžete po-
dívat na unikátní černobílé fotografie 
známých osobností světa filmu a litera-
tury, jak je zpodobnil fotograf Miloš Fi-
kejz. 
I nejkrásnější jarní měsíc se bude na 
Chvalském zámku na co dívat a co zažít! 
Pozor, otevřeno máme i ve svátek  
8. května.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

do Ne 15. 6. denně 9–17 
včetně svátku 8. 5.

Čtyřlístek na 
Chvalském 
zámku 
Postavičky oblíbeného 
a nejdéle vydáva-
ného komiksu 
Čtyřlístek se 
ubytovaly na 
Chval-
ském 
zámku. 
Na výstavě projdete 
historií oblíbených dět-
ských komiksů Jaroslava 
Němečka a Ljuby Štíplové, 
které provázejí už několikátou generaci 
nadšených dětských čtenářů. Čekají vás 
velké postavičky Fifinky, Bobíka, Myšpulí-
na i Pindi, opravdový domeček Čtyřlístku, 
Bobíkova postýlka, Fifinčin krášlicí koutek, 
Pinďovo sportoviště, komiksy na čtení a vel-

ká herna s kostkami a puzzle. Připravili jsme 
také komentované prohlídky pro školy, 
školky a dětské kolektivy. 

do Ne 1. 6. denně 9-17 hod. včetně 
svátku 8. 5.

Fenomén Igráček
Zámecké sklepení se proměnilo v obydlí 
Igráčků nejrůznějších povolání, vzezření 
a vzhledu. Dozvíte se mnoho z historie, 
současnosti, vývoje a výroby Igráčků. 

Můžete si také hrát – je připraven interak-
tivní koutek s pravými Igráčky určenými 
k hraní. Pořádá společnost EFKO, Technické 
muzeum v Brně a Chvalský zámek.

AKCE PRO VŠECHNY

So 10. 5. od 13 do 18 hod, nádvoří

Festival historického tance

Nenechte si ujít již 11. ročník Festivalu histo-
rického tance na nádvoří zámku. Můžete se 
těšit na taneční vystoupení v krásných histo-
rických kostýmech, vystoupení rytířů v ple-
chu i bez něho, působivou historickou hud-
bu, taneční skupiny z celé republiky a pro-
gramy od gotiky až po 30. léta 20. století. 
Vstup na festival je zdarma. 

So 24. 5. od 10 do 17 hod.

Pohádková sobota na zámku 
s Popelkou, Čtyřlístkem 
a Igráčky
Půvabná princezna Popelka v krásných 
modrých šatech provádí děti s rodiči vý-
stavami Čtyřlístek a Fenomén Igráček, ce-
lým zámkem a sklepením. Dozvíte se mno-
ho o komiksu i Igráčcích, Popelčinu pohád-
ku, budete soutěžit a můžete si po prohlídce 
hrát ve velké herně Čtyřlístku. Komentova-
né prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy 
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v celou hodinu (poslední prohlídka v 16 ho-
din). Na prohlídku je třeba se předem objed-
nat. Kontaktujte prosím recepci na tel. 281 
860 130. Pořádá DDM Praha 7.

Ne 25. 5. od 10 do 17 hod.

Pohádková neděle na zámku 
se skřítkem Matýskem, 
Čtyřlístkem a Igráčky

Už jste viděli pravého skřítka, který kutá 
v zámeckém sklepení? Pokud ne, tak si ne-
nechte ujít komentovanou prohlídku se 
skřítkem Matýskem, který provede děti s ro-
diči výstavami Čtyřlístek a Fenomén Igrá-
ček, celým zámkem i sklepením. Dozví-
te se mnoho o komiksu i Igráčcích, skřítek 
vám bude vyprávět o pokladech pod zám-
kem, budete soutěžit a po prohlídce si mů-

žete hrát ve velké herně Čtyřlístku či si sta-
vět s Igráčky. Komentované prohlídky trvají 
40 minut a začínají vždy v celou hodinu (po-
slední prohlídka v 16 hodin). Informace a re-
zervace času prohlídky: tel. 281 860 130.

PRODEJNÍ GALERIE  
A KOČÁROVNA

 
do Ne 4. 5. 2014, prodejní galerie

Festiv´art: Obrázky z Mions
Amatérští umělci z Mions, francouzského 
partnerského města Horních Počernic, před-
stavují své obrazy a fotografie. 

do Ne 4. 5. 2014, kočárovna

Podoby umění – výstava 
SŠUAŘ Nový Zlíchov
Studenti Střední školy umělecké a řemeslné 
vás srdečně zvou na výstavu „Podoby umě-
ní“. Budou zde prezentovat své práce v obo-
rech truhlář, čalouník-dekoratér, umělec-
ký truhlář a řezbář, umělecký kovář, zámeč-
ník a pasíř. 

od 6. 5. do Ne 1. 6., galerie a kočárovna

Miloš Fikejz: Tváře světa filmu 
a literatury

Výstava černobílých fotografií Miloše Fikej-
ze. Všechny snímky kolekce, jež zahrnuje za-
hraniční osobnosti spjaté tvůrčím způso-
bem s filmem (herci, herečky, režiséři, spiso-
vatelé, dramatici apod.), jsou fotografovány 
na černobílý kinofilmový negativ a zásadně 
bez blesku, pouze v přirozených světelných 
podmínkách. Miloš Fikejz zachycoval zahra-
niční umělce při jejich návštěvách různých 
akcí a setkání, zejména MFF v Karlových Va-
rech, Febiofest, Letní filmová škola v Uher-
ském Hradišti atd. Vždy se snaží zachyco-
vat lidi bez aranžování a domlouvání pozic 
a ponechává jejich gestům a pohybům vol-
nost. Miloš Fikejz pracuje jako odborný pra-
covník v knihovně Národního filmového ar-
chivu v Praze a od poloviny 80. let publi-
kuje články ve filmových periodikách (Film 
a doba, Záběr, Kino, Filmový přehled).

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
 

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

Cesta (nejen) do pravěku se 
Zdeňkem Burianem
Interaktivní výstava
Přijďte se potěšit klasickými ilustracemi 
a obrázky výjimečného ilustrátora Zdeň-

ka Buriana. Přijďte si hrát, soutěžit, dozvě-
dět se zajímavosti z Burianova života, slož-
te si kostru dinosaura či obří puzzle. Výsta-
va pro děti, dospělé, seniory, školy i dětské 
kolektivy. 

od 21. 6. do Ne 14. 9.

Obrázkové leporelo českých 
dějin
Výstava pro všechny – čeká vás procházka 
českými dějinami formou obřího obrázko-
vého leporela.

Ne 22. 6. od 15 hod.

Svatojánský bál princezen, 
rytířů a princů 
Na vědomost se dává, že se již potřetí ote-
vře brána zámku všem princeznám, rytí-
řům a princům. Přijměte naše pozvání a zú-
častněte se třetího ročníku bálu, na kterém 
se celá dvorní družina královsky baví! Bude-
te tančit a soutěžit na krytém zámeckém ná-
dvoří. Setkáte se s princeznami Šípkovou 
Růženkou, Popelkou, Zlatovláskou, Koloběž-
kou I., královnou, uvidíte mnoho zajímavé-
ho a k tanci budou hrát nejkrásnější písničky 
z českých filmových pohádek. Zdarma do-
stanete čerstvě napečené koláčky z králov-
ské kuchyně.
Jednotné vstupné pro děti od 2 let a dospě-
lé je 80 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí + 
max 3 děti) 290 Kč. V ceně vstupenky je pro-
hlídka všech výstav i interiérů zámku. 

Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 
vyhlásil již v únoru 2014 fotografickou sou-
těž pro kalendář na rok 2015. Téma zní: Praha 
a Horní Počernice v proměnách. Nejlepší fo-
tografie budou publikovány v kalendáři MČ na 
rok 2015, na stránkách i titulních stranách Hor-
nopočernického zpravodaje.
 Zúčastnit se může každý občan či příznivec 
Horních Počernic od 13 let do 100 let. 
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni 
poukázkami do Hornbachu 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. Podmínky a pravidla soutěže najdete 
v minulých číslech HPZ, na www.chvalskyza-
mek.cz či na e-mailu ruzena.berankova@chval-
skyzamek.cz. 
Uzávěrka soutěže: 16. května 2014.
Těšíme se na vaše díla.

Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
PRAHA A HORNÍ POČERNICE 

V PROMĚNÁCH  
MÁ UZÁVĚRKU  
UŽ 16. KVĚTNA!
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Jak se na zámku zabydleli Bobík, Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Igráčci 
aneb slavnostní zahájení výstav Čtyřlístek a Fenomén Igráček
Sobotní odpoledne 12. dubna bylo slu-
nečné, příjemné a plné velkých očekává-
ní. Slavnostní zahájení výstav Čtyřlístek 
na Chvalském zámku a Fenomén Igráček 
proběhlo za velké účasti dětí, rodičů, 
výherců soutěže O nejlepší komiks a také 
vzácných hostů – dorazil nejen slavný ilu-
strátor a duchovní otec komiksu Čtyřlís-
tek Jaroslav Němeček s manželkou Lucií, 
ale také první konstruktér figurky Igráčka 
ze 70. let pan Jiří Kalina a majitel společ-
nosti EFKO pan Miroslav Kotík. A nemohly 
chybět ani všechny známé postavy ko-
miksu Čtyřlístek v životní velikosti! 

Slavnostní zahájení obou výstav probíhalo 
tentokrát netradičně, ale o to příjemněji na 
nádvoří zámku a před divadelními kulisami 
k chystanému představení Čtyřlístek v po-
hádce. Ředitelka zámku Alexandra Kohou-
tová přivítala početné publikum, představila 
vzácné hosty a moderovala celý odpolední 
program.
Následovalo vyhodnocení výtvarné soutěže 
O nejlepší komiks aneb Vystavuj na zám-
ku společně se Čtyřlístkem, kterou před 
časem vyhlásil Chvalský zámek. Z obrovské-
ho počtu 252 komiksových příběhů zasla-
ných dětmi vybíral ta nejlepší díla sám Ja-
roslav Němeček za asistence ilustrátorky 
a autorky komiksu O víle Ohnivce Věry Ta-
taro a zaměstnanců zámku. O tom, jak sou-
těž dopadla, se můžete dočíst na straně 19. 
Všichni výherci získali diplomy s osobní ilu-
strací Jaroslava Němečka a věcné ceny vě-
nované obchodem Čtyřlístek a Chvalským 
zámkem. Vzhledem k vysoké úrovni soutěže 
jsme díla naprosto všech účastníků soutě-
že vystavili na zámeckých chodbách a sku-
tečně je můžete vidět společně s výstavou 
Čtyřlístek až do 15. června.
Děti a studenti, děkujeme vám, jste skvělí 
a nápadití tvůrci komiksů!
Pak už hosty čekalo zajímavé vyprávě-
ní pana Miroslava Kotíka, majitele společ-
nosti EFKO, o tom, jak původního Igráčka 
ze 70. let vzkřísil v roce 2010 a opět započa-
li s výrobou této oblíbené a ryze české figur-
ky mnoha profesí. V dnešní době si děti mo-
hou hrát s nepřeberným množstvím Igráč-
ků kluků i holčiček, které také můžete vidět 

na výstavě v zámeckém sklepení či je zakou-
pit v recepci.
Pan Jiří Kalina je první designér figurky 
Igráčka z roku 1976 a jeho vyprávění o tom, 
jak postavička vznikala, zaujala děti i dospě-
lé pamětníky původního Igráčka.
Na řadě byla beseda s ilustrátorem a au-
torem Čtyřlístku Jaroslavem Němečkem 
a jeho manželkou Lucií. Dozvěděli jsme se, 
jak Čtyřlístek vznikal, jaký byl jeho příběh 
a bylo krásné vidět, jak oba Němečkovi Čtyř-
lístem stále žijí a mají ho rádi. Pak už se děti 
dočkaly slíbeného divadelního představe-
ní „Čtyřlístek v pohádce“, které za velkého 
úspěchu dětského i dospělého publika za-
hrálo divadlo D5. 
Slavnostní zahájení se mimořádně vyda-
řilo a my na Chvalském zámku děkujeme 
všem protagonistům i hostům. Jen v sobotu 
12. dubna vás přišlo 542 a těšíme se, že vel-
ké návštěvnosti se výstavy budou těšit po 
celou dobu svého konání.
Obě výstavy čekají na rodiče i děti – Čtyřlís-
tek na Chvalském zámku do 15. června a Fe-
nomén Igráček do 1. června. A pozor – mů-
žete se nechat provést princeznou Popelkou 
(24. 5.) či skřítkem Matýskem (25. 5.). 

Těšíme se na vás společně s Bobíkem, Fifin-
kou, Myšpulínem, Pinďou a Igráčky.

Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku
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Březen byl posledním celým měsícem, kdy jste se, děti, chodily dívat na oblíbenou výstavu Ať 
žijí strašidla. Některé z vás dokonce prováděla Šípková Růženka či Bludný rytíř. A navštívilo nás 
rekordní množství škol a školek. Právě odtud se rekrutoval březnový výherce, neboť mi při losování pad-
la ruka na kupon se správnou odpovědí, který patřil Jakubu Dlouhému, který chodí do 1. třídy do ZŠ 
Na Smetance na Praze 2. Jakub navštívil výstavu strašidel s celou třídou, ale měl největší štěstí ze všech. 
Jako odměnu si vybral komentovanou prohlídku s pravou čarodějnicí, Čtyřlístkem a Igráčky.
Otázka víly Ohnivky zněla: „Dobře si prohlédni nejhlubší sklepení. Koho tam zamkla víla Ohnivka?“ Ohniv-
ka tam zamkla čarodějnici. A počet kuponů? Opravdu rekordní – ze 614 odevzdaných kuponů jich bylo 
607 správně. Výherci blahopřejeme a těšíme se na další zvědavé otázky naší víly i na vaši návštěvu. –ak–

Výtvarná soutěž O nejlepší komiks byla vyhlá-
šena ředitelkou Chvalského zámku 29. ledna 
a ukončena 30. března 2014. Do soutěže zasla-
lo své komiksy celkem 252 dětí a studentů ve 
věku od 6 let do 18 let. Komiksy malovaly děti 
a studenti především z Prahy. Ale doputovala 
k nám i dílka například z Kladna či Všestar.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:
I. kategorie: 1. – 5. třída ZŠ
II. kategorie: 6. – 9. třída ZŠ a příslušné ročníky 

víceletých gymnázií
III.  kategorie: I. – IV. ročník středních škol 
Úkolem soutěžících bylo vymyslet a ztvárnit 
vlastní komiksový příběh na volné téma:  
Kamarádství, láska, přátelství. 

Dne 3. dubna 2014 zasedla pětičlenná komi-
se v čele s ilustrátorem a autorem komiksu Čtyř-
lístek Jaroslavem Němečkem a ilustrátorkou 
a malířkou Věrou Tataro, autorkou kreslené po-
doby naší zámecké víly Ohnivky. Doprovod ko-
misi jsme dělali my z Chvalského zámku, ale ne-
chali jsme rozhodovat odborníky.
Konkurence byla obrovská, díla byla neskutečně 
zdařilá a dětská fantazie bezbřehá. Výběr děl byl 
maximálně spravedlivý. Hlavní slovo měl pan Ja-
roslav Němeček a ilustrátorka Věra Tataro a my 
s jejich výběrem naprosto souhlasíme.

Ceny výhercům věnoval obchod Čtyřlístek 
a Chvalský zámek. Navíc každý výherce získal di-
plom s osobní kresbičkou, nakreslenou panem 
Němečkem. Je to tedy diplom vzácný a hodný 
zarámování a uchování jako rodinná památka.

I. kategorie:
1. místo – Černý kotel (Adam Povondra z Kladna)
2. místo – Bob a Vojta (Josef Zeman z Prahy 9)
3. místo – Příběh malé kočičky Pandičky (Miko-

láš Vojtěch z Prahy 9)
Zvláštní cena za nápad a výtvarné ztvárnění:
Bez názvu (Nikola Kurfürstová z Prahy 9)
Neposlušná Buttercard (Karolína Víšková z Prahy 9)

II. kategorie:
1. místo: Jerry a jeho život (Šárka Svobodová 

z Prahy 9) 
2. místo: Podivuhodné vejce (Karolína Pu-

choltová z Kladna) a Přátelství si najde 
cestu (Alexandra Reljičová a Alžběta 
Boudová z Prahy 9)

3. místo: Život mrkve (Matěj Prokop z Prahy 2) + 
Mořský příběh (Veronika Andrasová 
a Matěj Čumpelík z Prahy 9)

Zvláštní cena za nápad a výtvarné ztvárnění:
Buckův příběh (Anna Peková a Bára Pospíšilová 
z Prahy 9), Meloun (Petra Miškovičová a Anna 
Podrazká z Prahy 9)

III. kategorie:
1. místo: Vzpomínka (Monika Kubrová a Barbo-

ra Zuščíková z Prahy 9)
2. místo: Friends (Richard Rondoš a Gaj Ryžak 

z Prahy 9)
3. místo: Fazolková vůle (Phuong Mac Thi Bich 

a Karolína Karalová z Prahy 9)  
 + (Ne)možné je vše (Denisa Dvořáko-
vá a Kateřina Salivarová z Prahy 9) 

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za hezké 
chvilky, které jsme zažili při vybírání těch nejza-
jímavějších komiksů. Za pomoc při organizaci 
soutěže děkuji produkční Rozce Beránkové.
Vzhledem k tomu, že všechny komiksy jsou na 
vysoké úrovni a velmi zdařilé, rozhodli jsme 
se vystavit úplně všechny. Komiksy VŠECH 
ÚČASTNÍKŮ soutěže budou vystaveny na 
Chvalském zámku společně se Čtyřlístkem 
do 15. června 2014. (pozor, jen ve dnech  
9. – 11. 6. 2014 bude zámek z provozních důvo-
dů uzavřen.)
Možná se někteří účastníci naší výtvarné sou-
těže stanou pokračovateli Jaroslava Němečka 
a autory dalších slavných komiksů. A to nás těší.

Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku

Vyhodnocení výtvarné soutěže O nejlepší komiks, 
aneb Vystavujte na zámku se Čtyřlístkem

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za březen 2014
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Jednou z cest, jak přivést děti ke knize a čet-
bě, je mezinárodní akce Noc s Andersenem. 
Čtrnáctý ročník pohádkového nocování, které 

proběhlo v pátek 4. dubna 2014, tedy dva dny 
po výročí narození Hanse Christiana Ander-
sena, opět potvrdil, že čtení může být velkým 
dobrodružstvím. 
Pro hornopočernické děti se Noc s Anderse-
nem konala v místní knihovně už pojedenác-
té a tradičně začala divadelním představením 
v podání studentů místního gymnázia pod ve-
dením profesorky Čechákové. „Děti s napě-

tím sledovaly, jak pohádko-
vý příběh dopadne, a odmě-

nily studenty potleskem. Potom si knihovnice 
děti rozdělily do tří skupin, kde hrály hry, luš-
tily rébusy, plnily zábavné úkoly, prováděly fy-
zikální pokus, mohly se také provětrat s míč-
ky na dvoře, ale hlavně si zahrály na detektivy 
při čtení a řešení kriminálního případu. Nadše-
ně si vyráběly průkaz detektivů a také záložky, 
které si laminovaly do fólie,“ uvedla knihovni-
ce Jana Kaletová.
Patronem letošní NsA byl komisař Vrťapka, 
pejsek ze stejnojmenné knihy pro děti, ale 
společným čtením pro všechny zúčastněné 
knihovny a školy se stal úryvek z knihy O Ven-
dulce a drakovi. Její autor Vojtěch Jurík zasadil 
napínavý příběh do knihovny a četl se snad na 
všech místech, kde NsA probíhala. Dnes už ji 
děti najdou také v místní knihovně spolu s dal-
šími knižními novinkami.
„Čas pro společné čtení nastal po 22. hodi-
ně, čímž se děti trochu zklidnily a připravi-
ly na uložení do spacáků s napínavou kníž-
kou. Letos se v naší knihovně svítilo skoro až 
do půlnoci. Co mě letos nejvíce potěšilo, je 

fakt, že děti mají o čtení velký zájem a naše 
knihovna patří mezi jejich oblíbená mís-
ta. Když jsem je šla ráno budit a popohnat 
ke vstávání, všechny si k mému překvapení 
už četly! Pokaždé, když s nimi Noc s Ander-
senem prožívám a sleduji je při hrách, čte-
ní a povídání o knížkách, těší mě, že radost 
z příběhů a pohádek se nevytratila, a věřím, 
že se nikdy nevytratí,“ popsala dojmy z NsA 
Petra Hýblová, a její kolegyně Zdeňka Krau-
zová dodala: „Je hezké, že právě při Noci 
s Andersenem mizí rozdíly mezi dospělý-
mi a dětmi, protože láska k vyprávění a hra-
vé fantazii z nás každoročně dělají spiklen-
ce příběhů.“
Z letošní dobrodružné výpravy do knihovny 
si osmnáct hornopočernických dětí odneslo 
domů nejen nezapomenutelné zážitky, ale 
i poznání, že knihy jsou v souboji s televizní 
obrazovkou jasným vítězem. 

Dana Mojžíšová, foto knihovnice 

Noc s Andresenem a komisařem Vrťapkou 
v hornopočernické knihovně

Děti z družiny opět prožily ve škole dobro-
družné chvíle. Určitě velkým dobrodružstvím 
je psát písemnou práci, být zkoušený u tabule 
nebo se učit novou látku. Ale spát ve škole ve 
vlastním spacáku (ne když studentíky zmůže 
náročný výklad), to se jen tak nezažije. 
Devadesát dětí ze všech oddělení družiny, ka-
marádi, pomocníci a učitelky se popáté přida-

li k těm, kteří si každoročně připomínají jedno-
ho z nejslavnějších pohádkářů všech dob. Než 
se ale všichni pustili do společného čtení, vy-
zkoušeli si čtenáři nejprve sami práci ilustráto-
rů ve volné přírodě před chvalským špejcha-
rem, na zámku si na sebe mohli obléknout his-
torické oblečení a zkusit psát postaru násad-
kovým perem i brkem, prohlédnout staré kni-

hy a vyzkoušet si čtení šva-
bachu. Zasoutěžili si v lomu, 
když luštili tajenku, ke kte-
ré jim napomohla znalost po-
hádkových bytostí, a upekli si 
k večeři výborné buřtíky. Bylo 
skvělé, že se našli ochotní přá-
telé, kteří s panem ředitelem 
přijeli připravit oheň a všech-
no potřebné. Milá byla i ná-
vštěva paní starostky, která 
přišla podpořit nadšení mla-
dých čtenářů. 
Ti se po všech těchto zážit-
cích vrátili do školy, připravi-
li si ve svých třídách a někte-
ří i na koberci na chodbě pe-

líšky na spaní a pustili se do svých oblíbených 
knížek. Z každé se mohl přečíst sice jen úry-
veček, ale byla to zajímavá výměna zkušenos-
tí a hezká doporučení, když každý mohl pově-
dět i svoje postřehy, proč má právě tuhle kníž-
ku rád a co s ní už prožil. Několikrát se objevila 
kniha od samotného pana Andersena, někdy 
to byly nejnovější dárky, jindy dobrodružný 
příběh, který si četli už i rodiče nebo dokonce 
kniha psaná na objednávku.
Bylo třeba ale i na chvilku zamhouřit oko, což 
někomu šlo po všech zážitcích obtížně. Když 
se to přeci povedlo usnout, probouzeli jsme se 
všichni obohaceni do nového dne. Pro každé-
ho byl připraven šálek teplého čaje a koblížek 
a už si přicházeli maminky a tatínkové, aby se 
dozvěděli, co tu jejich malí čtenáři zažili. Příště 
se určitě zase připojíme. Tak dobrou noc s An-
dersenem, když si večer otevřete jeho knihu.

Miloslav Kloubek

Noc s Andersenem na chvalské škole
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Milí naši čtenáři,
dlouhé zimní večery jsou pryč a  mno-
zí z  vás teď věnují volný čas zahrád-
kám a kutilství. Na knihy odpočinkové-
ho žánru už možná nemáte tolik času, 
proto vám nabízíme spoustu titulů o za-
hradničení a také periodika, která v naší 
knihovně odebíráme, například Ape-
tit, d-Test, Ekonom, GEO, Historie – Re-
vue, Instinkt, Koktejl, Květy, Moderní 
byt, Moje psychologie, Praktická žena, 
Psychologie dnes, Respekt, Rock & Pop, 
Rozmarýna, Vlasta nebo Zahrádkář.
Přejeme vám pěkné májové dny s  kni-
hami a časopisy z naší knihovny.
Za kolektiv knihovnic Božena Beňová

Literární výročí v květnu:
Ludmila Vaňková  
* 9. 5. 1927

Jan Trefulka
*15. 5. 1929

Oldřich Mikulášek
*26. 5. 1910

Bohuslav Reynek
*31. 5. 1882

Jan Guillou
Stavitelé mostů
Román Stavitelé mostů, první díl Gui-
llouovy nejrozsáhlejší románové série 
Velké století, je mezikontinentálním 
a  nadčasovým příběhem o  bratrství, 
lásce a poslání. Jeho hrdinové musí če-
lit krutým vánicím 
v  západním Norsku 
i  vedru a  zákeřným 
epidemiím v  Němec-
ké východní Africe. 
Ale je to rovněž stu-
die o lidstvu a století, 
které z nás udělaly ty, 
kým jsme.

Irena Dousková 
Medvědí tanec

Tato próza patří do subtil-
nější, neautobiografické 
linie autorčiny tvorby. Po-
zoruhodný je už samotný 
syžet: poslední měsíce nemocného Ja-
roslava Haška na Lipnici. Medvědí tanec 
však není jenom jeho příběhem, ale také 
bohatě strukturovaným portrétem doby. 
Píše se rok 1922 a my se ocitáme ve ven-
kovském světě, kam se Hašek uchýlil, aby 
dopsal své životní dílo. O  Švejkovi sice 
padne pár zmínek, ale to je vše. Dousko-
vá nenapsala biografický román o spiso-
vateli, který se dočkal světové slávy až po 
smrti. Daleko víc ji zajímá existenciální 
situace vyhasínání sil někoho, kdo se po 
celý život bohatýrsky bavil, provokoval, 
a ještě o tom uměl vtipně vyprávět a psát. 

Magda Váňová 
Babí léto

Kniha spojuje tři novely 
s  poutavým příběhem 
a nepředvídatelným kon-
cem, který se ale ukáže 
jako nejlepší pro hlavní 
hrdiny. Stárnoucí klavírista Wenig se 
zamiluje do krásné, ale povrchní Laury. 
Jeho romantická hra na city a  lásku je 
Lauře k smíchu a málem by za ni Wenig 
zaplatil životem, kdyby v pozadí nestála 
zralá a chápavá zachránkyně. 
V  druhé novele vystupuje Doris Téglo-
vá v roli neomylné ředitelky své rodiny. 
Manžel i  dcery se chystají ke vzpouře 
proti ní, ale Doris na toto nebezpečí rea-
guje tak nechápavě, že tím nevědomky 
rodinnou bouři zadusí a na pověsti rodi-
ny a hlavně na Doris není pokřiven ani 
vlásek. 
V třetím příběhu se potkají dvě zklama-
né mladé ženy, které se přitahují svými 
protiklady. Podnikavá Marta přemluví 
výbornou kuchařku Gabrielu, aby si ote-
vřely restauraci. Úspěch Lvího dvora za-
motá jejich život tak, že mají dohromady 
nejen restauraci, ale i manžela a milen-
ce. V Babím létě se postavy ocitají v růz-
ných polohách života, od tragických až 
po komické, a autorka jim svým humo-
rem pomáhá nacházet kladné nebo do-
konce šťastné východisko.

Táňa Keleová-Vasilková
Lék na smutek 
Na Mariku, gynekoložku 
a  porodní lékařku se valí 
jedna pohroma za druhou. 
Manžel jí umírá na rako-
vinu a  krátce nato ztratí 
i svého jediného třiadvace-
tiletého syna, u něhož náhle propukla dě-
dičná choroba jater. Maričin život pozbyl 
smysl, přišla o  poslání manželky i  matky. 
Utápí se v žalu, obklopuje ji samota a na-
prostá beznaděj. Existuje vůbec ještě 
něco, co by ji mohlo vytrhnout ze zničující 
letargie? Ale život má pro každého z  nás 
v záloze nová a nová překvapení.

Jiří Růžek

V labyrintu zpravodajských 
služeb
V  labyrintu zpravodajských 
služeb seznamuje autor 
čtenáře, co všechno v  nich 
prožil od listopadu 89 
a  později jako ředitel BIS. 
Po vzoru starých kronikářů 
vypráví jen to, u čeho sám byl nebo co mu 
vyprávěli očití svědkové. Krédem jeho kni-
hy je přání, aby zpravodajské služby dělaly 
svoji práci dobře a politici je uměli rozum-
ně využívat.

Jiří Růžek, dlouholetý ředitel BIS a pracov-
ník tajných služeb, napsal knihu, která je 
dokumentem nedávné doby. Vložil do ní 
také osobní sdělení, jak sledoval a  proží-
val změny, kterými naše společnost prošla 
za poslední tři desítky let. Popisuje, jak se 
od základu znovu formovaly bezpečnost-
ní složky státu po listopadu 89, a  vysvět-
luje, proč bylo nutné udělat radikální řez 
ve státní správě, policii, tajných službách 
a oddělit staré a vytvořit nové. Tuto histo-
rii předkládá čtenáři objektivně a v maxi-
mální úplnosti, i když nezastírá své prefe-
rence a antipatie. Zamýšlí se i nad tím, že 
země v srdci Evropy nemůže stát na jejím 
okraji, jinak škodí sama sobě. Autor napsal 
knihu zajímavě a  věcně, opatřil ji doku-
menty ze své činnosti v BIS a jeho komen-
táře a poznámky na okraj o lidech a udá-
lostech posledních let nepostrádají sym-
patickou dávku střízlivého humoru.
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Mezi zaznamenanými událostmi, které měly 
vliv na další rozvoj našich původních obcí 
v osmnáctém století, bylo zejména zřízení 
vlastní obecné školy v Horních Počernicích 
a Čertousích v roce 1774 (tedy před 240 lety) 
a ve Chvalech v roce 1787.
Následující století přineslo velké změny 
v rozvoji výstavby obcí přestavbou většinou 
dřevených objektů na stavby zděné a diferen-
ciací nové výstavby na stavby pro bydlení, na 
účelové objekty hospodářské nebo k provo-
zování řemesel či činnosti obchodní. Součas-
ně se přitom počal měnit většinový charakter 
činnosti obyvatel zaměřený na obhospoda-
řování půdy a chov hospodářských zvířat, na 
provozování práce řemeslné nebo obchodní 
a na námezdní práci v průmyslových podni-
cích Libně a Vysočan.
Mimořádnou a tragickou událostí se  
27. září 1850 stal ničivý požár v původní obci 
Chvaly, který zničil 14 obytných stavení a šest 
hospodářských objektů.
Další významnou událostí byla přeměna 
dosavadního způsobu řízení obcí v roce 
1864 uplatněním nového zemského zákona, 
který znamenal vznik volené obecní samo-
správy. Do té doby správu v obci prováděl 
rychtář jmenovaný příslušnou vrchností. 
Podle nového zákona byla muži obce volena 
samospráva. Volby se prováděly ve třech vo-
lebních sborech. První sbor byl tvořen velkými 
poplatníky majícími v obci domovské právo 
spolu se společníky obce, tedy těmi, kteří 
v obci vlastní velký majetek. Druhý sbor tvořili 
střední a malí poplatníci daní, to byli ti, kteří 
měli v obci předepsanou daň z živnosti nebo 
daň z příjmu. Ve třetím sboru pak volili nema-
jetní, ale s domovským právem v obci. Zvolení 
občané v jednotlivých sborech tvořili obecní 
výbor, který ze svého středu volil starostu 
a obecní představenstvo. Tam, kde bydlel 
zvolený starosta, byl v počátcích také obecní 
úřad. Obec Chvaly si pro obecní úřad vysta-
věla v roce 1878 samostatný dům za 2.500 
zlatých. Obec Horní Počernice s Čertousy si 
v roce 1896, po výstavbě nové školy v dneš-
ní Bártlově ulici, přestavěla na obecní úřad 
budovu staré školy. Obec Svépravice si zřídila 
obecní úřad v nově postavené škole v roce 
1934. Ve volebním roce 1872 byl starostou 
Horních Počernic a Čertous zvolen Josef Sus, 
ve Chvalech Jindřich Mayer a ve Svépravicích 
Antonín Němeček.
Do života našich obcí zasáhl také konec 
války Rakousko-pruské po vítězství Pruské 
armády v bitvě u Sadové u Hradce Králové 
dne 3. 7. 1866. Předvoj vítězného pruského 
vojska při cestě na Prahu dorazil 7. července 
přes Čertousy a Horní Počernice až do Chval. 

