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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  září 2012září 2012

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

Blanka Musílková, autorka fotografi e na titulní straně, se umístila na 3. místě v soutěži Horní Počernice mýma očima.

3. 9.   17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ GALERIE LA FEMME  CHVALSKÝ ZÁMEK 

15. 9.   10.00–17.00 SVATOLUDMILSKÁ POUŤ  CHVALSKÁ TVRZ

15. 9.   18.00–22.00 TAJEMNÁ NOC S PROHLÍDKAMI ZÁMKU PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  CHVALSKÝ ZÁMEK

16. 9.   10.00–17.00 SVATOLUDMILSKÁ POUŤ  CHVALSKÁ TVRZ

16. 9.   15.00 PTÁK OHNIVÁK  DIVADLO H. POČERNICE

16. 9.   17.00 HARFOVÝ KONCERT  KOSTEL SV. LUDMILY 

16. 9.   18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY RADOVANA PAUCHA TVOŘÍM, TEDY JSEM  DIVADLO H. POČERNICE

16. 9.   10.00 –17.00 POHÁDKOVÝ VÍKEND S VÍLOU OHNIVKOU CHVALSKÝ ZÁMEK

 do 16. 9.   VÝSTAVA RÁJ HRAČEK NA ZÁMKU  CHVALSKÝ ZÁMEK

18. 9.   17.00 NOVÁ KNIHA MIROSLAVA MATOUŠE: NENÍ VESMÍR JINÝ?  FARA CČSH, NÁCHODSKÁ 171

18. 9.   19.00 ŽIVOT V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU  DIVADLO H. POČERNICE

19. 9.   19.30 BÁSNÍK A KOČKA  DIVADLO H. POČERNICE

19. 9.   16.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SENIORPARKU U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA LHOTSKÁ  UL. LHOTSKÁ 

20. 9.   20.00 HE IS JUST A HUMAN - MÓDNÍ SHOW KARLA JINDY  CHVALSKÝ ZÁMEK

21. 9.   12.00 –19.00 PRVNÍ POČERNICKÝ DOBROČINNÝ BAZAR  MŠ CHODOVICKÁ

22. 9.   19.00 KONCERT ZPĚVAČKY RADKY FIŠAROVÉ: MALÁ POCTA VELKÉ EDITH  CHVALSKÝ ZÁMEK

23. 9.   15.00 ŠUPINKA VODNÍKA ŠTÍSTKA  DIVADLO H. POČERNICE 

23. 9.   15.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY NÁDRAŽÍ NA ZÁMKU, ZAPOMENUTÉ OBJEVY A VYNÁLEZY  CHVALSKÝ ZÁMEK

24. 9.   19.30 DÍVČÍ VÁLKA  DIVADLO H. POČERNICE

30. 9.   15.00 FERDA MRAVENEC  DIVADLO H. POČERNICE

do 30. 9.   HISTORICKÉ KOČÁRKY A HRAČKY  CHVALSKÝ ZÁMEK

1. 10.   OD 18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY ODKAZ S LIDSKOU TVÁŘÍ CHVALSKÝ ZÁMEK

Úterý 4. 9.: TOULKY OKOLÍM PRAHY – Z Jíloviště na Zbraslav
Sraz u metra B Smíchov v 8.30, busem č. 321 v 9.00, vede p. Černá. 

Středa 12. 9. ve 14.00: SETKÁNÍ PO PRÁZDNINÁCH

Čtvrtek 13. 9.: SPORTOVNÍ HRY PRO PRAŽSKÉ SENIORY na hřiští ZŠ Botičská 
Program obdržíte ve středu 12. září v klubovně. 
Sraz v 8.30 ve stanici metra Černý Most, vede J. Jukl. 

Středa 19. 9.: VÝET NA ŽIŽKOVSKOU TELEVIZNÍ VĚŽ
Sraz v 9.00 v metru Černý Most. Snížené vstupné 30 Kč, vede I. Juklová. 

Středa 26. 9.: VYCHÁZKA NA CHODOVSKOU TVRZ
Sraz v 9.00 v metru Černý Most. Vstup zdarma, vede I. Juklová. 

Středa 3. 10. ve 14.00: HISTORIE LOKALITY XAVEROV
s kronikářem Ing. Hubertem Antesem, v případě hezkého počasí formou vycházky 

Ilona Juklová a Libuše Frouzová, 
výbor ZO Senioři Horní Počernice, tel.: 721 002 992

Zámecká posezení budou pokračovat opět v říjnu
Po letní pauze přivítáme v úterý 9. října 2012 od 14 hodin známou herečku, moderátorku televizních 
Adventních koncertů, bývalou poslankyni Poslanecké sněmovny ČR a čerstvě i kandidátku 
na prezidentku České republiky Táňu Fischerovou. 

Angažuje se v mnoha společensky významných a charitativních projektech a setkání 
s ní bude určitě příjemným zážitkem. 

Těšíme se na vás na Chvalském zámku.

PROGRAM ZO SENIOŘI v září 2012
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Slovo starostky Prahy 20

Vážení spoluobčané,

dětem, rodičům i učitelům začíná nový školní rok, který sebou přináší povinnosti a starosti. Naší horno-
počernické radnici přináší měsíc září velmi radostnou událost. Otevíráme novou školku a přivítáme v ní 
devadesát dětí, brzy potom otevřeme také jednu třídu v mateřské škole Ratibořická, která prošla drobný-
mi úpravami. Tím se nám podaří umístit dalších sto dvacet počernických dětí do předškolních zařízení. 
Děkuji tímto všem obyvatelům, kterým stavba narušovala klidné bydlení, za jejich trpělivost. Děkuji také 

zaměstnancům hornopočernicého úřadu, kteří se na této stavbě angažovali. Slavnostní otevření se uskuteční 6. září a účast 
přislíbil primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Hana Moravcová, starostka Prahy 20

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ SETKÁNÍ STAROSTŮ 
Na setkání starostů Prahy 1 - 22 jsme 
diskutovali o dotačních vztazích z magist-
rátu do rozpočtů MČ. Většina starostů se 
shodla na tom, že by měl být zachován 
model, který platil pro letošní rok a řešil 
také rozlohu MČ, množství udržované zele-
ně a komunikací. Díky tomuto modelu jsme 
získali o 25 mil. Kč více než roky předešlé.

■ DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ
Pokračujeme v jednáních o bezúplatném 
převodu domu, kde sídlí naše knihovna.  
Navštívila jsem náměstka ministra fi nancí 
Zdeňka Zajíčka a také 1. náměstka gene-
rálního ředitele JUDr. Jaroslava Strouhala, 
s nimiž jsem dojednávala podmínky, které 
musíme splnit, aby nám stát tento dům 
převedl.

■ STRATEGICKÝ PLÁN
Od září začínáme aktivně pracovat na 
zpracování strategického plánu. V let-
ních měsících probíhal sběr informací 
z jednotlivých odborů, nyní by se měla 
zapojit i veřejnost. Horní Počernice budou 
rozděleny do několika lokalit, ve kterých 
budou stanoveny pracovní skupiny. V nich 
by měli být zástupci občanů, kteří nám 
sdělí, co je v dané oblasti trápí: doprava, 
výstavba, občanská vybavenost apod.
Podrobnosti se můžete dozvědět také 
na zastupitelstvu 10. 9. od 17 hodin na 
Chvalském zámku.

■ LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK
O prázdninách probíhala likvidace čer-
ných skládek, které způsobili především 
bezdomovci. Při místním šetření v srpnu 

a za účasti Městské policie jsme s Jarosla-
vem Píšou a Petrem Báčkem z místního 
hospodářství zjistili, že většina těchto 
skládek byla zlikvidována. Zbývá jen pár 
soukromých, avšak nezabezpečených lo-
kalit, kde tyto skládky nebyly odstraněny. 
Vlastníci byli znovu vyzváni k nápravě.

■  MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA 
BERANKA

Navštívila jsem nového ředitele ŘSD Davi-
da Čermáka a diskutovala s ním o pokra-
čování přípravy investičního záměru této 
křižovatky, kterou hl. m. Praha zařazuje do 
celoměstsky významných změn. Je to dal-
ší krůček v našem úsilí postavit tuto křižo-
vatku. Kvůli MÚK Beranka jsme se s radní 
Alenou Štrobovou zúčastnily schůzky 
s ministrem dopravy Pavlem Dobešem 
který nám přislíbil aktivní součinnost při 
řešení našeho dopravního problému.

■ KANALIZACE DOMKOVSKÁ
Jistě si někteří z vás všimli, že se na urči-
tých úsecích výstavba kanalizace pozasta-
vila. V ul. Kramolná se čeká od jara 2012 
na projednání změny ohledně konfl iktu 
původní dešťové kanalizace s výstavbou 
splaškové kanalizace, v ul. Chvalkovická 
zase na schválení výběrového řízení vý-
stavby DK, která původně nebyla součástí 
této stavby. Po neustálých personálních 
změnách na magistrátu a OMI se současná 
situace ustálila, VŘ je na programu Rady hl. 
m. Prahy a změnové listy před schválením.

■ KOMPOSTÁRNA
V září bude zahájen provoz v kom-
postárně. RMČ se rozhodla, že pro kaž-
dé číslo popisné bude v případě zájmu 
poskytnuto 0,5 m3 kompostu zdarma.

■ BYTOVÉ DOMY
Zahájili jsme pravidelné kontroly veřejných 
prostor v našich bytových domech. Díky 
tomu by mělo docházet k rychlejšímu od-
stranění zjištěných závad. Po získání lepší 
ceny ve výběrovém řízení na zateplení 
BD Mezilesí, při zachování rozsahu práce 
a kvality používaných stavebních materi-
álů, probíhají zde v těchto dnech staveb-
ní práce.Omlouváme se nájemníkům 
obecních bytů, že je příslušní úředníci 
včas a v plném rozsahu neinformovali, jak 
budou tyto práce probíhat. V tuto chvíli 
byste už měli mít v domech vylepený 
harmonogram stavebních prací.