Velitel této části vojska vyslal posla 
do Prahy se vzkazem, aby Praha po-
slala zástupce k jednání a vydala klíč 
od města. Posel se už cestou setkal 
s poselstvem z Prahy, jedoucím vstříc 
Pruskému vojsku.
Ve zdejším hostinci pak velitel s po-
selstvem sjednal podmínky vzdání se Prahy 
a otevření bran k volnému vstupu Pruského 
vojska. S přechodným ubytováním také ve 
školách procházely pak jednotlivé části vojska 
našimi obcemi až do 11. září. Škody vojskem 
způsobené byly později našimi obcemi vy-
čísleny na více jak sedm tisíc zlatých. Nebylo 
však zaznamenáno, zda obce náhradou něco 
dostaly.
Po dokončení posledních částí stavby se 
důležitou událostí stalo zahájení provozu na 
jednokolejné železniční trati Severozápadní 
dráhy Praha – Lysá nad Labem 4. října 1873. 
Přestože práce na jednotlivých úsecích byly 
postupně zahajovány v průběhu celého roku 
1872, s nasazením několika tisíců dělní-
ků, stovek řemeslníků, dostatku koňských 
potahů, postupným budováním pomocných 
polních drážek a s použitím čtyř parních válců 
bylo dílo v září 1873 prakticky dokončeno, 
včetně železničního mostu přes řeku Labe 
u Čelákovic. Vybudovaná železniční stanice 
byla pro rozdílné názory našich obcí nakonec 
umístěna do přibližného středu vzdálenosti 
od center obou obcí a pojmenována Chvala 
– Počernice. Trať o celkové délce 34,5 km 
končila v době jejího otevření v Karlíně na 
Rohanském ostrově. Dne 10. 5. 1875 byla do 
provozu uvedena definitivní konečná stanice 
- nádraží na Těšnově, jehož budovu navrhl 
architekt Karel Schlimp. V období první repub-
liky mělo nádraží název Denisovo, za druhé 
světové války Vltavské a poté Praha-Těšnov. 
Přesto, že bylo nádraží odborníky považováno 
za znamenitou nádražní architekturu, bylo 

zbytečně a barbarsky zbouráno 16. 3. 1985 
kvůli výstavbě severojižní magistrály.
Při zahájení provozu na jednokolejné trati 
mezi Lysou nad Labem a Karlínem jezdily tři 
dvojice vlaků. Z nich byly dvě dvojice osob-
ních a jedna smíšených. Vlaková oddělení 
měla čtyři třídy a první ceník uváděl cenu 
jednotlivé jízdenky od nás do Karlína nebo 
opačně v 1. třídě 67, ve  
2. třídě 50, ve třetí třídě 33 a ve 4. třídě  
19 krejcarů. Od 1. ledna 1874 byl provoz na 
trati o další dvě dvojice vlaků rozšířen.
Další významnou událostí pro naše obce bylo 
rozhodnutí Ministerstva obchodu ve Vídni, 
které výnosem ze dne 1. 2. 1879 zřídilo v obci 
Horní Počernice poštovní úřad. Tím byly 
konečně vyřízeny opakované žádosti o zřízení 
pošty, z nichž první byla podána již 1. 4. 1874. 
Doručovací obvod zřízeného poštovního 
úřadu tvořily obce Horní Počernice, Čertousy 
se samotami Sichrov, Placina a Kolomazni-
ce, Chvaly, Svépravice se statkem Xaverov, 
Dehtáry a Zeleneč. Prvním poštmistrem byl 
jmenován Jiří Janda s nástupním ročním pla-
tem 150 zlatých. Pošta si tak letos připomíná 
135 výročí svého působení v místě. V průběhu 
těchto let změnila několikrát své působiště při 
hlavní komunikaci až do dnešního místa po 
bývalé lékárně.
Nejen uvedené události tohoto období měly 
svůj odraz v celkovém rozvoji obcí, ale i v po-
čtech obydlí a jejich obyvatel. Rozdíl mezi 
dvěmi sčítáními ukazuje následující přehled.

O dalších událostech opět v pokračování.
Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná – 70 
Události

Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem - Praha

OBEC
1843 1890

domů obyvatel domů obyvatel Rolnických usedlostí

Chvaly 58 491 78 657 52

H. Počernice a Čertousy 95 735 128 1090 107

Svépravice a Xaverov 24 143 24 151 25

Celkem 177 1369 230 1938 184

Oprava 
V HPZ 4/2014 v rubrice Historie dávná i ne-
dávná byla zveřejněna informace o zasvěcení 
kapličky na Křovinově náměstí. Dovoluji 
si uvést faktum: Když se mons. J. Škarvada 
v r. 1992 dotázal zastupitelů obce, komu je 

zasvěcena ona kaplička, do které byl uváděn 
k jejímu znovuposvěcení, nikdo nevěděl. A tak 
světící biskup řekl, že když jsme nedaleko 
Staré Boleslavi, hodil by se sv. Václav. A na 
tom tehdy protentokrát zůstalo, jak mi sdělil 
Jan Wagner, který byl v té chvíli přítomen (já 

nikoli). Nicméně dle dochovaných materiálů 
a dále publikovaných pramenů (např. Večerní 
Praha z padesátých let, vzpomínky p. Hlavy aj.) 
je původní zasvěcení svatému Janu Nepomuc-
kému a k tomu se již chystá letošní misa na 
jeho svátek.           Josef Černý
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Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška

RYCHLÉ ŠÍPY 
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hudba: Alena Jelínková
Výprava: Kristýna Altmanová a Petr Kořínek
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora a Miro-
slav Novák
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený 
do jevištní podoby.

Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonož-
ka… kdo by neznal slavný klub Rychlých šípů. 
Chlapce statečné, hrdé, čestné, veselé a podni-
kavé. Nebo raději dáváte přednost plantážní-
kům z Bratrstva kočičí pracky? Ať je to tak či tak, 
neváhejte a vydejte se s námi zpět do doby, kdy 
každá dívka byla dámou a muži pravými gen-
tlemany.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Teátr Víti Marčíka – host festivalu
Komediant vypráví příběh, který osobně pro-
žil, vše viděl a lidé mu to musí uvěřit. Sám oži-
ví loutkového krále, královnu, princeznu, su-
dičky, prince i babici Aranu. K tomu živě zahra-
je na dvě flétny najednou a na kytaru. Důvěrně 
známá pohádka se odehrává v zajímavě řešené 
dřevěné kulise. 

ROBINSON CRUSOE
Teátr Víti Marčíka – host festivalu

 „Závidím vám, že dnes uvidíte Robinsona 
Crusoa v plné své kráse.“ Po těchto slovech je ro-
zehráno představení plné nejen krkolomných 
kousků, dramatických okamžiků a humoru, ale 

také zamyšlení nad samotou člověka, přátel-
stvím a smyslem všeho dění. Představení plné 
životních zkušeností. Robinson Marčík vás pře-
svědčí, že ostrov v jeho podání není vůbec 
opuštěným místem. 

Jiří Teper

KOCOUR V BOTÁCH
DS Počerníčci 
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudba: Jiří Hubený
Texty: Petr Urban
Hudební spolupráce: Gabriela Cincibusová, 
Kristýna Cincibusová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Miro-
slav Novák
Klasická pohádka o chytrém kocourkovi, kte-
rý uměl mluvit a pomohl Honzíkovi ke štěstí 
a k princezně.

Vlastimil Novák, Stanislav Oubram

VODNÍK MAŘENKA
DS Máj Praha
Děj pohádky nás zavede do mlýna, kde žije 
mlynář s mlynářkou a sirotek Bětka, která mlýn 
zdědila po rodičích. Zlá mlynářka a chamtivý 
mlynář chtějí mlýn pro sebe a Bětka jim stojí 
v cestě. Nezastaví se před ničím a dokonce upíší 
svou duši ďáblu, aby odnesl Bětku do pekla. 
Naštěstí je tu ale Vodník Mařenka. A jak už to 
v pohádkách bývá, dobro nakonec zvítězí a zlo 
je po zásluze potrestáno.

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 jednoho 
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.

Jindřiška Netrestová 

BĚTUŠKA A KLEOFÁŠEK 
DS Máj Praha
Kde je i peklo v ouzkých, tam pomůže láska. Po-
hádka pro děti a dospělce, kteří se jen tak něja-
kého toho rohu nezaleknou.

Pavel Němec

DOBA KAMENNÁ
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Technická spolupráce: Tomáš Kříž 
Hudební spolupráce: Iva Ptáčková
Kostýmy: Zdena Víznerová
Komedie z doby kamenné je důkazem, že lidi 
se za dlouhou dobu, která nás dělí od doby lov-
ců mamutů, vůbec nezměnili. V tlupě se setká-
váme s neschopným náčelníkem, zbytečným pí-
sařem, bojácným lovcem, kariéristickou písařo-
vou, mužů chtivou lovcovou, naivní náčelnickou 
dcerou, zkrátka s lidmi, které potkáváme každý 
den a budeme se s nimi zřejmě potkávat navě-
ky. Stejně jako s touhou po bezpracném a poho-
dlném životě.

Hanuš Burger, Stefan Heym

DOBRODRUŽSTVÍ TOMA 
SAWYERA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Jiří Hubený, Gabriela 
Cincibusová, Kristýna Cincibusová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Miro-
slav Novák, Tomáš Urban
Příběh Toma a jeho kamarádů podle námětu 
Marka Twaina.

Karel May

VINNETOU – POKREVNÍ 
BRATRSTVÍ
DS Právě začínáme
Scénář a režie: Filip Minařík
Asistenti režie: Barbora Jelínková, Jana Keilo-
vá, Michal Pivarči 
Kostýmy: Eva Bartoňová, Martina Nekolová, 
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Jiří Rohlíček a syn 
Hudba: Martin Boettcher. Za laskavé svolení 
k použití hudby Wilder Westen, Heisser Orient 
děkujeme společnosti Bear Family z Německa. 
Představení, které oslavuje padesáté výročí na-
točení filmové adaptace mayovek, připome-
ne divákům, jak je důležitá pravda a láska v boji 
proti lži a nenávisti. 

Věnováno jako pocta pánům Stanislavu Fišerovi 
a Pierrovi Briceovi.

Petra Krutská

ČERT A KÁČA TROCHU JINAK
Dipona Srbín 
Veselá pohádka o tom, že každá lidská špatnost 
se dá odčinit a o tom, že i nešikovný čert může 
být k lidskému užitku.

Jan Werich

FIMFÁRUM 
Hynkovo hravé divadlo Litoměřice
Pohádka podle úspěšné knižní předlohy Jana 
Wericha pro děti i dospělé s písničkami trojice 
Voskovec + Werich + Ježek.

Byl jednou jeden zámek a v něm jedna stará Jas-
nost knížepán. A tomu „dobře“ radil jeho první 
lokaj. A pod tím zámkem byla vesnice a v ní ko-
várna s poctivým pracovitým kovářem, které-
mu „dobře“ radila jeho záletná žena se svou cti-
žádostivou matkou. V pohádce Jana Wericha se 
tyto archetypy spolu s postavami čerta a vodní-
ka zamíchají do půvabného příběhu. Asi ho zná-
te všichni, ale pojďte se s námi podívat, jak po-
trestat zlou mysl.

Vladislav Vančura

ROZMARNÉ LÉTO
DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková, Michal Pivarči 
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora  
 „Tento způsob léta“, děl vposled, odvraceje se od 
přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud nešťastným.“
Nasajte chřípím atmosféru líné plovárny na bře-
hu slovutné řeky Orše a náladu lázeňského měs-
tečka Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí přá-
tele: lázeňského mistra, majora a abbého, kte-
ří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného léta 
v přátelském hašteření. A stejně jako oni se na 
moment zastavte, procitněte a nechte si učaro-
vat krásnou Annou a magickým světem kouzel-
níka Arnoštka. Zdali se vám také zatočí hlava.

PREMIÉRA
1. REPRÍZA

PROGRAM DIVADLA V KVĚTNU A ČERVNU 2014
POKLADNA

Pokladna v divadle není v květnu a červnu otevřena v pravidelných pokladních hodinách (hrajeme 
v letním divadle). Vstupenky na představení V Paříži bych Tě nečekala, tatínku a Jak uvařit žábu 

vám rádi prodáme po předchozí domluvě na čísle 281 920 326. 
Využijte prosím pokladnu Chvalského zámku, která je otevřena denně od 10 do 16 hodin. 

NOVINKA
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou. 

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné www.divadlopocernice.cz  

a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.  

Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

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

Igor Gilbo, Ukrajina 
Karel Cudlín, Česká republika
Björn Steinz, Německo

čtvrtek 12. 6. v 11.00  
sobota 14. 6. v 19.30
středa 18. 6. v 19.30 

Petr Strnad

JAK UVAŘIT ŽÁBU 
theatrum
Režie Petr Strnad

Blažena dospěla ke konci své tragikomické ži-
votní cesty. Zbývá jen předstoupit před nebeský 
soud a obhájit své skutky. Diváci v rolích porotců 
sledují nevšední soudní proces, který má za cíl 
vynesení jasného rozsudku. 
Vinna, či nevinna? Peklo nebo ráj? Do jaké míry 
jsou naše životy ovlivňovány těmi druhými? 
Jímavý, hořkosladký příběh o lásce až na věč-
nost, je protkán mnoha retrospektivními vstupy, 
které skýtají pro představitelku hlavní role, Báru 
Štěpánovou, nevídanou výzvu, vzhledem k vě-
kovému rozpětí postavy, od malého děvčátka, 
po zralou ženu. 
Sympatický Pavel Nečas, vystupuje coby 
rovnocenný spoluhráč, představující všechny 
Blaženiny osudové muže, dohromady sedm 
zcela rozdílných mužských typů. Představení 
theatrum, plné emocí...

Vstupné 280, 260, 240 Kč

Foto: Björn Steinz

VEŘEJNÁ 
GENERÁLKA

Přijmeme lektorku/lektora angličtiny na jeden 
večer v týdnu. Nabídky zasílejte na  
divadlo@divadlopocernice.cz
Bližší informace na tel. 281920326 Eva Urbanová

Hana Čížková, ředitelka divadla

Čtvrtek 22. května v 10.00

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU
Jednotné vstupné 100 Kč

Sobota 24. května v 19.30

Jean Barbier

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU
Umělecká agentura Harlekýn
Režie Jan Novák
Hrají: Petr Nárožný, Simona Postlerová / Mi-

roslava Pleštilová, Jana Malá / Týna Průcho-
vá, Jan Šťastný / Jan Čenský, Jarmila Švehlo-
vá, František Skopal / Martin Sochor, Barbora 
Šťastná Petrová / Malvina Pachlová 

Petr Nárožný v hlavní roli výběrčího přímých 
daní ze zapadlého provinčního městečka se jed-
noho dne rozhodne, že překvapí svoji dceru 
a navštíví ji v Paříži. 

Starostlivý otec s podivem zjišťuje, že jeho mi-
lovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale po-
hybuje se jako společnice ve světě velké poli-
tiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. 
V tomto spletitém prostředí se tatínek rychle zo-
rientuje a když okouzlí manželku svého nejvyš-
šího šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost 
dcery a dokonce i složení vlády. Rozjede se ura-
gán záměn a komických situací, které neberou 
konce. 

Vstupné 300, 270, 240 Kč

Středa 28. května od 18 hodin 

TAK TO ZAČALO
Svědectví tří fotografů o revoluční Ukraji-
ně – vernisáž 

Vernisáž výstavy fotografií

Tři fotografové, tři různé národnosti, tři po-
hledy na současné dění na Ukrajině

VEŘEJNÁ GENERÁLKA

PŘEDPREMIÉRA
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Ptáte se, kde hledat nejlepší evropské kic-
kboxerky? Na Maďarky, Polky nebo Něm-
ky rychle zapomeňte. Vítězka plnokontakt-
ního boje bez omezení hmotnosti na světo-
vém poháru Wako v rakouském Innsbrucku 
pochází z Horních Počernic. Tam navštěvuje 
šestnáctiletá Martina Ptáčková klub Kosa-
gym. A to je vám hodně dobrá adresa. Vždyť 
oddíl založili dva špičkoví trenéři, dříve mis-
tři světa, Pavel Dvorščík a Petr Kotík. U toho 
prvního Martina začínala a s tím druhým 
nyní míří za evropskými vavříny. Vraťme se 
ale na chvíli v čase.

„Ke kickboxu mě přivedli rodiče, to jsem cho-
dila do druhé třídy. Ze začátku jsem ho bra-
la jen tak z legrace, od dvanácti let jsem ho za-
čala dělat závodně,“ vzpomíná hovorná plavo-
vláska, které tento sport učaroval ze dvou dů-
vodů.
„Jsem ráda, že se díky němu dokážu ubránit, 
no a je na něm taky výborná parta,“ vyjmeno-
vává plusy, pak už se hovor stočí k rakouské-
mu závodu. „Do Innsbrucku jsem jela s tím, že 
chci vyhrát. Upřímně jsem si ale moc nevěři-
la. Favoritkou byla soupeřka,“ upozornila na 
kvality velezkušené Němky Daniely Plankové, 
se kterou se Martina utkala v zápase takzva-
ně o všechno.