■  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 
ČERTOUSY

Proběhla schůzka s PVS a PVK, kde jsme 
řešili trvající zápach z čističky. Zúčastnili se 
také zástupci občanů z lokality Čertousy, 
kteří jsou tímto negativním jevem nejvíce 
zasaženi. Zbývá kontrola poslední možné 
příčiny, tedy kanalizace vedoucí od logis-
tického parku VGP. Pokud se neprokáže 
příčina zde, budeme žádat PVS o zařazení 
nutného fi nančního obnosu do rozpočtu 
2013, který by měl být investován přímo 
na místě vlastní čistírny.

CO PLÁNUJEME
■ VEŘEJNÁ SLYŠENÍ
I přes negativní postoj investorů chceme 
nadále zveřejňovat a s našimi občany 
projednávat budoucí stavební projekty. 
Jedním z nich je výstavba Nad Palečkem.

Hana Moravcová

TJ Sokol Horní Počernice - oddíl všestrannosti 
zve děti na cvičení do haly ve Chvalkovické ulici

Cvičení rodičů s dětmi se koná každé úterý od 16:30 do 17:30. 
První cvičení po prázdninách bude 11. 9. 2012.
Ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 se schází větší děti ve věku přibližně 
4 až 8 let. Děti cvičí samostatně bez rodičů. Poprvé se sejdeme 
6. 9. 2012. Přijďte se podívat. Velmi rádi uvítáme v našich řadách 
nové cvičence i cvičitele nebo cvičitelky. Detailní informace na 
www.sohopo-vsestrannost.estranky.cz. Věra Korbelová
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Názory občanů na tyto otázky jsou dů-
ležitým měřítkem celkové spokojenosti 
s daným místem, a ta pak vytváří aktivní 
vědomí soudržnosti, důležité pro život 
společenství.
Ne všechny obce jsou na tom, co do 
vybavování infrastrukturou, stejně dobře. 
Musejí se potýkat s nedostatečným 
rozpočtem, s budováním kanalizace, se 
špatnými komunikacemi a chybějícími 
chodníky či s odkládaným uskutečňová-
ním potřebných staveb a úprav pro-
stranství. I když jsou potřeby obyvatel 
vyslyšeny jen částečně, má tato situace 
jednu nespornou výhodu: občané sledu-
jí počínání volených zastupitelů s větším 
zaujetím, což přispívá k životaschopné-
mu občanskému a spolkovému životu.
Volby v roce 2010 byly pro českou občan-
skou společnost zajímavým ukazatelem. 
Tehdy se poprvé za poslední dvě desetiletí 
od převratu vzedmula vlna občanské 
nespokojenosti s místní politickou scénou 
a do volebního klání se zapojily iniciativy 
občanů, které se do té doby profi lovaly 
většinou zájmy a činností, jež spojují sou-
časnost obcí s jejich minulostí. 
Stejně tomu bylo i v případě Horních 
Počernic, kde se na práci zdejšího zastu-

pitelstva podílejí členové nepolitických 
a občanských či zájmových sdružení. 
Díky spolupráci s těmito společenskými 
uskupeními uskutečnila se v naší měst-
ské části nejedna akce obecně prospěš-
ná či společenská. Jejich zapojením do 
místního politického dění a do života 
obce podařilo se alespoň zčásti omezit 
nadvládu vlivných politických stran, což 
je dobrým znamením a kladnou zprávou 
pro nás všechny. Společnost a její přístup 
k tomu, jak se zachází s veřejným prosto-
rem, se povětšinou mění k lepšímu, a to 
nejen v případě Horních Počernic. 
Vzápětí po komunálních volbách v roce 
2010 začalo nové vedení radnice ihned 
naplňovat volební program a postupně 
uskutečňovat změny v naší obci. Ve 
stručném výčtu šlo o to, aby byly zvýšeny 
dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy, 
aby byly posíleny investice, nezbytné pro 
rozvoj obce především v oblasti školství, 
dále šlo o dostavbu kanalizace ve Svépra-
vicích, o řešení situace pobočky České 
pošty, o postavení nové budovy mateř-
ské školy Chodovická a půdní vestavbu 
základní školy Ratibořická, o zateplení by-
tových domů v ulici Mezilesí, o zvýšení čis-
toty obce, snížení počtu heren, o vybavení 

dalšími dětskými hřišti, o novou koncepci 
Chvalského zámku, o větší podporu aktivit 
seniorů, o zřízení nízkoprahového klubu 
pro mládež.
Současně s tím řešila radnice nemalou 
řadu dalších úkolů, mezi jiným usilovala 
také o navázání spolupráce s podnikateli. 
Zároveň vedení radnice sledovalo hos-
podárnost snížením provozních a perso-
nálních nákladů úřadu. Práce bylo dost 
a na politickou práci nezbývalo času. Pak 
přišel leden 2012, kdy se opozice poku-
sila o převrat a návrat na radnici. Období 
veškeré odpovědnosti za Horní Počerni-
ce opět vystřídala starost o politiku a pod 
tlakem událostí a s ohledem na složení 
pražského magistrátu došlo nakonec ke 
vzniku nové koalice. 
Od února 2012 sdílí vedení radnice od-
povědnost za obec především s místním 
sdružením ODS. I když je na hodno-
cení spolupráce ještě brzy, je třeba 
stále informovat občany o všem, co se 
v polovině volebního období podařilo 
uskutečnit. Právě proto v tomto čísle 
HPZ začínáme a v následujících číslech 
budeme pokračovat. 
Dana Mojžíšová

Nové vedení radnice v polovině volebního období
Kvalita života občanů je nezbytnou součástí udržitelné společnosti. Znamená to vytvářet předpoklady, 
aby lidé mohli žít v takových podmínkách, které zahrnují bezpečné a ekonomicky přijatelné bydlení, 
dostupnost základních životních potřeb a služeb, zajímavou práci, přijatelné životní prostředí a reálnou 
možnost účastnit se správy veřejných věcí, místního plánování a rozhodování.

Pravidla pro korektní radnici 
v Horních Počernicích
Deset pravidel pro úředníky:

1. Základem je slušnost 
Jednejte s druhými tak, jak chcete, 
aby oni jednali s vámi. Slušné jednání 
s občany je vaše základní povinnost. 
Je měřítkem vaší profesionality.

2. Neskrývat se za anonymitu
Jednáte s konkrétním občanem, který 
má právo vědět, kdo mu s jeho problé-
mem radí. Vždy se představte a pře-
svědčte se, že dotyčný ví, s kým jedná.

3. Být vstřícný a nápomocný
Pro občany je jednání s úřadem často 
stresující. Buďte jim proto nápomocní 
a vstřícní k jejich žádostem. Urychlíte 
a zjednodušíte tím průběh jednání. 
Reakce typu: nevím, to není možné, 
zákon to neumožňuje, klientovi nepo-
mohou. Nabídněte mu jinou možnost 
řešení. Stále mějte na paměti, že vaše 
práce je služba občanům.

4.  Být průvodcem složitým labyrintem 
úředních vyhlášek

Občan se na rozdíl od vás ve všech vy-
hláškách a nařízeních nevyzná. Buďte pro-

to jeho profesionálním průvodcem světem 
vyhlášek a norem, které je nutné respekto-
vat. Upozorněte ho i na možné problémy 
a budoucí události, které ho v souvislosti 
s projednávaným případem očekávají. 
Vaše požadavky k řešenému případu by 
měly být konečné. Další potvrzení a dopl-
nění údajů a dokladů můžete požadovat 
pouze ve výjimečných případech, které 
dokážete zdůvodnit. (Např. změna zákona, 
vyhlášek nebo předpisů).

5. Přesvědčit se, že vás občan pochopil
Podle průzkumů až 78% nespokojenosti 
občanů s úřady vychází z nedorozumě-
ní a nepochopení. Proto vždy pečlivě 
vysvětlete občanovi, v čem je případný 
problém a jak ho může řešit. Ujistěte se, 
že vše pochopil. 

6. Dodržení slova
Pokud se s občanem rozcházíte s tím, 
že mu do dvou týdnů dáte telefonicky 
vědět, nebo ho vyzvete písemně k další 
návštěvě, slovo dodržte. On na svůj 
problém sotva zapomene. Dodržováním 
termínů a příslibů si získáváte respekt.

7. Hledat řešení, nikoli problémy
Hledejte řešení, proč to jde, nikoli překáž-
ky, proč ne. Vaší zásadou je: „Neznám 
předponu – „ne“! (Hledejte způsoby vyře-

šení problému, nikoli důvody a překážky, 
proč danou situaci řešit nelze.)

8. Měřit jedním metrem
Občana nepotěší, pokud se dozví, že 
ve stejné věci bylo v případě souseda 
rozhodnuto jinak. Nestrannost je základ-
ním parametrem vaší práce.

9. Zákonná lhůta 30 dnů je maximum
Zákonná norma 30 dnů na odpověď 
na dotaz občana by měla platit pouze 
v případě nejnáročnějších problémů. Po-
kud je to možné, odpovídejte v nejkratší 
možné lhůtě.

10.  Dobře odvedená práce 
si zaslouží respekt

Úředník na svém místě je klíčem k dob-
rému vnímání celého úřadu. Zaslouží si 
plnou podporu, respekt a důvěru. 

Každý úředník a zaměstnanec státní 
správy je povinen dodržovat Etický 
kodex úředníků. 

Připomínky k jednání úředníků ÚMČ 
Horní Počernice můžete zaslat 
na katerina_luskova@pocernice.cz 
nebo hana_moravcova@pocernice.cz, 
tel.: 602 348 859.