„Do ringu jsem šla nervózní. V něm to ze mě 
spadlo. Diváci totiž fandili mně. Daniela ma-
ličko připomíná kluka a já se jim asi víc líbila,“ 
usmívá se dívka a ani my se nedivíme výběru 
rakouského publika. „Taktika byla jasná. Chtěla 
jsem hlavně boxovat. To je moje hlavní zbraň. 
Pomohly mi i kopy na Danielinu hlavu. Doce-
la jsem se trefovala, což mně přineslo hodně 
bodů,“ vysvětluje kickboxerka, při které stála 
i trocha štěstí.
„Po prvním kole jsem prohrávala. Pořád jsem 
ale byla přesvědčená, že vyhraji. Jinak by to 
ani nešlo, člověk si musí stále věřit. Od druhé-
ho kola jsem převzala otěže zápasu a tomu 
třetímu už jsem dominovala,“ přehrává si ještě 
jednou opojné chvíle nečekaného triumfu, po 
kterém už přišla na řadu oslava.
„Ne, nic velkého neproběhlo,“ odmítá předsta-
vy o křepčení plném sektových bublinek.
„Já jsem docela hodná holka. Snažím se všech-
no dělat co možná nejlíp. Mám hodně cílů. 
Například se teď chci přihlásit na trenérský 
kurz,“ líčí zápasnice, která posléze přeci jen 
přizná pravdu. „Chvíli jsme poseděli s kama-
rády, vždyť mně drželi palce. Moc mě potěši-
lo i přijetí od starostky Horních Počernic Hany 
Moravcové. No a nezapomenu ani na rodiče,“ 
říká dívka, na kterou vrchol této sezony tepr-
ve čeká a přesune se k němu opět do Rakous-

ka. „V dubnu se zúčastním ještě nějakých zá-
vodů, na začátku května se podívám buďto na 
mistrovství republiky nebo na závody do Ka-
daně. Na jeho konci to přijde. To odjedu na mi-
strovství 
Evropy ju-
niorek do 
Mattesbur-
gu,“ přejde 
k soutěži, 
na které by 
se měla zú-
ročit léta 
dřiny a od-
říkání. „Na 
Evropě bude veliká konkurence. Nerada bych 
se tam ale ztratila,“ přeje si a pak přidá jedno 
nečekané úskalí.
„V Mattesburgu půjde o polokontaktní kic-
kbox, já mám docela sílu. Někdy mi rozhodčí 
písknou plný kontakt. Pokud ale udržím nervy 
na uzdě, tak bych mohla přivézt jednu z me-
dailí,“ zasní se. Zbývá tedy otázka, jakého les-
ku bude?
„Snad toho nejcennějšího,“ dodává odhodlaně 
veliká naděje českého kickboxu.

David Nejedlý
Převzato z Pražského sportu.

Kickboxerka Martina Ptáčková vybojovala zlato na světovém poháru Wako

Zveme na vernisáž obrázků Jakuba Vericha z DC Paprsek, 
který svůj úžasný malířský talent rozvíjí navzdory zdravotní-

mu postižení.

Koná se  
12. května 2014 od 16. hodin  

na zahradě fary  
Církve československé husitské,  

Náchodská 382/171  
(téměř naproti Divadlu Horní Počernice).

Připraven je pro vás jarní zahradní piknik – hudba, buřty, sklenka 
vína. Naše zahrada je otevřena dětem. Představíme vám náš 
projekt nového „Komunitního domu“, přijďte se potěšit hudbou, 
krásou Kubových obrázků, pohodou jarní zahrady a dojde i na 
překvapení!

Těší se na vás - Hopáci

Přijďte na 
 Farní piknik s Hopáky!

Přijďte opět na náš  
Počernický bazárek knih!
V pátek 23. května 2014 od 16.00 hodin

 si můžete v Divadelní kavárně, 
Votuzská 379/11 zdarma vyměnit své knížky. 
Přijít můžete i bez knížek a stejně si nějakou 
odnesete. U nás platí: „Škoda každé knížky, 

která zůstane ležet ladem!“
Těší se na vás radní Alena Štrobová, farářka 

Církve československé husitské Eva Cudlínová 
a kavárník Pavel Kohout. 

Foto: Karel Cudlín
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NOVÉ SPORTOVNÍ AKCE PRO DĚTI
I. ročník POČERNICKÉ BRUSLE
Malí i velcí, přijďte si poměřit své síly a dovednosti na kolečkových brus-
lích! Jízda na bruslích není jen relaxací, ale i náročným sportem, který 
zvedne z laviček každého, kdo fandí svému závodníkovi. Můžete přijít 
závodit nebo jen povzbuzovat. 
Co vás čeká? Závody jednotlivců, závody rodin, ukázka rychlobruslení, 
kurz brždění (povede mistr ČR v juniorské kategorii David Štěpánek). Na 
závěr – vyjížďka Počernicemi.
Akce se bude konat v neděli 25. 5. 2014 na hřišti ZŠ Ratibořická od 
15 hodin. Předpokládaný konec akce v 18 hodin.
Povinné vybavení – helma a chrániče, bez helmy nelze závodit

I. ročník HORNOPOČERNICKÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ 2014
KDY: sobota 17. 5. 2014, zahájení v 9 hodin (předpokládaný konec 

v 12:30 hodin)
KDE:  hřiště a ovál u ZŠ Chodovická, Praha 9 - Horní Počernice
Startovné: 30 Kč (za dítě na všechny disciplíny), startovní čísla dostanete 
30 minut před zahájením závodu

Kategorie pro víceboj:
(běh 60 m, hod raketou, skok do dálky, běh 500 m)
Starší žactvo:  ročník 1999–2000
Mladší žactvo:   ročník 2001–2002
(běh 60 m, hod raketou, skok do dálky, běh 250 m)
Přípravka :   ročník 2003–2005
Předpřípravka:  ročník 2006–2007
Kategorie pro víceboj – dětská atletika:
(běh 60 m, hod oštěpem, skok z místa, běh – žebřík na čas)
Nejmenší:  ročník 2008–2009
  ročník 2010 a mladší
Vyhlášeni budou pouze víceboje a dětská atletika, ne jednotlivé disciplíny. 

Na sportovní akce se hlaste v kanceláři DDM (osobně, telefonicky či na 
mail farkasova@ddm-hp.cz), na atletiku však do 12. 5. 2014.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DDM
Od 2. do 6. června se můžete přijít podívat do hodin vašich dětí, ale 
také do hodin, které zatím nenavštěvujete. Zapojit se můžete buď jako 
divák nebo jako aktivní účastník daného kroužku. Snáze pak vyberete 
kroužky pro vaše děti (nebo i sebe) na příští školní rok.
Nové klienty zároveň upozorňujeme na možnost zaregistrovat se u nás 
již nyní. Vyhnete se tak nepříjemným zářijovým frontám, které zápi-
sy v prvních školních dnech provázejí. Při registraci získáte přihlašovací 
údaje, s nimiž si budete moct od 1. 9. 2014 rezervovat kroužky z pohod-
lí svého domova.

DEN DĚTÍ
Dne 7. června 2014 vás zveme na Den dětí, který každoročně pořá-
dáme ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a Městskou čás-

tí Praha 20. Představí se po-
licejní koně a psi při výcvi-
ku a rovněž cvičená zvířátka 
z Pet centra. Dobrovolní ha-
siči z Chval předvedou svou 
techniku včetně možnos-
ti si jejich práci vyzkoušet. 
Děti budou získávat na do-
pravním hřišti dětský řidič-
ský průkaz (nezapomeňte si 
přinést průkazovou fotografii). K dispozici bude horolezecká stěna, bun-
geetrampolíny či segway vozítka. Pro nejmenší děti máme připravenou 
pohádkovou stezku a skákací hrad. Po celou dobu se můžete zúčastnit 
soutěží o ceny a k tomu budou na podiu hrát a vystupovat děti a příz-
nivci DDM Horní Počernice.
Přijďte se podívat na travnatý plácek u konečné zastávky autobusu 
č. 223 v Ratibořické ul. od 13.00 do 17.00 hodin.

VÝTVARNÉ AKTIVITY
Výtvarné dílny – ŘEMESLA:
Poslední dílna ve školním roce - úterý 13. 5. 2014 od 17.30 do 20.00 
hodin. 
PEDIG – miska 150 Kč 
Pedig je velmi oblíbený přírodní materiál k pletení košíků, táců, ale i růz-
ných dekoračních předmětů. Jedná se o vnitřní část liány Calamus ro-
tang. Po oloupání povrchové vrstvy se vnitřní porézní jádro používá 
právě k výrobě pedigu. Oproti proutí má mnoho výhod. Především je to 
jeho velká pružnost, rovnoměrná síla prutů, a také možnost barvení. 

Keramika pro mládež a dospělé:
Poslední dílna (pouze glazurování)
Čtvrtek 22. května od 18.15 – 19.40 hodin 
Cena: 200 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu. 

Účast na dílnách je možná pouze po rezervaci na tel. čísle 281 925 264 
a 605 700 772
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Moderní a ekologické 
látkové pleny 
5. 5. 2014 od 10.30
Přednáška a prezentace - pratelné 
látkové pleny bez zbytečné dřiny jako je 
namáčení, vyváření, žehlení. Zdarma. Tímto 
a výstavou látkovek se připojujeme k Týdnu 
opravdových plen.

divadýlko Duhová pohádka
7. 5.  11.15–11.45
Cena 40 Kč za rodinu.

Porodní večírek + výstava
14. 5.  18.00–20.00
Projekce dokumentárního filmu Rodí se 
budoucnost, s diskuzí. Dozvíte se čerstvé 
informace ohledně těhotenství, porodu 
a šestinedělí. Cena: 100 Kč. Touto akcí 
připojujeme ke Světovému týdnu respektu 
k porodu, u nás můžete shlédnout i výstavu 
fotografií k tématu přirozeného porodu.

MUM Rodinný běh
15. 5., start v 16.00
3. ročník sportovně společenské události ke 
Dni rodin.  Registrace na místě 15.30–15.50. 
V lese u koupaliště ve Svépravicích, poblíž 
zastávky busu 261 Svépravice, na konci 
ulice K Hrázi. Trasa 1 km nebo 3 km. Na 
trasu můžete vyrazit s kočárky či odrážedly. 
Startovné: 40 Kč / rodina. 

Konstelace na téma 
Otevřenost a komunikace
17. 5.  10.00–17.00
Rádi byste otevřeně sdělovali, co máte na 
srdci, ale nevíte jak? Nebo se vám zadrhne 
hlas? Rádi byste se věnovali své práci snů, 
ale... Cena: 600 Kč

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

Tel.: 281  926  727 (po–pá 9–12, út 15–18)
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

  

 
 

Evropský sociální fond 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

ZVEME VÁS 
Přihlásit se můžete online nebo 
u Hanky: 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz

* Kurzy pořádáme a Mumraj vznikl v rámci 
projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE II. 
Projekt je finančně podpořen z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR v rámci Operačního programu Praha 
- Adaptabilita. Kurzy jsou ZDARMA se 
zajištěnou péčí o děti.  Mumraj dle ceníku. 
Více na www.rcmum.cz/rovnovaha.

volná Montessori herna
Vyberte si termín:

23. 5. 16–18h nebo 24. 5. 9–11h
„… vidím a zapomenu, slyším a zapamatuji 
si, udělám a pochopím…“ Pomůcky 
a aktivity, které je možno využívat i v 
domácím prostředí. Vstup 130 Kč/dítě, další 
dítě za 70 Kč.

Hajáles – nocování v MUMu 
s programem
24.–25. 5. 
Vaše děti přespí v MUMu a vy se můžete 
věnovat třebas kultuře nebo sobě samým. 
O vaše děti budou pečovat zkušené chůvy. 
Pro děti od 5 let. Program „Za pokladem 
broučků“ - budeme si hrát, vyrábět, kreslit, 
hledat poklad, číst si pohádky... Začínáme 
24. 5. v 18.00, své děti si vyzvednete 25. 5. 
mezi 9.00 a 10.00. Cena: 350 Kč / dítě, 
sourozenecká sleva: 2 děti / 600 Kč.

Závěrečné vystoupení 
kroužku hudební školy 
YAMAHA
27. 5.  od 9.00
Na Chvalském zámku. Zdarma.

Pohádkový les „Divoký 
západ“
1. 6. 2014, start 14.00–16.00
V lese u přírodního koupaliště, nedaleko 
od zastávky busu 261 Svépravice, na konci 
ulice K Hrázi. 

Oslavte s námi
1. narozeniny
coworkingového centra 
MUMRAJ * 
27. 5.  
Den otevřených dveří (10.00–12.30 
a 15.00–18.00). Přijďte si prohlédnout 
naše prostory a zeptat se na 
všechno, co vás zajímá. Dopoledne 
se můžete těšit na kulatý stůl se 
zajímavými hosty a neformální setkání 
coworkerů. Občerstvit se můžete 
dortem a výbornou polévkou od naší 
coworkerky. 
Víte, co je Mumraj? Řešení pro 
všechny, kteří se starají o děti a zároveň 
potřebují pracovat. Od 30 Kč/hod vč. 
hlídání dětí (dotovaná cena do prosince 
2014).
Kancelář (s wifi internetem), studio péče 
o tělo (masáž, pedikúra, kosmetika). 
Sociální zázemí. Minikavárna. Můžete 
si pronajmout pracovní místo či celou 
místnost, zapůjčit pracovní pomůcky 
(šicí stroj, overlock, lehátko, zrcadlo, 
notebook, tiskárna…).
www.ccmumraj.cz

KURZY ZDARMA * 
Rekvalifikační kurz Základy obsluhy 
počítače od 14. 5. st a pá 8.30–12.00 

Bilanční a pracovní diagnostika 
od 3. 6. Pomůže vám najít pracovní 
směr, odhalit vaše schopnosti a najít 
možnosti uplatnění v pracovním život.

Více info a přihlášky – Klára 
Hlaváčková: klara.hlavackova@rcmum.cz, 
776 002 296.

MUMRAJ
coworkingové centrum

Přidejte se k nám na FACEBOOKuPodrobné informace o programu 
najdete na www.rcmum.cz
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SPORT AEROBIC CLUB 
KAMILY ŠEBÍKOVÉ 

vás zve 
4. května 2014  

na Lehovec - Praha 9
na soutěž týmů, dvojic a sóla 

v komerčním i sportovním aerobicu. 
Soutěže se mohou zůčastnit jak děti, 
které mají nové letošní skladby, tak 
pokročilí, kteří už závodili. Soutěž 

je určena pro kluby ZŠ, DDM a další 
pohybové kroužky, kde mohou děti 

předvést své zkušenosti. 

tel.: 606 499 821,  
kamilasebikova@seznam.cz

Náš sportovní klub navštěvují děti od tří let. 
Před dvaceti lety si přišly zacvičit jen tak pro 
radost, ale postupně se klub rozrostl o vel-
ký počet členů různého věku a stupňů výko-
nosti. Snažíme se děti motivovat soutěžemi 
a za umístění v sezóně jsou vyhodnoceny ti-
tulem Top závodnice.
Na závody se připravujeme na víkendovém 
a letním soustředění. Letos pořádáme letní 
soustředění pro děti a mládež v RS Bře-
zová v Rokytnici nad Rokytnou. Děti jsou 
rozdělené podle výkonnosti a věku, užijí si 
spoustu zábavy,vyzkouší své schopnosti na 
horolezecké stěně, lanovém centru a velké 
trampolíně. Uzávěrka přihlášek je 30. 5. 
2014.
Ráda bych představila v krátkosti naše 
závodní týmy: Závodni-
ce soutěží v pódiových 
skladbách, malé i veké 
týmy. Kadetky – větší 
děvčata soutěží v sólech 
a párech ve sportovním 
aerobicu. Přípravka nově 
připravuje skladbu na 
trampolínkách, které si 
užívají ti nejmenší od tří 
let, ale také maminky 
a babičky.
Letos slavíme 20 let od 
založení klubu pořádáním 
těchto souěží: 26. 1. 2014 
– 1. ročník soutěže SAMC – 
cvičení jednotlivců podle 
lektora, 4. 5. 2014 – 1. 
ročník pódiových skladeb 
miniteams a sóla, a 1. 
ročník soutěže SAMC – cvičení jednotlivců 
podle lektora. 
V květnu můžeme pozvat naše nejmenší od 
tří let a školáky na nábor nových členů. Pro 

děti bude připravena ukázková hodina na 
trampolínkách v ZŠ na Lehovci. Všichni jsme 
si vědomi, kolik nástrah číhá na dnešní mlá-
dež, nelze pominout ani zdravotní hledisko, 
špatné držení těla a otylost. Děti se dnes 
méně pohybují, číhají na ně nástrahy jako 
drogy a alkohol. Není tedy lepší, aby se děti 
věnovaly sportu? Pro mnohé rodiče je to 
nákladná záležitost, ale opravdu to stojí za 
radost dětí, které přijedou ze soutěží s oce-
něním. Máme šikovnou švadlenu, která nám 
šije krásné dresy na každou závodní skladbu. 
Nerada bych zapomněla i na úžasnou spolu-
práci rodičů, bez kterých by to nešlo, a také 
jejich sponzorské dary. Naše závodnice tré-
nují v ZŠ na Lehovci, ale vzhledem k tomu, 
že k nám jezdí závodnice z okolí, včetně 

Horních Počernic, hledáme 
další prostory k pronájmu. 
Závodnice trénuji ve Sport 
Aerobic Clubu Kamily 
Šebíkové 3 – 4 × týdně, 
některé i 5 × týdně. Záleží 
podle zaměření a kate-
gorie.
Za dvacet let své činnosti 
získal klub řadu úspě-
chů na republikových 
soutěžích a mistrovstvích 
České republiky. Letos se 
závodnice připravují na 
MČR ve stepu a pódiových 
skladbách a cvičení na 
trampolínkách, na soutěže 
v různých výkonnostních 
třídách, cvičení na stepech 
a trampolínkách. Umístění 

na soutěžích SAMC po celé republice svědčí 
o kvalitní práci našich závodnic v pódiových 
skladbách. Letos jsme do klubu pořídili 
trampolínky a stepy, protože zájem o cvičení 

na trampolínkách stoupá. Doporučujeme ho 
pro všechny věkové kategorie.