– 54

V poslední době se současnému vedení 
naší radnice stává, že je mu dávána za vinu 
začínající nebo chystaná výstavba v určitých 
lokalitách Horních Počernic. Dostáváme se 
do situací, kdy je nám vyčítáno: to či ono 
jste povolili, nebo to či ono jste odsouhlasili. 
Začnu tedy nejdiskutovanějšími a nejkri-
tizovanějšími stavbami a ráda bych k nim 
podala vysvětlení. Na začátek musím uvést 
potřebné informace o vztahu Rady MČ a sta-
vebního úřadu, jejich kompetencích a pravo-
mocích. Vedení radnice není stavebním úřa-
dem a nevydává žádná územní rozhodnutí 
nebo stavební povolení. Stavební úřad je 
především samostatnou správní jednotkou. 
Je sice veden pod hlavičkou úřadu a svým 
způsobem se může mnohým zdát, že se 
jedná jen o další z řady odborů naší městské 
části, ale činnost a pravomoc stavebního 
úřadu není vedení obce podřízena.
Obec má právo a povinnost ze zákona chrá-
nit obecné zájmy a je dotčeným orgánem 
v územním řízení z hlediska uplatňování 
záměru územního plánování, nemůže však 
stavbu, která je navržena v souladu s pří-
slušnými zákony, nikterak zakázat. V praxi 
to tedy znamená, že pokud má jakýkoli 
vlastník pozemku investiční záměr na svém 
pozemku stavět a navrhovaná stavba je 
zcela v souladu s územním plánem hlavního 
města Prahy a ostatními souvisejícími před-
pisy, nemůže vedení úřadu stavbu zakázat. 
Mohla by pak nastat situace, kdy nás inves-
tor zažaluje a vzhledem k tomu, že by soud 
s největší pravděpodobností vyhrál, obec 
by pak zažaloval o náhradu škody. Takové 
výdaje si obec nemůže ze svého rozpočtu 
dovolit. Obec nemá ani prostředky na výkup 
předmětných pozemků od investora, proto-
že by se jednalo o částku z rozpočtu obce 
nejméně na tří následující roky.
Obec může vést jednání s investorem 
a stavbu pouze po společné domluvě 
usměrnit či upravit, nebo s ohledem na 
okolní zástavbu omezit. Pokud však inves-
tor svůj záměr změnit nechce, na dohodu 
nepřistoupí a šance obce na jakékoliv její 
omezení či úpravu jsou nulové. 
Větší šance na úspěšné jednání s inves-
torem jsou tam, kde obec vlastní nějaký 
pozemek, který je - ať už z hlediska napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu - 
pro umístění stavby potřebný. Pak má jistě 
obec větší šanci podmínky vyjednat. I tak 
je to ale otázka společné dohody. Bylo by 
dobré nahlédnout na situaci z druhé strany; 
každý majitel má právo na svém pozemku 
v souladu se zákony postavit a realizovat 
svůj záměr, ať už se jedná o stavbu jed-
noho rodinného domu, či větší výstavbu. 
Vlastnická práva k pozemku jsou stejná 
pro každého z nás, tato práva nesmí úřad 
neoprávněně omezit. Pro ilustraci uvádím 
několik konkrétních příkladů:

Polyfunkční dům
Územní rozhodnutí na stavbu, kde má 
obec ze zákona právo se vyjádřit k zá-
měru stavby, bylo vydáno 14. 11. 2008 
pod č.j. 13900/741/08/Kon-UR. Stavba 
tedy byla územním rozhodnutím umístě-
na v roce 2008. Stavební povolení bylo 
vydáno následně 13. 9. 2011 pod č.j. P20/

OV/25618/1651/2010/Ko/9. Proti vydané-
mu stavebnímu povlení bylo podáno odvo-
lání jedním z účastníků řízení a v současné 
době vede v daném případě Magistrát hl. 
m. Prahy (odbor stavební) proti vydanému 
stavebnímu povolení přezkumné řízení.
Okruh účastníků řízení vymezuje stavební 
úřad, který rozhodne, jakým způsobem 
bude pak oznámení o zahájení řízení do-
ručeno, zda formou na doručenku nebo 
doručením veřejnou vyhláškou – tedy jen 
vyvěšením na úřadní desce.
Osobně tento způsob považuji za nešťast-
ný, nikoliv však nezákonný. Argumentace 
stavebních úřadů, že lidé mají sledovat 
úřední desku, aby byli informováni o zá-
měru nového umístění stavby ve svém 
blízkém okolí, je pro mnohé občany zcela 
nepochopitelná. Málokdo se opravdu za-
bývá sledováním úřední desky na webo-
vých stránkách MČ. Ano, je to povinnost 
v podstatě každého vlastníka nemovitosti. 
Ne vždy je však občan schopen včas 
vysledovat oznámení na úřední desce.
Myslím si, že nemůže být nic špatného na 
informovaní všech účastníků o chystaném 
záměru stavět, ať už investorem samotným 
nebo stavebním úřadem, kdy tito oznámí 
řízení doručenkou všem účastníkům řízení. 
Mnohdy se opravdu jedná o vysoký okruh 
účastníků řízení, a chápu, že stavební úřad 
postupuje oznámením o zahájení řízení 
formou veřejné vyhlášky, ale z pohledu 
občana, se to může jevit jako čistý záměr či 
úmysl, aby se o situaci vůbec nedozvěděl 
a investor měl zajištěno rychlé a nekompli-
kované projednání svého záměru na sta-
vebním úřadě. Tento způsob je však zcela 
v souladu s platným stavebním zákonem.
Změnila se doba a je zapotřebí, aby se 
každý občan opravdu zajímal o to, co se 
děje v jeho okolí a mohl včas a v souladu 
se zákonem zareagovat a podat námitku 
či připomínku už v průběhu řízení o umís-
tění stavby. O námitkách v územním či sta-
vebním řízení rozhoduje Magistrát hlavního 
města Prahy, nikoliv úřad městské části.