Kamila Šebíková
Více na www.aerobic-deti.cz

Sport Aerobic Club Kamily Šebíkové 
slaví 20. narozeniny

Z redakční pošty
Rádi bychom poprosili redakci HPZ, aby 
uvedla na pravou míru informace ze článku 
„Spuštění nových webových stránek až 
v dubnu“, zveřejněného na straně č.3 v HPZ 
4/2014.
V článku je uvedeno, že „došlo k technickým 
komplikacím ze strany firmy, která vyhrála 
výběrové řízení na tvorbu nového webu Hor-
ních Počernic“. Zakázka na úpravu stávajícího 
webu nebyla zadávána na základě výběrového 
řízení, jak bylo uvedeno, ale pouze poptáv-
kového řízení a to vzhledem k výši rozpočtu 
vyčleněnému pro tuto akci. Jelikož se v článku 
ve Zpravodaji hovoří o novém webu, čte-

náři mohou snadno nabýt dojmu, že web 
Horních Počernic poskytne vedle nového 
vzhledu také nové funkcionality, které jsou 
jinde běžně dostupné. Konkrétně třeba e-
-služby usnadńující komunikaci mezi občany 
a úřadem, přehlednější a rychlejší dohledávání 
dokumentů na úřední desce či možnost zasí-
lání e-mailových/sms upozornění o novinkách 
na oficiálním webu, či zpřehlednění diskuze 
a uveřejňování nazorů formou diskuzniho fóra.
Skutečnost je taková, že omezený rozpočet 
stačí pouze na kosmetické úpravy stávající 
platformy, která bohužel nedozná žádného 
posílení, natož modernizace nutné pro bez-

problemové poskytovaní zmíněných služeb.
A že jejich zprovoznění usnadní a zpříjemní 
komunikaci mezi úřadem a občany, o tom 
nelze pochybovat. V neposlední řadě by pro 
vedení naší městské části mohlo být motivací 
utkat se o ocenění udělované v rámci „Web pa-
rády“ s řadou obcí, které se chlubí webovými 
řešeními často o generace napřed v porovnání 
s tím naším.

Manželé Hájkovi



30– 31

Na přelomu března a dubna proběhlo v ZŠ Ra-
tibořické několik zajímavých akcí. 25. 3. to byla 
pěvecká soutěž Pražská snítka aneb Ratibo-
řická hledá Superstar. Účast a úroveň byla 

vysoká. V kategorii 2. a 3. 
tříd zvítězila Eliška Mistro-
vá a ve vyšší kategorii jsme 
nakonec udělili hned 2 
první místa – Julii Rejlkové 
a Adéle Suchánkové. Bla-
hopřejeme! 
Dne 4. 4. se konala oblí-
bená Noc s Andersenem. 
V pátek večer se před ško-
lou sešlo přes 80 dětí ze 
třetích a čtvrtých tříd, kte-
ré sem přišly strávit noc. 
Letošní téma – komisař Vr-

ťapka. Asi čtyři hodiny probíhaly různé sou-
těže. Žáci byli rozděleni do družstev a plni-
li připravené úlohy. Jednalo se hlavně o řeše-
ní detektivních záhad a příběhů Vrťapky. Dal-
ší činností bylo sestavení rozstříhané pohádky. 
Slovní zásobu jsme rozvíjeli hrou Tabu. Tepr-
ve po půl 11 děti zalehly do spacáků a na řadě 
bylo společné čtení. Ráno jsme rozdali diplo-
my a pohledy, uvařili čaj a posnídali koblihy 
poskytnuté pekařstvím Moravec. Za organiza-
ci a noc strávenou bděním ve spacáku děku-
ji paní učitelkám Janderové, Žákové a Okén-
kové. 
S velmi hezkým nápadem přišly paní učitel-
ky Žáková a Josefová. Výsledkem byl Jarní jar-
mark, který se konal v době konzultačních ho-
din v pondělí 7.4. Žáci prvního stupně vyrobi-
li různé maličkosti s jarní a velikonoční téma-

tikou. Tyto věci pak 
sami na stáncích ro-
dičům prodáva-
li. Část výtěžku ško-
la darovala na charitativní účely. Největší ob-
chodní úspěch měl výrobek 3. A – keramic-
ká slepice v proutěné kleci. Za nápad a velkou 
pomoc při zhotovení děkuji paní učitelce Žáč-
kové a panu učiteli Měšťanovi. 

Alena Šefčíková

Akce v ZŠ Ratibořické

Už třetím rokem zajíždí k naší škole bibliobus. 
Nejprve jednou za 14 dní, ale protože zájem 
našich dětí o čtení stále narůstal, stala se ná-
vštěva bibliobusu pravidelnou středeční zá-
ležitostí a součástí výuky. Děkujeme Vandě 
Fritschové, která s tímto nápadem přišla, kni-
hovníkovi Pavlu Machartovi, který vždy poradí, 
pomůže a vše zařídí, a samozřejmě i řidiči Bo-
huslavu Švarcovi, který se za všech okolností 
proplete Počernicemi a ke škole přijíždí vždyc-
ky včas. Pokud uvidíte ve středu mezi desá-
tou a půl jednou stát před naší školou autobus 
plný knížek a neodradí vás fronta štěbetajících 
dětí, klidně také nakoukněte.
V pondělí 24. 3. jsme si na naší škole ve všech 
předmětech připomněli Světový den vody. 

Seminář dobré praxe 
Ve čtvrtek 27. března se na naší škole uskuteč-
nil tzv. seminář dobré praxe škol zapojených 
do mezinárodního programu Ekoškola, které 
koordinuje v ČR sdružení Tereza. Tohoto 
semináře se účastnili zástupci škol z celé České 
republiky, a to vždy koordinátor Ekoškoly 
a dva zástupci Ekotýmu. Tématem setkání 
bylo nejenom zhodnocení plánu činností, ale 
především výměna zkušeností jednotlivých 
koordinátorů. Celé dopoledne proběhlo ve 
velmi příjemné atmosféře. Nejprve děti praco-
valy samostatně, poté si i se svými učiteli vy-
zkoušely nové hry. Po výborném obědě v naší 
jídelně proběhlo zhodnocení setkání a všichni 
účastníci si prohlédli prostory celé naší školy. 
Pro naši školu byla velmi potěšující zpráva, že 
slavnostní předání mezinárodního titulu Eko-
škola proběhne 19. června ve Valdštejnském 
sále Senátu Parlamentu České republiky. 

Den Země
V dubnu si připomínáme mezinárodní den 
Země hned několika akcemi. 
Ve čtvrtek 10. 4., v rámci hornopočernických 
oslav Dne Země, naše škola prezentovala eko-
logickou výchovu. Byl k vidění Ekokodex, ne-
boli soubor ekopravidel, které vytváří samotné 
děti. Dále pak jste mohli vidět informační 
tabule s našimi aktivitami, např. program 
Ekoškola, sběr víček, Recyklohraní apod. Vše 
organizovali členové Ekotýmu.
Ve středu 16. 4. si tento den připomněli žáci 
1. stupně. Seznámili se s ohroženými druhy 
zvířat, s tzv. červeným seznamem nebo deba-
tovali o možné adopci zvířete v pražské ZOO. 
V úterý 22. 4. se již tradičně zúčastnili žáci 2. 
stupně hned několika exkurzí. 
Šesťáci se podívali do místního sběrného dvo-
ra, do skláren v Poděbradech a do kořenové 
čističky v Nymburku. Sedmáci navštívili mu-
zeum Vodárenství v Podolí, osmáci muzeum 
Stará čistírna v Bubenči a deváťáci se seznámili 
s provozem v ZEVO Malešice. 

Text a foto Jana Jeřábková

Pavla Gomba navštívila ZŠ Ratibořická
Den, kdy jsme se dozvěděli termín návštěvy 
výkonné ředitelky pro UNICEF ČR Pavly Gom-
by na naší škole, byl pro nás velkým zadosti-
učiněním. Už několik let podnikáme akce ve 
prospěch UNICEF a cíleně vedeme naše žáky 
k vnímání situace druhých, především dětí, 
v jiných částech světa. Poslední velice úspěšná 
akce Adoptuj panenku, zachráníš dítě se setkala 
s velkým ohlasem u dětí i rodičů a získali 
jsme finanční prostředky na očkování pro 47 
dětí. Rozhodli jsme se zprostředkovat našim 
žákům setkání s těmi, kteří pro UNICEF pracují 
a mohou jim o této organizaci a její činnosti 
mnoho sdělit.
Pavla Gomba během setkání a dvou předná-
šek 10. dubna seznámila žáky s programem 
UNICEF, a na řadě fotografií a videí s příběhy 
konkrétních dětí demonstrovala, jak jim 
pomoc této organizace změnila život. Její 
kolega besedoval s dětmi od 1. do 5. ročníku, 
které přišly na setkání se svými adoptovanými 
panenkami. Poutavé vyprávění je zaujalo na-
tolik, že dotazy nebraly konce. Příběhy a dětí 
z jiných koutů světa byly pro naše děti často 
nepochopitelné, takže v řadě tříd se besedo-
valo i v následující hodině.
Jsme velice rádi, že jsme žákům naší školy 
umožnili setkání s paní Gombou a jejím ko-
legou, neboť jsou pro ně dobrým vzorem. 
UNICEF pracuje pro děti, proto my s našimi 
žáky podporujeme UNICEF.

Autorem článku a fotografií je Hana Žáčková.

Bibliobus 
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Po 12. 5. v 18.00 sál ZUŠ 
Koncert žáků třídy dechových nástrojů J. Bachtíka
Út 13. 5. v 17.00 Sál ZUŠ  
Koncert žáků klavírní třídy I. Likiny
Čt 15. 5. v 18.00 sál ZUŠ 
Koncert žáků pěvecké třídy M. Bachůrkové
Pá 16. 5. v 17.00 Divadlo Horní Počernice 
Festival studentských orchestrů Hudební odpoledne 2014
Smyčcové a komorní orchestry
So 17. 5. v 15.00–20.00  Areál Chvalské tvrze 
Festival studentských orchestrů Hudební odpoledne 2014
Taneční a swingové orchestry

Po 19. 5. v 17.00 Libeňský zámek  
Koncert žáků v rámci festivalu Libeňské jaro mladých
Út 20. 5. v 18.00 sál ZUŠ 
Koncert žáků saxofonové třídy T. Králové
Út 20. 5. v 18.00 Galerie 14 – Černý Most 
Koncert žáků violoncellové třídy M. Cibulkové a žáků klavírní tří-
dy M. Čermákové
St 21. 5. v 18.00 Sál ZUŠ 
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Pá 30. 5. v 18.00 Sál ZUŠ 
Koncert žáků klavírní třídy D. Kallmünzera

Pá 16. 5.
Festival studentských orchestrů „Hudební odpoledne 2014“ Den 1.
Smyčcové a komorní orchestry – Divadlo Horní Počernice – 17.00 hod.

17.00 hod. Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice
 dirigentka Věra Matějáková
17.20 hod. Smyčcový orchestr ZUŠ Turnov
 dirigentka Šárka Košťálová
17.40 hod. Žákovský orchestr ZUŠ Mladá Boleslav
 dirigentka Eva Pinkasová
18.00 hod. Komorní orchestr Sinfonia, ZUŠ Žerotín, Olomouc
 dirigent Vladimír Zeman

Pozvánka na koncerty v květnu 2014

Pozvánka na festival studentských 
orchestrů

Pá 17. 5.
Festival studentských orchestrů „Hudební odpoledne 2014“ Den 2.
Taneční a swingové orchestry – Areál Chvalské tvrze – od 15.00 do 20.00 hod.

15.00 hod. Malý Junior Band, ZUŠ Horní Počernice
 umělecký vedoucí Karel Mirošník
16.00 hod. Junior Band ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem
 dirigent Drahoslav Straněk
17.00 hod. Hot Wings, ZUŠ Praha 9 – Prosek
 umělecký vedoucí František Horký
18.00 hod. Big Band ZUŠ Horní Počernice
 umělečtí vedoucí Pavel Ciboch a Pavel Fiedler
19.00 hod. Jazzová Farma, ZUŠ Česká Lípa, dirigent Aleš Jungman

Divoký západ a Pohádkový  
les ke Dni dětí
V neděli 1. 6. 2014 pořádá 
RC MUM a  skautské stře-
disko Oheň Horní Počer-
nice Pohádkový les ke dni 
dětí, tentokrát na téma 
Divoký západ. 

Přijďte do indiánské vesni-
ce, kterou pro vás připraví 
skauti. Na celou rodinu 
čeká zábavné odpoledne v  lese plném pohádkových bytostí, 
nejrůznějších úkolů a  zkoušek. Děti budou možná potřebovat 
malou pomoc rodičů, takže společně s námi zažijí mnohá dob-
rodružství. Každý, kdo zvládne projít les a  splnit úkoly, obdrží 
drobný dárek. Pohádkový les se koná 1. 6. 2014 od 14 do 16 ho-
din v lese u rybníka Koupaliště ve Svépravicích. 

Těšíme se na vás.

Pohádkový les spojuje mnoho hornopočernických dobrovolní-
ků z řad vlčat, skautů a roverů, spolu s dobrovolníky z Rodinné-
ho centra MUM a spřátelených seniorek. Akci pomáhá technicky 
zabezpečit MČ Praha 20.
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Koncem března 2014 se konala krajská kola Národní soutěže ZUŠ 
ČR ve hře na kytaru, klavír a smyčcové nástroje. Naši žáci získali 
tato ocenění:
 
Hra na kytaru sólo 
David Křemen z kytarové třídy Z. Stibora – 3. cena v kategorii 0. A,
Samuel Jon Trojan z kytarové třídy Z. Stibora – Čestné uznání v kategorii 0. B,
Marek Čejka z kytarové třídy J. Gonzúra – Čestné uznání v kategorii 0. C,
Vojtěch Novotný z kytarové třídy P. Cibocha – Čestné uznání v kategorii 0. C,
Tomáš Suchomel z kytarové třídy Z. Stibora – Čestné uznání v I. kategorii,
Martin Vondrášek z kytarové třídy J. Gonzúra – Čestné uznání v II. kategorii,
Aneta Kopecká z kytarové třídy J. Gonzúra – Čestné uznání ve III. kategorii,
Vilém Hruška z kytarové třídy J. Gonzúra – Čestné uznání v V. kategorii,
Josef Mašek z kytarové třídy Z. Stibora – 3. cena v VII. kategorii,
Antonín Růžička z kytarové třídy Z. Stibora – Čestné uznání v VIII. kategorii.
 
Komorní hra 
Kytarové duo David Křemen a Tomáš Suchomel z kytarové třídy Z. Stibora – Čestné uzná-
ní v I. kategorii, Kytarové duo Josef Mašek a Antonín Růžička z kytarové třídy Z. stibora – 3. 
cena ve II. kategorii a Kytarové trio Tomáš Suchomel, Jan Karlík a Jan Fryš z kytarové třídy 
Z. Stibora – 3. cena v I. kategorii
 
Hra na klavír 
Anh Pham Thuy Quynh z klavírní třídy I. Likiny získala 1. cenu ve II. kategorii
a zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby W. A. Mozarta.
Emma Hanzlová z klavírní třídy E. Belchikové – 3. cena v 0. kategorii, 
Eliška Mistrová z klavírní třídy I. Likiny – Čestné uznání II. stupně v 0. kategorii,
Marie Luisa Rašková z klavírní třídy E. Belchikové – 2. cena ve II. kategorii, 
Barbora Zápotocká z klavírní třídy E. Belchikové – 3. cena ve II. kategorii,
Filip Mareš z klavírní třídy K. Raškové – 3. cena ve IV. Kategorii,
Barbora Hrbáčová z klavírní třídy L. F. Vaňkové – Čestné uznání I. stupně ve IV. kategorii,
Alexandra Likina z klavírní třídy E. Belchikové – 3. cena v VI. Kategorii, 
Ondřej Benek z klavírní třídy L. F. Vaňkové – Čestné uznání v VII. kategorii,
Jing Xian Lin z klavírní třídy I. Likiny – Čestné uznání v VII. kategorii.

Hra na smyčcové nástroje 
Adéla Macháčková z houslové třídy V. Matějákové získala – 1. cenu ve II. kategorii
Sára Češková z houslové třídy K. Vacka – Čestné uznání I. stupně v I. kategorii, 
Petr Filipský z houslové třídy V. Matějákové – Čestné uznání I. stupně v I. kategorii, 
David Kubita z houslové třídy M. Müllerové – 2. cena ve II. kategorii, 
Filip Kubita z houslové třídy M. Müllerové – 3. cena v VI. Kategorii. 
Blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím, učitelům a také korepetitorům R. Dekojové a D. Kallmünzerovi.