Beranka I
Územní rozhodnutí vylo vydáno 17. 7. 
2006, pod č.j. 18387/1054/05/06-ÚR. 
Investorem je Magistrát hlavního města 
Prahy a jedná se o výstavbu 18 bytových 
domů a 520 bytových jednotek mezi ulice-
mi k Odpočinku, Bořetická a Tlustého. 

Beranka II
Územní rozhodnutí bylo vydáno 11. 
1. 2006 pod č.j. 11121/622/05/Ha). 
Investorem je Blooman Development, 
s.r.o. a jedná se o výstavbu mezi ulicemi 
K Berance, K odpočinku a Tlustého. 
Původním záměrem investora byla vý-
stavba 8 bytových domů s 276 bytovými 
jednotkami. Zde se vedení obce podařilo 
jednáním s investorem omezit výstavbu 
pouze na stavbu 95 rodinných domů 

Tři Věže
Územní rozhodnutí bylo vydáno 23. 8. 
2011 pod č. j. P20/OV16801/981/2009/
Br/23. Jedná se o polyfunkční stavbu, 
která obsahuje tři navzájem propojené 

objekty s obytnou a ubytovací funkcí (uby-
tování s pečovatelskou službou a sportov-
ně rehabilitační funkcí, fi tness, bazén atd.). 
Proti vydanému územnímu rozhodnutí 
bylo podáno účastníkem řízení odvolání 
a v současné době vede Magistrát hlavní-
ho města Prahy odvolací řízení.
Do budoucna se pro Prahu 20 – Horní 
Počernice bude ve spolupráci s Magis-
trátem hlavního města Prahy připravo-
vat tzv. strategický plán, který by mohl 
různými regulativy významně usměrnit 
budoucí výstavbu na pozemcích urče-
ných k zástavbě dle územního plánu. 

Na co si dát pozor jako nový 
majitel nebo soused 
Koupě nového bytu nebo domu 
v právě vznikajícím komplexu 
Už při uzavírání smlouvy o koupi bytu 
nebo domu se zajímejte o to, jakým způ-
sobem se bude řešit jeho okolí. Je vhodné 
povinnosti investora, které se týkají úpravy 
okolí domu, rovnou zanést do smlouvy 
včetně sankcí. Pokud se investor do toho-
to kroku příliš nehrne, hledejte si o něm 
urychleně další reference, nebo rovnou 
oslovte konkurenci. Neváhejte, protože po 
delším časovém období jsou vaše poža-
davky jen stěží vymahatelné. Ještě než se 
stanete majiteli nové nemovitosti, zjistěte 
si, co konkrétně se v okolí vašeho domu 
nachází v územním plánu. V případě 
pořizování nového územního plánu nebo 
jeho změny můžete jako vlastník soused-
ní nemovitosti uplatnit svá práva v řízení 
o návrhu územního plánu.

Omezující výstavba na pozemku souseda
Každá novostavba musí splňovat architek-
tonické, urbanistické nebo hygienické poža-
davky. Pokud potřebuje výjimku (odstupové 
vzdálenosti, výškovou apod.), musí být vždy 
dostatečně zdůvodněna. Stavba na po-
zemku souseda by vám v žádném případě 
neměla stínit, nebo narušovat nevhodným 
způsobem vaše soukromí. Máte právo na 
pohodu bydlení a zachování kvality prostře-
dí. Pokud výjimka bude stavbě povolena, 
můžete jako vlastník sousedního pozemku 
vznést námitku s tím, že bylo narušeno vaše 
soukromí např. tzv. zvýšením imisí pohle-
dem. Jestliže neuspějete, stavební úřad 
musí odůvodnit, proč vaši námitku považuje 
za nepříhodnou. Posledním krokem je poté 
podání správní žaloby. 

Dopady konkrétní stavby na okolí 
Záměry investorů se posuzují nejen 
s ohledem na daný územní plán, ale 
i ochranu případných architektonických 
nebo urbanistických hodnot v daném úze-
mí. Stavební úřad posuzuje dopady kon-
krétní stavby na okolí a námitku, že záměr 
investora patřičné požadavky nesplňuje, 
může v rámci územního řízení uplatnit 
i občanské sdružení. Pokud je jeho námit-
ka vznesena za účelem ochrany veřejné-
ho zájmu, může občanské sdružení podat 
proti rozhodnutí umístění stavby i odvolá-
ní. Posledním krokem v případném sporu 
je opět podání správní žaloby.