Úspěchy našich žáků v 27. ročníku hudební soutěže JARNÍ PETRKLÍČ 2014:
Magdaléna Jansová – z flétnové třídy J. Boškové získala Zlatou stuhu v kategorii mladší instrumentalisté,
Aneta Budzanowská – z flétnové třídy Z. Bandúrové získala Stříbrnou stuhu v kategorii starší instrumentalisté,
Aneta Ondrysková – z flétnové třídy J. Kopicové získala Stříbrnou stuhu v kategorii mladší instrumentalisté,
Adéla Otavová – z flétnové třídy J. Boškové získala Bronzovou stuhu v kategorii starší instrumentalisté.
V kategorii velké sbory-soubory získal pěvecký sbor Paleček pod vedením sbormistryně Zdeny Hejlíkové Zlatou stuhu.

Blahopřejeme všem soutěžícím, učitelům a korepetitorkám M. Čermákové a L. F. Vaňkové.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Úspěchy našich žáků v soutěžích

Anh Pham Thuy Quynh

Paleček

Adéla Macháčková

Skvěle namíchaný ZUŠ koktejl
Už druhý ročník jarního setkání základních uměleckých škol z Horních 
Počernic a Čakovic se pod názvem ZUŠkový koktejl uskutečnil ve středu 
16. dubna.S nápadem představit veřejnosti hudební, dramatické a vý-
tvarné obory obou škol přišla ředitelka ZUŠ Čakovice Ivana Heřmánko-
vá. „Byl to skvělý nápad. Do čtyřhodinového programu se tentokrát vešla 

vernisáž krásných dětských prací v budově školy v Ratibořické ulici, poté 
následovalo divadelní představení a koncert v kulturním centru Dome-
ček a večer společenské setkání s pedagogy. Příští rok pojedeme na ZUŠ 
koktejl do Čakovic, a doufáme, že tato nově založená tradice bude v dal-
ších letech pokračovat,“ zhodnotil druhý ročník akce ředitel ZUŠ Horní 
Počernice Libor Zíka. -dm-

Libor Zíka, Andrea Rosíková, Daniela Muchová, Kristián Vacek, Petra Chmelařová, Jana Bošková, Jana Kasanová, Roman Kudla 
a Barbora Svobodová
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Světový den sociální práce 
podle Neposedy aneb babičky hrají fotbálek
Organizace Neposeda oslavila 27. března Světový den sociální 
práce celoorganizační akcí, na jejímž uspořádání se podílelo 
Centrum sociálních služeb Běchovice, Dům s pečovatelskou služ-
bou Horní Počernice, ÚMČ Praha Běchovice, Praha 20 a Praha 21. 
Cílem bylo propojení všech cílových skupin, se kterými Neposeda 
pracuje a připomenutí celospolečenského významu sociální 
práce. Do akce se zapojily všechny naše programy. 

Do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež HoPo v Horních 
Počernicích přijely na návštěvu obyvatelky z domova s pečovatel-
skou službou, se kterými jsou v dlouhodobém kontaktu pracovníci 
z komunitního terénního programu Neposedy. Spolu s našimi 
návštěvníky z řad dětí a mládeže jsme pro vážené hosty přichystali 
obložené chlebíčky a další občerstvení. Společně s dětmi jsme pro-
žívali krásný pocit, když můžeme někoho pohostit a potěšit. I přes 
velký věkový rozdíl si všichni spolu popovídali a taky si zahráli stolní 
fotbálek! A nebyl to zápas jen tak ledajaký; mladší hráči vysvětlili hru 
starším a hráli ohleduplně a s úctou.

V závěru dne jsme se pak s dětmi vypravili podělit se o jídlo s lidmi 
bez přístřeší v Horních Počernicích. Martin nám spolu s jednou svou 
klientkou ukázal, jaké to je být na ulici a nemít střechu nad hlavou. 
Příběh mnohé z nás zasáhl. Dokonce i jinak drsným rváčům bylo 
paní, která zůstala bez přístřeší, líto.
Klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus se do 
akce zapojili výrobou drobných dárků. Senioři z Centra sociálních 
služeb Běchovice (CSSB) jim 
na oplátku připravili pohoštění 
v podobě výtečné rolády. Zdej-
ším klientkám jsme představili 
naší službu a vysvětlili důvod 
naší návštěvy. Pro obě strany 
to bylo milé setkání, dokonce 
jsme dostali nabídku – kterou 
jsme velmi rádi přijali – připo-
jit se k chystanému opékání 
buřtů v CSSB. Cílem takových 
setkání je prohlubování mezigeneračních vztahů obyvatel komuni-
ty. Potěšilo nás, že někteří účastníci projevili zájem lépe se poznat 
s našimi dospívajícími klienty. Senioři i naši klienti si ze setkání 
odnášeli příjemný pocit.
 
Světový den sociální práce podpořily i děti a jejich maminky, které 
navštěvují naše Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy, prostřed-
nictvím výroby krásných barevných záložek do knih. Této činnosti 
se věnovaly na pravidelných čtvrtečních tvořivých dílničkách pod 
vedením kolegyně Nikoly. Zástupkyně ředitelky organizace Markéta 
pak záložky předala vedoucí odboru sociálních věcí na ÚMČ Praha 
21 Radce Lipanovičové. Záložky poputují seniorům a dětským čte-
nářům. Všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme za spolupráci.

Autoři: Jirka, Ondra, Markéta, Vanda - Neposeda

V průběhu března a dubna absolvovaly dvě třídy ZŠ Bártlova exkur-
ze ve sběrném dvoře a v Komunitní kompostárně úřadu MČ Horní 
Počernice. Ve škole žáci i učitelé třídí základní odpad – plasty, papír, 
hliník, částečně bioodpad a v rámci projektu Recyklohraní použité 
baterie a elektroodpad. Ve sběrném dvoře se obeznámili s denním 
provozem – viděli nejen třídění základních druhů odpadu, ale i vel-
koobjemového odpadu z domácností, nebezpečného odpadu a bi-

oodpadu. Na svoz bioodpadu do sběrného dvora navázala exkur-
ze do kompostárny. Žáci viděli práci stroje, který promíchává odpad 
(větve) a po několika úpravách z něj vzniká kompost. Nakonec si ně-
kteří odvážlivci sedli do traktoru. 
Děkujeme všem zaměstnancům Odboru místního hospodářství za 
ukázku provozu a praktické a srozumitelné vedení exkurzí. 

Za ZŠ Bártlova Mgr. Daniela Dvořanová

Žáci ZŠ Bártlova uplatnili své zkušenosti s tříděním odpadu v praxi
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Slavit Den Země je pěkné a děti ze ZŠ Spo-
jenců se těchto oslav každoročně zúčastňu-
jí. Naše škola leží uprostřed krásné zahrady 
a dává příležitost pěstovat v dětech kladný 
vztah k přírodě po celý rok. Děti bez pomoci 
dospělých uklízejí zahradu, hrabou listí, sta-
rou trávu, okopávají, plejí a učí se v přírodě 
správně chovat a nic bezdůvodně neničit.
Letos jsme se za pěkného jarního počasí na 
zahradě dokonce učili, sportovali a usku-
tečnili výukové ekologické projekty S kosí-
mi bratry za zvířátky, Náš vztah ke stromům, 
Život stromu a Zvířata ve městě. Pod vede-
ním lektorů z ekocentra Podhoubí se tyto 
dny opravdu vydařily. Děti ze školní družiny 
prošly část naučné stezky Horních Počernic, 
která mapuje významná místa. 
Sbírat starý papír a užít si velikonoční 
škaredou středu, kdy děti byly letos celé 

v zeleném, je už samozřejmostí. Přírody si 
také užijeme na škole v přírodě, kde jsme 
za pěkného počasí neustále venku. Den 
dětí prožijeme se společností na ochranu 
dravců a sov na školním hřišti, kde budou 
děti seznámeny s několika exotickými druhy 
dravců, jejich úlohou v přírodě, ochranou 

a ukázkami jejich 
letu. Chránit a starat 
se o své okolí bereme jako samozřejmost 
a vedeme k tomu i naši budoucí generaci. 

Učitelky ZŠ Spojenců

Ekologie v praxi na ZŠ Spojenců

Velikonočním oslavám v ZŠ Stoliňská předcházela měsíční příprava, kdy děti nacvi-
čovaly pod vedením vychovatelky Emílie Krajňákové pásmo Vítání jara s vynášením 
Moreny, recitací vinšů a jarními tanečky.
S vychovatelkou Evou Kloubkovou připravily jarní podání pohádky O Karkulce. Ve 
všech odděleních se vyráběly velikonoční dekorace, které se pak prezentovaly na tr-
zích, děti kreslily kraslice a vychovatelky pilně připravovaly tvořivé 
dílny.
Po vystoupení si každý mohl ozdobit perníček, namalovat nafukova-
cí balonek, vyrobit zápich s veselou beruškou, vyzkoušet si práci ma-
lérečky při malování vajíček voskem, pomalovat sádrový odlitek, oz-
dobit papírové vajíčko domácími puffy barvami a ochutnat veliko-
nočního beránka.
Na trzích bylo možné koupit drobné velikonoční výrobky dětí vy-
chovatelek.
Mezi děti zavítala i starostka Hana Moravcová, která si od dětí na-
koupila dárečky. Největší odměnou byly pro nás všechny rozzářené 
očí a úsměvy na tváří dětí. 

Emília Krajňáková a Simona Povolná

Velikonoce ve školní družině 

R O D I N N É  C E N T R U M

KLÁNOVICE
VŠESTARSKÁ 957 (90 metrů od restaurace SAMOS)

www.rcmontik.cz  724 124 506

SLEVA 

10 % 
dO 31. 5.

CELOdENNÍ ŠKOLIČKA
PRO dĚTI Od 2,5 LET

Sleva 10% ze školneho na měsíce září a říjen 
při zápisu a uzavření smlouvy do 31. 5. 2014.

Montessori pomůcky + Respektující přístup
•	 učení	se	Montessori	metodou
•	 vyžití	pro	akční	děti
•	 respektující	přístup	
k dětem

•	 rozvoj	osobnosti	dítěte	
přirozenou	cestou

•	 důraz	na	samostatnost,	
nezávislost,	svobodu	a	vzájemný	
respekt		

•	 rodinný	dům	se	zahradou	
v blízkosti	klánovického lesa

w1_MONTIK_HORNÍ POČERNICE_91x131mm(čtvrtina)_bw_20140416.indd   1 16.4.2014   20:49:03
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Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou
V noci z pátku na sobotu 5. dubna se děti ze 
školní družiny zapojily do celorepublikové 
akce Noc s Andersenem, tentokrát v dopro-
vodu komisaře Vrťapky. Během dobrodružné 
a pohádkové noci měly připraveny různé ak-
tivity, nezapomenutelným zážitkem bylo od-
vážné putování setmělou školou do knihovny, 
kde na ně čekaly literární hádanky, četba prv-
ní kapitoly z právě vydané knihy O Vendulce 
a drakovi a samozřejmě odměny za odvahu. 
V další části večera děti řešily podobně jako 
komisař Vrťapka detektivní případy. V dru-
žinách se totiž objevily pohádkové bytos-
ti a něco v nich ztratily. Děti musely pomocí 
křížovek vyluštit, v které družině která bytost 
byla. Pak se všichni zavrtali do spacáků a při-
krývek, poslechli a přečetli si několik pohádek, 
a už byl čas nechat si něco pěkného zdát. 

Jen poslouchejte, pane Andersene
Malé postavy s karimatkami, spacáky a bato-
hy, z nichž zvědavě vykukovali plyšoví tygří-
ci, žirafy nebo strašidelné panenky, putovaly 
v pátek 4. dubna ze všech koutů Horních Po-
černic do FZŠ Chodovická, kde děti ze dru-
hých tříd čekala Noc s Andersenem. Slavný 
dánský pohádkář by se asi divil, kdo všech-
no ožil ve školní sborovně vedle hrdinů z jeho 
příběhů. Děti si přinesly své oblíbené kníž-
ky a každou nechaly alespoň krátkou ukázkou 
promluvit k ostatním. „Už loni, kdy to byli ještě 
prvňáci, už to stálo za to, ale letos to bylo ještě 
lepší,“ shodli se čtenáři s paní učitelkou Vlčko-
vou druhý den ráno, když jim končil jeden ne-

všední noční příběh.

Deváťáci četli dětem
Tradičně je březen měsícem knihy a interne-
tu, tradicí je, že celé Česko čte dětem a tradi-
cí naší školy je, že deváťáci v březnu navští-
ví žáky prvních tříd, aby jim četli z knížek, kte-
ré měli sami rádi, když byli malí. Kromě čtení 
se také soutěžilo o bonbony. Každý prvňáček 
dostal od velkého spolužáka záložku se svým 
jménem, kterou pro ně deváťáci v hodině spo-
lečenskovědního semináře pod vedením uči-
telky Prokopové vyrobili.

Úspěch mladších žáků v minifotbale
Ve finálovém turnaji pražských škol se star-
ší žáci naší školy umístili na 9. místě z dvanác-
ti účastníků. Vše napravili a překonali je mladší 
žáci, kteří skončili na výborném druhém místě 
z devíti finalistů. Všem borcům (Daniel Berá-
nek, Jakub Zavřel, Radek Zavřel, Sebastian Mi-
nárčin, Tadeáš Krejčík, Filip Běla, Jan Král, Jaro-
slav Štola, Jiří Chroust a Matěj Černý) děkuje-
me za vzornou reprezentaci naší školy. 
Velkým úspěchem naší školy je také nominace 
bývalého žáka, absolventa třídy s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy Vojtěcha Braka, do 
reprezentace České republiky „17“ v kopané.
Věříme, že tyto úspěchy povzbudí další zájem-
ce z řad mladých sportovců o studium na naší 
škole. Těšíme se nejen na nové talenty, ale na 
všechny žáky, kteří mají zájem o zvýšenou 
dávku tělocviku!

Učitelé FZŠ Chodovická

Fakultní základní škola Chodovická  
informuje o svých aktivitách

Přijímací talentové zkoušky do sportovní 6. B třídy pro školní rok 2014/2015 
se uskuteční v úterý 20. května 2014 od 9 hodin 

ve sportovním areálu FZŠ Chodovická. Přihlášky odevzdejte do 7. května 2014.

Dne 2. 4. 2014 se ko-
nal Světový den po-
rozumění autismu. 
Jednotícím prvkem této kampaně byla modrá 
barva, která symbolizuje schopnost porozumět 
a  komunikovat. Naši žáci k  ní připojili malová-
ním modrých obrázků.

Nejúspěšnějším reprezentantem naší školy 
v krajském kole ve šplhu na laně bez přírazu byl 
Jakub Borkovec, který vyšplhal do výšky 4 metrů 
za 3,13 sekund a obsadil 1. místo. Ve stejné kate-
gorii byl Vašek Pokora pátý, bratři Zavřelovi na 
6. (Jakub) a Radek na 10. místě. Dívky šplhaly na 
tyči. Alena Synecká se s časem 4,8 sekund umís-
tila na 2. místě, Romana Roblíková byla desátá. 
Vitka Kravecká a  Markéta Brázdová se umístily 
na 5. a 6. místě.

Devatenáct milovníků Thálie navštívilo v  letoš-
ním školním roce několik pražských scén a před-
stavení, např. Vánoční příběh aneb jak jsem se 
ztratil, balet Šípková Růženka nebo Saturnin. 

Díky výtvarné soutěži O  nejlepší komiks, kte-
rou vyhlásil Chvalský zámek, máme šanci vysta-
vovat společně se Čtyřlístkem, což je název vý-
stavy, která zde probíhá od 12. dubna. Seznámi-
li jsme se zásadami dobrého komiksu, vymysle-
li příběh na téma Kamarádství, přátelství, láska. 
Přijďte se na práce našich žáků podívat.
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Ve dnech 25. 3. a 27. 3. 2014 se v ZŠ Stoliň-
ská uskutečnil velmi originální seminář pro 
děti ve věku 9 – 15 let. Navštívilo jej více než 
200 žáků naší školy a dle jejich reakcí pat-
řil k těm letos nejlepším. Byl jakýmsi úvo-
dem do kurzu sebeobrany a seznámením se 
se základy Krav teen Maga. Lektoři Jiří Syro-
vátka a Aleš Novák ukázali dětem konkrét-
ní příklady a nacvičení obrany před různý-
mi technikami úderů. Žáci se dozvěděli, že 
Krav teen Maga není sport a nemá pravidla. 
Došlo také k nácviku úderů a kopů s důra-
zem na to, co se stane obránci a potenciál-
nímu útočníkovi, když se úder provede dob-

ře či špatně, co dokáže obyčejná facka a jak 
se proti ní bránit. Kryt hlavy, úder otevřenou 
dlaní či „šipka“, držení za triko nebo „strkání“, 
to byla jen část toho, s čím se za 45 minut 
stačili žáci seznámit. Nejdůležitější sdělení? 
Včas rozpoznat nebezpečí a utéct. Fyzická 
konfrontace či malá dětská strkanice může 
vést k nevratnému poškození zdraví. Nejdů-
ležitější je „neprat se“.

V tak krátkém čase nebylo možné naučit se 
základy technik a procvičit je tak, aby měly 
relevantní účinek na agresora. Přesto se žáci 
dozvěděli, jak fungují obranné mechanismy 

a jaké jsou nejdůle-
žitější postupy při eliminaci útočníka.

Vzhledem k velkému zájmu plánujeme od 
září 2014 otevřít kroužky zaměřené na se-
beobranu. Děkuji Tomáši Zatloukalovi za za-
jištění tohoto bezplatného semináře. Pev-
ně věřím, že získané poznatky alespoň čás-
tečně omezí časté strkanice a pošťuchová-
ní u dětí.

Martin Březina, ředitel školy

Kurz sebeobrany pro žáky a seminář  
Krav teen Maga

MŠ a SRPMŠ Chodovická děkují všem, 
kdo přišli v sobotu 5. dubna pomoci 
otevřít školkovou zahradu jaru.

Udělali jsme společně spoustu práce a také jsme si užili trochu legrace: výtvarné dílnič-
ky, společný oběd téměř pod širým nebem, ceremoniál předávání „klíčů od přírodních 
živlů“, odpolední táborák. Velké díky patří pracovníkům Odboru místního hospodářství 
ÚMČ Praha 20 za bezvadnou spolupráci.
Další informace a fotografie na www.ms-chodovicka.cz.

Karolína Klímová

…ale jarní víla ji nakonec stejně přemohla! Vrbičkové domečky se krásně zazelenaly – 
také plevelem!

Bylo moc fajn sednout si ke společnému obědu…

Paní zima s fujavicí se nerada vzdá-
vá vlády nad přírodou…
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Vyučující se snaží zapo-
jit barvy do všech předmě-
tů. Na prvním stupni děti 
např. v českém jazyce barev-
ně podtrhávaly samohlás-
ky a souhlásky a skládaly ba-
revné básničky. V matema-
tice probíraly barevné slov-
ní úlohy, příklady a rýsování. 
Barvy zapojily také do výu-
ky anglického jazyka, výtvar-
né a hudební výchovy nebo 
pracovních činností. Oblíbe-
nou barvou dětí je modrá, 
ve školní jídelně ale zvítězi-
la růžová (mrkvová polévka, 
zapečené těstoviny, červe-
ná řepa, růžový pudink a šťá-
va). Barevný týden má u dětí 
velký úspěch. Více informa-
cí z barevného projektu na 
www.zschvaly.cz

BARVY A JEJICH 
VÝZNAM
Modré pondělí
Vyjadřuje pocit svobody, 
představuje opatrnost a roz-
vážnost. Vyrovnává energie, 
čistí duši a přináší svěžest. 
Také pomáhá proti pocitům 
samoty a opuštěnosti. Je to 
barva moudrosti. Přináší po-
cit naprosté pohody, uklid-
nění, uspokojení. Je výborné 
ji používat při problémech 
v komunikaci a sdělování. 

Červené úterý 
Je ohnivá barva 
energie, života, krve. 
Působí povzbuzujícím dojmem, zahřívá, do-
dává energii, probouzí životní sílu a povzbu-
zuje k činnosti. Podporuje imunitní systém. 
Pokud dáváte přednost této barvě, býváte 
často impulzivní, dokonce až agresivní. Zna-
mená pohyb, energii a životní sílu. Červená 
barva je extrovertní a stimulující barva.

Růžová středa
Je barvou mírnosti, něhy a vyšších citů v lás-
ce. Prozrazuje sentimentalitu a jemnost. 
Uvolňuje napětí ve svalech a v mysli. Sym-
bol něhy, jemnosti a romantické lásky, ale 
také nezralosti a naivity.

Zelený čtvrtek
Je barvou přírody, náklonnosti a soucitu. 
Představuje kreativitu, citlivost a ochotu po-
máhat jiným lidem prostřednictvím pocho-
pení. Je snad nejrozšířenější na naší plane-
tě. Je barvou vegetativního života, podpo-
ruje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje 
nervovou soustavu. Vliv: Podporuje vnímá-
ní krásy, má vliv na city, lásku, posilňuje ego, 
zlepšuje lidské vztahy. 

Žlutý pátek
Je živá barva, povzbuzující až provokující, 
pronikavá a projasňující. Je to veselá barva 
slunce, jara a léta, která dává chuť do živo-
ta a přináší radost. Povzbuzuje sebevědomí 
a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Nabi-
jí všechny buňky. Podporuje intuici, optimis-
mus, tvořivost a zlepšuje vnímání, uklidňuje 
naše city a emoce. 

Lucie Svozilová  
a Jakub Hromas

Stav dětského chrupu se v posledních le-
tech stále zhoršuje. Když dítě musí k zubaři, 
není to pro něj zrovna příjemný zážitek, pro-
to je důležitá důsledná prevence. K ní patří 
především správná ústní hygiena, která nic 
nestojí a hlavně nebolí.
Z těchto důvodů jsem prvňáčkům předsta-
vila preventivní program Veselé zoubky od 

společnosti Drogerie markt. Zaměřuje se 
na věk, v němž se u dětí vytvářejí celoživot-
ní hygienické návyky. Přístupnou formou 
filmu, kde jsou hlavními hrdiny všem zná-
mé pohádkové postavičky Hurvínek, Má-
nička a Žeryk, se dozvěděly důležité infor-
mace o tom, jak by měly předcházet zubní-
mu kazu a jak o zuby správně pečovat. Malé 

žáky program velice bavil, navíc při něm 
mohly pracovat s interaktivní tabulí. Za od-
měnu dostaly drobné dárky: zubní pastu, 
kartáček a malé přesýpací hodiny, aby vědě-
ly, jak dlouho si mají zoubky čistit.

Patricie Lamplotová

Veselé zoubky děti baví

BAREVNÝ TÝDEN na ZŠ Stoliňská
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Těsnopis  
v moderním světě
Kdysi byl těsnopis využíván v každé 
kanceláři, při zápisech z porad, v soudních 
síních či v parlamentu, kde se práce stenografů využívá dodnes. 
O jeho historii a současnosti přednášely u nás Helena Janovská, 
sedmnáctinásobná mistryně republiky a světa v těsnopisu a Ludmila 
Nováková, rovněž, trojnásobná vicemistryně světa v cizojazyčném 
těsnopisu a předsedkyně Českého těsnopisného spolku. Žáci mohli 
vidět jak základní znaky a „vtipné zkratky“, tak si zkusit zaznamenání 
diktovaného textu latinkou a porovnat jej s ukázkou těsnopisného 
záznamu od profesionála. Rychlostí zápisu byli všichni ohromeni.

Poznali jsme Berlín
První zastávkou třídenního poznáva-
cího zájezd byla Postupim, násle-
dující den jsme zahájili na televizní 
věži Fernsehturm a z výšky 203 metů 
obdivovali rozlehlost Berlína. Celý 
den jsme věnovali historii Berlínské 
zdi: viděli její fragmenty na Bernauer 
Strasse, East Side Gallery a hraniční 
přechod Check Point Charlie v centru 
města. Zajímavá byla i návštěva his-
torického muzea Unterwelten Muse-
um, kde jsme se seznámili s osudy 
obyvatel východního Berlína, kteří 
v touze po svobodě utíkali kanalizací 
nebo hloubili vlastní tunely. 
Na Potsdamer Platz nás zaujal 
památník obětem holocaustu, kde 
se nachází 2 711 náhrobků různých 
velikostí. Viděli jsme Braniborskou 
bránu, budovu Bundestagu, několik 
dalších berlínských pamětihodností 
a světoznámé Pergamon Museum. 

Velký úspěch ve 
Studentské Agoře
Desetičlenný tým naší školy se zúčastnil celostátní debatní soutě-
že Studentská Agora. Díky pečlivé přípravě jsme v konkurenci sedmi 
pražských gymnázií obsadili dělené třetí místo. Všem reprezentan-
tům gratulujeme.

Návštěva u Volyňáků
Další víkend jsme strávili v dětském domově ve Volyni a s dětmi na-
vštívili talentovou soutěž dětských domovů v Českých Budějovicích. 
Součástí programu byla i návštěva výstavy S jídlem si neHrajem, kde 
jsme si užili mnoho legrace a mohli si tak připomenout naše dětské 
zážitky. Netěžší bylo opět loučení. Moc se ale těšíme na další spolu-
práci s dětmi, s tetou Žandou dalšími kamarády. 

Návštěva z Europarlamentu
Pozvání na 
besedu s na-
šimi studenty 
přijal poslanec 
Evropského par-
lamentu za ODS 
Edvard Kožušník. 
Dozvěděli jsme 
se hodně infor-
mací o činnosti 
této instituce 
a viděli zajímavý 

filmový klip Just one second & Just one seat, 
který mapuje jeden den europoslance Kožušníka. 
Jako dárek jsme dostali knihu o jeho cestě na 
kole do Evropského parlamentu. 

Čestné uznání pro naši  
studentku
Slavnostního vyhlášení výsledků Literární sou-
těže o cenu Filipa Venclíka v kině Lucernase zú-
častnila i naše studentka Kamila Voděrová, která 
získala v této 
prestižní celo-
státní soutěži 

čestné uznání. Gratulujeme.

Autorky zpráv: Lenka Bedná-
řová, Hana Konvičková, Petra 

Bergmannová, Jana Macháčko-
vá (učitelky), Daniela Nosková, 
Hana Pšenicová, Dana Matiová 
a Simona Kalibová (studentky) 

38– 39
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Poprvé na gymnáziu v Horních Počerni-
cích: Na přespání ve škole se všichni studen-
ti těšili, ale znali pouze termín, vše ostatní 
bylo pro ně překvapením. V „Dobrostánu“ je 
přivítaly víly a Dáma noci, nejdůležitější po-
stavou byla ale Královna noci a snů aneb Zu-
zana Poláková. Následovaly různé aktivity, 
čtení méně známých pohádek Hanse Chris-
tiana Andersena a „dobrostánský“ rituál 
s vypouštěním lampiónu plného štěstí. 

Podruhé na detašovaném pracovišti na 
Černém mostě: Noc s Andersenem pro 
primány gymnázia byla zaměřena na kouzla, 
magii a čarodějnictví v literatuře, připo-
mněla 100. výročí B. Hrabala, tvorbu H. Ch. 
Andersena a Rok české hudby (A. Dvořák, 
L. Janáček a B. Martinů) v podání starších 
„Andersenek“. Nechyběla alchymistická 
dílna a pokus o přeměnu kovu na zlato, 
lampionový průvod s vypouštěním balonků 
a dramatické zpracování literárních příběhů 
s pochodem kouzelných bytostí. Největším 
zdrojem inspirace pro letošní čtení, hraní 
a povídání byli Harry Potter a Andersenova 

Malá mořská víla. Z průzkumu čtenářství 
v primě B vyšel jako nejoblíbenější autor 
Tolkien. Po pohádkovém čtení se konal Sou-
boj čtenářů a další soutěže o ceny, v nichž 
studenti uplatnili své znalosti literatury. 
Do tradičního andersenovského básnění na 
téma Andersen, Malá mořská víla a pohádky 
se přihlásilo 28 dětí a vítěz získal Cenu noč-
ních spáčů. Celkem se pohádkového noco-
vání, které skončilo až v sobotu ráno společ-
nou snídaní, zúčastnilo 35 nadšených dětí 
a pět obětavých dospělých.

Potřetí tradičně s pohádkou v hornopo-
černické knihovně: Studenti z tercie zahrá-
li dětem pohádku o Abú Kírovi a Abú Sírovi 
z knížky Pohádek tisíce a jedné noci. Scénář 
podle převyprávění Františka Hrubína na-
psala Anežka Slaninová. Hlavní role obsadili 
Jakub Kotrba a Josef Knobloch, v dalších ro-
lích se objevili Vítek Bureš, Andrea Hlavičko-
vá, Kristýna Hloušková, Katka Kolrosová, Ve-
ronika Kousalová a Anna Šrytrová. 

Květa Podešvová, hlavní organizátorka akce, 
a studenti gymnázia

Gymnazisté prožili letošní Noc 
s Andersenem třikrát, ale vždy jinak
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Takhle střílí náš nejlepší střelec – s číslem 14 kapitán týmu 
Jaroslav Kočí.

Hokejisté Horních Počernic.

V létě 2013 jsme obdrželi jednu z nejhorších zpráv v životě. Tragicky 
zahynul bezvadný kamarád a velký talent hornopočernického hoke-
je, náš nejmladší hráč, David P. (19). Camp HCHP jsme se vzpomín-
kou na Davida odložili o dva měsíce.

Od září jsme zahájili sérii šesti přípravných utkání, v nichž jsme dva-
krát změřili síly s účastníkem nejvyšší soutěže Chlebíčky Letná (vede 
hrající trenér Luboš Pázler, bývalý hráč Sparty a reprezentace ČR. Po 
první porážce jsme se poučili a v odvetě už remizovali 6:6. V remí-
zovém opojení jsme vstoupili do další sezóny v druhé nejvyšší sou-
těži a v první polovině nasbírali čtyři remízy, tři vítězství a tři poráž-
ky. S deseti body jsme se pohybovali na 6. – 7. místě tabulky. Na za-
čátku soutěže vyřadilo zranění kapitána Jaroslava Kočího (33 let, bý-
valý hráč extraligové juniorky Slávie), který v uplynulé sezóně skončil 
na krásném 6. místě v kanadském bodování skupiny s 35 body (19 + 
16). V první části soutěže jej v prvním útoku skvěle střelecky zastoupil 
houževnatý bojovník Bohumil Lisec s devéíti góly, s přesnými přihráv-
kami Jan Lašek, který zaznamenal v deseti zápasech 17 bodů (3 + 14). 

Další hráčskou ztrátou byl odchod Michala Jiříka (42, extraligový 
hráč Komety Brno, syn slavného Jardy Jiříka, prvního čs. hráče v NHL 
), který po mém vzoru založil v sousední obci tým HC Běchovice. 

Vynucenou záplatou byl přestup mladého a šikovného Tomáše Bou-
dy (23 let, bývalý hráč extraligové juniorky Sparty).

Velký návrat Jardy Kočího začal sérii jeho hattricků v zápasech s Vl-
tavínem, Walkers, Rafany. Posílený tým Horních Počernic má od 
23. 12. 2013 z dvanácti zápasů (vč. čtyř přátelských) skvělou bilanci 
21 bodů! Prohráli jsme pouze s vedoucím týmem tabulky Agenturou 
Face 5:1. Na dobré hře týmu má celkem logicky podíl každý hráč, ale 
má i svoje hvězdy oceňované při hodnocení vedením PLLH. 

Brankář Petr Jirgl ml. byl za uplynulý ročník soutěže vyhodnocen 
jako nejlepší brankář skupiny a byl vybrán do týmu All stars už po-
čtvrté v řadě! Momentálně vede brankářský žebříček s průměrem 
2,94 obdržené branky na zápas. Je pro mužstvo opravdovým hrá-
čem číslo 1.

Vynikající výkony lahodící diváckému oku a sklízející obdiv a uzná-
ní také u soupeřů podává stabilně další náš hráč, nejlepší obránce 
Jakub Lašek (29 let, extraliga Litvínov a 1. liga Havířov). Narozeniny 
oslavil jedním gólem a na tři přihrál. Přesněji řečeno – jeho bratr Jan 
Lašek (33 let, 10 let hrál v USA za tým Ausburg College) tři jeho tvr-
dé střely před brankářem tečoval a v tomto utkání HCHP – BMX Ri-
ders dal soupeři čtyři branky a na dvě přihrál. Je to skvělá souroze-
necká dvojice! V tomto zápase se tradičně dařilo i kapitánovi J. Ko-
čímu (1 + 3), ale velká naděje a nositel hrdého jména Jan Diviš (23, 
jeho strýc Jan Diviš byl 20 let kapitánem HCHP od jeho založení) dal 
v tomto zápase hattrick, ve dvou případech mu asistoval Slávek Čára 
Kovařík (59, muž číslo 2 v HCHP). Po tomto zápase jsme v tabulce vy-
stoupali na 3. místo v tabulce. Do konce soutěže nám zbývá odehrát 
tři zápasy, a dobře poskládané a rozjeté mužstvo je odhodláno letos 
postoupit poprvé ve své historii do nejvyšší soutěže Pražské ligy led-
ního hokeje, které má celkem 90 týmů v osmi skupinách, seřazených 
dle výkonnosti.

Věříme, že zakončení sezóny bude probíhat v dobré náladě, neboť 
zároveň budeme společně se starostkou Horních Počernic Hanou 
Moravcovou, která patří k našim největším příznivcům, slavit i 35 let 
od znovuzaložení HC Horní Počernice.