Hana Moravcová

Co zajímá či trápí občany
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Poděkování ze ZŠ 
Spojenců
Tento článek píši v době, kdy je před dětmi, rodiči a učiteli ještě 
třetina prázdnin. I když školní budovy vypadají, že také odpočí-
vají, není tomu tak. V ZŠ Spojenců probíhají práce, které zvenčí 
nejsou vidět. Škola, která je již zateplená, má novou střechu 
i okna, protopila spoustu plynu kvůli zastaralé kotelně. Místní úřad 
rozhodl, že během prázdnin dojde k celkové rekonstrukci kotelny 
v celkové hodnotě jednoho milionu korun. Kotelna bude bezúdrž-
bová a spotřeba plynu výrazně klesne. Na popud Hygienické 
stanice hl. m. Prahy došlo také k celkové opravě skladu potravin. 
Všechny tyto investiční akce hradí MČ Horní Počernice. V závěru 
srpna dojde k úklidu celé budovy.
Naše děti však nejvíce zajímá rekonstrukce hřiště. Zpráva o této 
skutečnosti se rozletěla na konci školního roku rychlostí světla. Prá-
ce probíhají díky starostce Haně Moravcové, která od Oční kliniky 
Horní Počernice, s.r.o. dostala sponzorský dar ve výši půl milionu 
korun na dětské volnočasové aktivity a rozhodla spolu se zastupite-
li, že opraví naše hřiště. Firma EKIS, spol. s r.o. zpracovala zdarma 
projekt a po výběrovém řízení vše po začátku srpna vypuklo. V 
říjnovém čísle HPZ vás seznámíme s fotografi emi a zároveň vás 
pozveme na soutěžní odpoledne na novém travnatém hřišti. Chci 
poděkovat všem, kteří škole pomohli a také přiložili ruku k dílu.

Mgr. Naďa Blesková

Počernický dobročinný bazar 
v MŠ Chodovická
Vůbec největší investiční akcí v oblasti školství je pro nás dokon-
čená přístavba MŠ Chodovická. Událost natolik významná, že si 
zaslouží mimořádný prostor v příštím čísle HPZ. Velmi ráda přidá-
vám informaci, že neformální sdružení rodičů a přátel této školky 
spolu s učitelkami a ředitelkou Danou Uhrovou už jsou v úvahách 
ještě o krok dále. Chtějí se podílet na konečné podobě zahrady 
školky a ideálně si přejí přebudovat zdejší zahradní přístřešek na 
víceúčelovou učebnu v přírodě. Takovou, kde by potřebám dětí 
na zahradě sloužil třeba i dílenský koutek, expozice s environ-
mentální tematikou a chovatelský koutek, zkrátka prostor, který by 
pro děti byl příjemný a naprosto přirozený. Navíc jej budou moci 
využívat i žáci z okolních základních škol.

Za účelem získání části fi nančních prostředků pro tento 
projekt pořádá sdružení rodičů a přátel školky 

21. září 2012 mezi od 12.00 do 19.00 v areálu MŠ 
Chodovická 1. počernický dobročinný bazar. 

Součástí programu bude veřejná komentovaná prohlídka nové 
budovy školky, prezentace záměrů rekonstrukce zahrady škol-
ky a především napínavá aukce nejhodnotnějších předmětů. 
Věcné dary budou přijímány k prodeji ve vstupní hale mateřské 
školy ve čtvrtek 20. září 2012 (7.00 – 8.00 hod., 12.30 – 13.00 
hod, 15. 00 – 17.00 hod.) a v pátek 21. září 2012 (7.00 – 11.00 
hod.). Jsou vítány hračky, knihy, čisté oblečení, obuv, sklo, por-
celán, umělecká díla, kuchyňské potřeby. Podle slov organizá-
torů vše, co se dá odnést v ruce!
Prodej bude zahájen ve 12.00, samotná aukce proběhne 
v 16 hodin. Ukončení prodeje se předpokládá v 19.00. 

Pro bližší informace kontaktujte koordinátorku akce Karolínu 
Klímovou na tel.: 774 347 262, naseskolka2011@seznam.cz.

Přeji všem krásný podzim, pohodový školní rok a nezapomeň-
te do svých diářů v měsíci září zahrnout 1. počernický dobro-
činný bazar!

Alena Štrobová, radní

Informace ze školství
Počernické školáky v prvních dnech školního roku 2012/2013 očekávají příjemná překvapení. Jsou jimi nová hřiště, např. 
dopravní hřiště v ZŠ Stoliňská a zrekonstruované hřiště s umělým povrchem ve FZŠ Chodovická. Nového travnatého hřiště 
se s začátkem školy dočkají i děti v ZŠ Spojenců. Slova ředitelky této školy Nadi Bleskové v nás vyvolávají pocit, jaký by-
chom si s počátkem nového školního roku měli spojit úplně nejvíc – radost.

ODBOR SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
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Kontejnery na textil
Charitativně-ekologický projekt Potex připravil nové webové 
stránky www.potex.cz, kde najdete aktuální informace o sběru 
textilu. Najdete zde seznam sběrných míst v jednotlivých 
částech Prahy, v Horních Počernicích jsou kontejnery umís-
těny v Chodovické ulici u prodejny Albert a v ulici Náchodská 
u benzinové pumpy. Na webu je také návod, jak a co všechno 
je možné odevzdat a vysvětlení, komu společně pomáháme. 
Veškeré informace, fotky i aktuální dění můžete také sledovat 

na Facebooku zadáním potex.cz do svého vy-
hledávače. Přivítáme vaše komentáře, nápady 
i připomínky a samozřejmě vyjádření podpory 
pomocí kliknutí na To se mi líbí.

Team POTEX vám děkuje, 
že nám pomáháte pomáhat.

Kolaudace kanalizace
V srpnu 2012 proběhla kolaudace kanalizace v ulicích Dom-
kovská (úsek Božanovská - Jeřická) V Dílcích, Hřídelecká 
a Zdoňovská. Majitelé nemovitostí byli již počátkem srpna in-
formováni o možnosti napojit se na kanalizaci při splnění všech 
náležitostí, které byly zveřejněny v HPZ č. 6/2012.