Petr Jirgl st., zakladatel HCHP 
Více na www.pllh.cz/2.skupina

Foto Jitka Dušková

POSTOUPÍ HOKEJISTÉ HORNÍCH POČERNIC  
DO NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE PRAŽSKÉ LIGY LEDNÍHO HOKEJE?

BĚH NADĚJE PO PATNÁCTÉ v neděli 18. května odpoledne
Květen je kromě jiného pro Klánovice i měsícem běhání pro zdraví a pro dobrou věc – podporu výzkumu a léčby rakoviny.
Letošní Běh však bude trochu odlišný. Ne náplní, ale termínem. Běháme totiž tentokrát v neděli 18. května odpoledne.
Akce bude odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají ve 12.30 hodin, samotné běhy od 14.30 hodin. Opět budou 
připraveny různé trasy. Běh naděje bude částečně propojen s jiným sportovním podnikem, orientačním cyklozávodem Klánovické 
MTBO. Ten bude probíhat už od rána.
Těšit se můžete na oblíbený knižní bazar naší knihovny, doprovodný program s hudbou, občerstvení, sportovní soutěže.
Na své si přijdou běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích, chodci, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha lidí. Výtěžek běhu je celý věnován 
na výzkum rakoviny. Nejen o rozdělení finančních prostředků se můžete více dozvědět na webových stránkách Běhu naděje.

Za organizační výbor
Jolana Fuchsová
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ROZPIS JARO 2014
12. 04. 2014 SO 10:15 10 XAVEROV KOLODĚJE A5B1004

27. 04. 2014 NE 17:00 11 HRDLOŘEZY XAVEROV Hrdlořezy T.

03. 05. 2014  SO 10:15 12 XAVEROV CHODOV !B! A5B1205

10. 05. 2014 SO 10:15 13 XAVEROV ŠTĚRBOHOLY „B“ A5B1301

17. 05. 2014 SO 17:00 14 PRAGA „B“ XAVEROV Praga T.

24. 05. 2014 SO 10:15 15 XAVEROV VINOŘ A5B1301

01. 06. 2014 NE 17:00 16 MALEŠICE „B“ XAVEROV Malešice T.

07. 06. 2014 SO 10,15 17 XAVEROV DOLNÍ POČERNICE „C“ A5B1703

14. 06. 2014 SO 10,30 18 ZÁBĚHLICE XAVEROV Štěrboholy T

Atletický oddíl TJ Sokol Horní Počernice
Pro naše malé atlety i ostatní příznivce tohoto sportu připravujeme:

Přijďte fandit fotbalistům  
SC Xaverov

Kynologický klub Horní Počernice
Loni jsme vás informovali o založení kynologického klubu v naší 
městské části. Od té doby jsme pokročili a zorganizovali první výcvi-
kově socializační kurzy pro psy všech plemen a velikostí. Snažili jsme 
se majitele psů naučit základní cviky poslušnosti a připravit je na ži-
vot ve městě. Aby naše hodiny nebyly nudné, zařádili jsme si se psy 
v tunelu nebo při slalomu nebo na nepříjemném povrchu, řešili jsme 
i problémové chování psů. 
V současné době probíhají kurzy pro začátečníky a plánujeme další 
pro pokročilé. V budoucnu bychom rádi rozšířili naši nabídku o dal-
ší psí sporty: agility, obedience a všestranný výcvik, k tomu však po-
třebujeme vybudovat lepší zázemí. Zatím se nám podařilo částečně 
srovnat a vyčistit cvičební plochu, plánujeme její oplocení, zasadili 
jsme i několik stromků a vyrábíme svépomocí různé druhy překážek.
Uvítáme další zájemce o členství v naší organizaci nebo zájemce 
o kurzy. Veškeré informace naleznete na www.zkohornipocernice.cz 
nebo na fcb ZKO Horní Počernice.

Blanka Brázdová

Atletika na horách  
– kondiční soustředění v Krkonoších
Termín: 7. 5. – 11. 5. 2014
Kde: Chata Herlíkovka, Strážné (www.herlikovka.cz)
Strava: Snídaně, svačiny, večeře na chatě, obědy v restauraci
Ubytování: 3, 4, 5ti lůžkové pokoje
Doprava: Společně autobusem z ČM, odjezd: středa, 7. 5. v 16:20, 

zpět: neděle,11. 5. autobusem z Vrchlabí v 15:00.
Program: Dvou-fázové tréninky, celodenní výlet, pohybové a spole-

čenské hry
Cena: Ubytování s plnou penzí, doprava, tréninky: 2.000 Kč

Poslední volná místa!

Rodinný běh
Společně s RC MUM pro vás připravuje-
me už 3. ročník Rodinného běhu. Dne 
15. 5. 2014 v rámci Dne rodin si s námi 
můžete zaběhat v krásném prostředí 
nedaleko svépravického Koupaliště. 
Čeká na vás občerstvení a sportovní 
doprovodný program.

Startovné: 40 Kč/rodina
Registrace: 15:30–15:50 v den běhu
Trasa: 1 a 3 km

Příměstský atletický tábor
Děkujeme vám za zájem o náš letní příměstský tábor. Protože se 
první termín (25. 8.–29. 8. 2014) bleskurychle naplnit, rozhodli jsme 
se uspořádat ještě jeden tábor v termínu od 18. 8.–22. 8. 2014. Pří-
padní zájemci se mohou zapisovat emailem (atletikahp@email.cz) 
nebo telefonicky přímo u J. Brenkusové (776 757 478).
Informace pro nováčky: Na co všechno se můžete těšit? Pět dní zá-
bavného trénování na atletickém ovále u FZŠ Chodovická, v přírodě 
či v tělocvičně. Příchod od 8:00–8:30 odchod v době od 16.30–17:00. 
V ceně kromě tréninků je zahrnuta svačina, pitný režim a oběd v re-
stauraci. Podrobnější informace najdete na www.atletikahp.cz. 
Cena: 1.600 Kč. Zálohu ve výši 800 Kč je třeba uhradit do konce dubna.

Těší se na vás  
trenérky atletického 

oddílu TJ Sokol Horní 
Počernice.
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Velká cena Hradce Králové
V sobotu 12. dubna bojovalo 12 počernických gymnastek na Velké ceně v Hradci Králové 
ve čtyřech kategoriích. Nejlépe se umístila v kategorii žen Denisa Hošková na třetím místě, 
Eva Kopecká byla sedmá. V juniorkách dosáhla nejlepšího umístění Tereza Křížová (6. místo), 
Jana Zahradníčková byla desátá. 

6.ročník Memoriálu Zuzany Hartlové v Pelhřimově 
V sobotu 19. dubna reprezentovalo Horní Počernice osm děvčat v pěti kategoriích na závo-
dech v Pelhřimově. V kategorii nejmladších (ročník narození 2007 a 2008) jsme měli čtyři že-
lízka v ohni. Při účasti prakticky celorepublikové, kdy se zúčastnily holčičky ze špičkových re-
prezentačních oddílů, se naše Eliška Linková neztratila a obsadila z celkového počtu 56 zá-
vodnic výborné 11. místo. Ve čtvrté kategorii byla Lucie Zahradníčková šestá a Nikol Petří-
ková v páté kategorii čtvrtá.

Podrobné výsledky najdete na stránkách:www.sohopo-gymnastika.estranky.cz
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu gymnastiky

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Gymnastky s trenérkami Kopeckou, Šotolovou 
a Sedlákovou

B. Měšťánková, L. Bohatová, E. Linková, L. Ho-
ráková

Tereza Křížová, Denisa Hošková a Jana Zahrad-
níčková

N. Petříková, G. Bohatová, L. Zahradníčková, A. 
Černická

V neděli 11. května  
dopoledne 

zveme diváky do tělocvičny  
ZŠ Ratibořická 

na  
Okresní a oblastní přebor  
ve sportovní gymnastice.

OSVÍCENÁ REKLAMA

Vizitky
levně a rychle včetně
návrhu nebo předlohy

Razítka
vlastní výroby
dodáváme do druhého dne

Graficky
Vám upravíme dokumenty
a fotografie

Reklamní předměty
nažehlujeme, vyšíváme,
gravírujeme

Ofsetový tisk
katalogy, brožury,
kopírování

Polepy
aut a výloh včetně
grafického návrhu

+

Studio 66 & Partners, s.r.o.
Náchodská 156/493, 193 00 Praha 9

T: +420 281 926 930
M: +420 602 307 491

E: produkce@studio66.cz
www.studio66.cz

140880_Inzerat_85x60_v03.indd   1 15.4.2014   14:29:10
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SK HARMONY, Bronzová 2016/13, Praha 13, 155 00
www.dskmotylek.info, info@dskmotylek.info
www.facebook.com/DSKMotylek, +420 606 369 717
Hlavní organizátor akce: Petr Tikman + 420 774 030 374

JARNÍ
HRY
DĚTÍ
2014

KDY
24. 5. 2014
od 8 do 14 hodin

KDE
FZŠ POČERNICE
CHODOVICKÁ 2250
PRAHA 20

SOUTĚŽE
krátký a dlouhý běh
hod granátem
skok daleký
skoky přes švihadlo
hod na koš
kop na branku
přenášení míčů
fotbal
vybíjená

O CO JDE
zábavné sportovní dopoledne plné soutěží
pro děti ve věku 6 - 15 let

CO S SEBOU
sportovní oblečení
sportovní obuv
pití a nějakou svačinu

VSTUPNÉ
ZDARMA

Zveme všechny děti a jejich rodiče 

na HRAVÉ ODPOLEDNE  
SE SKÁKACÍM HRADEM 

a dalšími soutěžemi, které se uskuteční 

v neděli 1. června  
od 13:00 do 17:00 

v parku u Divadla Horní Počernice. 

Pořadatelem akce je místní organizace ČSSD.
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A JE TO TADY!

www.doctorop� c.cz2211111VV222V11121V
NIKDY TO NEBYLO LEVNĚJŠÍ

Máte dioptrické brýle?
Potřebujete na léto sluneční brýle?

DR.OPTIK s.r.o., Běluňská 2913/11,
Praha 9, Horní Počernice, tel.: 777 700 278,

otevírací doba: Po - Pá: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, So: 8.30 - 11.30
(první sobota v měsíci zavřeno)

za sluneční i dioptrické brýle v jednom

AKCE: POUZE 1.390,- Kč

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA!

Akce je omezena od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.

https://www.facebook.com/DR.optik.sro 
www.doctoroptic.cz

Pøi pøedložení tohoto kuponu

dostanete slevu

15% na obrubu.

_OPTIK_INZ_POCERNICE_04_2014_91_131.indd   1 15.4.2014   11:35:19

LÉKÁRNA LIPÍ U KLINIKY

ADRESA Lipí 2556/3

TELEFON +420 725 537 096

E-MAIL info@lekarnalipi.cz

PROVOZNÍ DOBA
Po – Pá  08:00 – 16:30

V nově otevřené, moderní lékárně 
s příjemným a zkušeným personálem 
nabízíme poradenství a kvalitní služby. 

Při nákupu 
vybraných 
produktů fi rmy 
WALMARK nad 
500 Kč ihned 
získáte ZDARMA 
Ženšen korejský 
30 tob. v hodnotě 
160 Kč
Akce trvá do vyprodání zásob.
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Inzerce

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 62., květen 2014
/vychází měsíčně, kromě letních prázdnin/
Periodický tisk územního samosprávného celku
VYDAVATEL: Úřad MČ Praha 20
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Tel.: 281 860 130, e–mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz
REDAKTORKA: 
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Martin Drlička, Tomáš Kádner, Alena Naidrová, Da-
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Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.

PŘÍJEM INZERCE: 
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domluvě na tel.: 281 860 130,  
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz 

Uzávěrka tohoto čísla: 21. 4. 2014
Uzávěrka příštího čísla: 16. 5. 2014
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TISK: NAVA Tisk, spol. s r.o. 
Hankova 6, 301 33 Plzeň
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)

KOMINICTVÍ NĚMEC 
OPRAVY, ČIŠTĚNÍ, REVIZE, 

TEL.: 775 132 921

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

TEL.: 605 567 053

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

STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU. 
TEL.: 773 484 056

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE 

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

ÚČETNICTVÍ, DAŇĚ, PORADENSTVÍ, 
EKONOMIKA (ZA ROZUMNÉ CENY) 

E–MAIL: MILAN.MIKULAS@CZ 
TEL.: 602 395 677

ŽEHLENÍ NA ZAKÁZKU – RYCHLE, LEVNĚ, 
S DOVOZEM DO DOMU.

TEL.: 776 738 587

HÁJEK – ZEDNÍK – MALÍR 
PROVÁDÍ VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, 

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

777 670 326

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

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

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

TEL.: 603 418 333, 281 920 134

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

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

FIRMA NA VÝROBU OSVĚTLENÍ PŘIJME 
SKLADNÍKA S PRAXÍ. PRŮKAZ NA VZV 

VÍTÁN. MÍSTO PRÁCE HORNÍ POČERNICE. 
TEL: 725 906 533

ANGLIČTINA-DOUČOVÁNÍ, IND. VÝUKA, 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY, KONVERZACE. 

TEL.: 607 593 905

HLEDÁM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 
BYTU 2+1, 2+KK V HORNÍCH 

POČERNICÍCH. TEL.: 725 130 017

HLEDÁM VÝPOMOC K MINISHETLANDŮM, 
USTÁJENÝM V H.P., HŘEBČÍN XAVEROV 

(DÍVKY MAJÍCÍ VZTAH KE KONÍM). INFO: 
725 801 411, P. ŠTIPKA

PRON. SLUN. BYT 1+1, II. KAT. 2. P. 44 M2.  
H. POČ. TEL.: 732 209 982

OBCHODNÍ FIRMA PŘIJME SKLADNÍKA. NÁPLŇ 
PRÁCE: příjem a výdej zboží, balení zásilek. PO-
ŽADUJEME: pečlivost, svědomitost, dobrý zdr. 

stav, čistý TR, ukončené stř. vzdělání.  
ŽIVOTOPIS ZASÍLEJTE NA  

PETR.KRAJICEK@TECH-CONGROUP.COM

V  průběhu večera bude promítána prezentace o  naší církvi, která je, kromě 
jiného, zaměřena také na architekturu evangelických kostelů a modliteben.

V ukázkách vás krátce seznámíme s písňovým pokladem staré Jednoty bratr-
ské i se současnou evangelickou písňovou tvorbou (některou z písní vás také 
naučíme).

V panelové diskusi, do které se kromě faráře zapojí i další členové našeho sbo-
ru, se vám pokusíme zodpovědět vaše otázky.

Petr Firbas, farář ČCE v Horních Počernicích

V rámci akce Noc kostelů v pátek 23. 5. 2014
vás srdečně zveme od 18.00 do 23.00

do modlitebny Českobratrské církve evangelické, 
Třebešovská 2101/46 (na rohu s Dobšickou)

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT  
NA POŘÁDANÉ AKCE V MĚSÍCI KVĚTEN

od 5. 5. DNY JAHOD
od 19. 5. CHŘESTOVÉ DNY

25. 5. CHŘESTOVÝ BRUNCH
29. 5. od 19 hodin DEGUSTAČNÍ MENU  

s rodinným vinařstvím VERITAS
Každý den pro Vás připravujeme čerstvou 

nabídku sezónních pokrmů s občasnou 
nabídkou čerstvých ryb.

RESTAURACE SEZÓNA
Na Chvalské tvrzi 858/11, Praha 20 - Horní Počernice,  

Tel.: 281 020 303, www.restauracesezona.cz



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

606 796 657

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

606 796 657

Nabízím
Majitelům nemovitostí:

❙ bezplatnou konzultaci
❙  přípravu prodejní strategie 

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

nemovitostí
❙  zařazení do vyhledávače nemovitostí 

RE/MAX
❙  spolupráci se všemi realitními 

kancelářemi

Zájemcům o nemovitost:

❙  smluvně ošetřené zakázky, 
pouze ověřené informace

❙  informace o novinkách ještě před 
zahájením inzerce

❙  rychlé vyřízení hypotéky u všech 
bankovních domů

❙  možnost nezávazné schůzky 
s hypotečním poradcem

❙  výběr z široké nabídky
❙  vyhledání nemovitostí na míru

Oběma stranám:

❙  profesionální přístup 
a zkušenosti

❙  právní ošetření u certifi kované 
advokátní kanceláře

❙  bezpečnou a pojištěnou úschovu 
fi nančních částek

❙  kompletní servis až do dokončení 
transakce

Zavolejte mi
a já přijedu za Vámi.

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

Trní, Horní Počernice

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

PRONÁJEM bytu 
3+1/L 77m2,

Mezilesí, Horní Počernice.

PRODEJ velmi luxusního
rodinného domu, Domkovská,

Horní Počernice.

POSTOUPENÍ prosperující
restaurace, Na Chvalské tvrzi,

Horní Počernice.

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

Jeřická, Horní Počernice

PRODEJ bytu 3+1
v cihlovém domě,

Lipí, Horní Počernice.

Vaše 
nemovitost 
mohla být 

i zde.

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

PRONAJATO
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