Dotace na vyvážení jímek 
po dokončení kanalizace
Majitelům nemovitostí v ulicích, kde byla již zkolaudována nová 
kanalizace, bude poskytována dotace na vývoz jímek po dobu 
šesti měsíců po kolaudaci dle usnesení RMČ 55/7.1/08.

Zemina z kompostárny 
bezplatně pro občany
V rámci zkušebního provozu kompostárny v září letošního roku 
schválila Rada MČ Praha 20 bezplatné poskytování zeleného 
kompostu (zeminy) občanům naší MČ. Zkušebně bude možné 
odebrat 0,5 m3 zeminy na jedno číslo popisné za sezónu, která 
je stanovena každoročně od 1. 4. do 15. 11. Místem odběru je 
areál bývalého zahradnictví vedle servisu BMW v ulici Božanov-
ské, za nadjezdem dálnice D11 (viz mapka). Odběr zeminy je 
možný každou středu od 8 do 12 hod. V letošním roce poprvé 
12. 9., naposledy 14. 11. 2012. 

Jaroslav Píša, vedoucí OMH

Přistavení kontejnerů na bioodpad
Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy budou v naší městské části přistaveny na určená místa 
kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větve). Dozor zajistí, aby 
byl do kontejneru ukládán pouze bioodpad.

Kde a kdy budou kontejnery přistaveny?
1. Parkoviště za benzinovou pumpou Benzina vedle Penny 
(dříve Plus)
2. Křižovatka Jeřická - Chvalkovická
3. Křovinovo nám. proti rybníčku

v neděli 30. 9. 2012 v 9.00–12.00
v neděli 28. 10. 2012 ve 13.00–16.00
v sobotu 3. 11. 2012 v 9.00–12.00
v sobotu 17. 11. 2012 v 9.00–12.00

Po naplnění budou kontejnery odvezeny a další přistaveny.
Jana Ryšavá, referent OMH

Dopravní situace v ulici 
Ve Žlíbku
V obydlené části Horních Počernic je ulice Ve Žlíbku úzká 
a velmi frekventovaná komunikace, která je zatížena hlavně 
dopravou nákladních aut nad 6 tun. Tato komunikace není ve 
správě městské části, ale TSK. Rekonstrukce komunikace Ve 
Žlíbku byla původně dohodnuta na letošní rok, ale vzhledem 
k nedostatku fi nančních prostředků z magistrátu hl. m. Prahy 
byla tato akce v hodnotě 21 mil. Kč odsunuta na příští rok 
s přidělením nejvyšší priority pro TSK.
Maximální rychlost na této komunikaci je stanovena na 
30 km/h pro auta nad 3,5 tuny. Požádali jsme Policii ČR, 
aby zde prováděla měření rychlosti s následným postihem 
řidičů, kteří zde spáchají dopravní přestupek. Podali jsme 
také žádost na příslušné instituce o měření hluku v měsíci 
září, hlavně v době od 22 do 6 hodin. Zároveň se snaží-
me o úplný odklon nákladní dopravy z této komunikace. 
V současné době probíhají jednání se silničně-správním 
odborem Újezd nad Lesy a s dopravním inspektorátem.

Hana Moravcová

Český zahrádkářský svaz - 
Základní organizace Praha - 
Horní Počernice oznamuje 
zahájení provozu moštárny 
v sobotu 25. srpna 2012 
Provozní doba: 
pondělí 16.00 –19.00, sobota 9.00 – 12.00
V případě většího množství ovoce dle předběžné dohody. 
Cena za lisování: 4 Kč/1 litr moštu pro členy ZO, jinak 6 Kč. 
Podmínkou je, že každý si musí bezpodmínečně donést 
nádoby na mošt a odveze si odpad po vylisování. Ovoce 
musí být čisté, bez trávy a listí, zbavené hniloby.
Členům ZO nabízíme vápenec /balení 40 kg/ za 160 Kč, 
pro nečleny za 180 Kč.
Kontakt: 723 734 632 /Král/, 608 231 322 /Chlad/

ODBOR MÍSTNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
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Rychlé životní tempo charakterizující dnešní dobu 
určuje zároveň také rychlý sled nejrůznějších mimo-
řádných událostí zasahujících nepříznivě do našich 
životů. Většinou jde o události způsobené přírodními 
vlivy, jako jsou povodně, otřesy nebo sesuvy půdy, 
vichřice, extrémní chlad, teplo, sucho nebo požáry. 
Stále častěji slyšíme ale také o událostech způsobe-
ných či ovlivněných selháním lidského faktoru nebo 
technologie. Zde máme na mysli požáry, havárie 
s únikem nebezpečné látky, ropné havárie, havárie 
plynovodu, vodovodu, elektrických rozvodů či radiač-
ní havárie, destrukce staveb, ale také velké dopravní 
nehody, teroristické činy, epidemie a jiné.Průzkumy 
však ukazují, že ne zdaleka všichni bychom reagovali 
v těchto náročných situacích se znalostí věci. Při-
znejme si, kdo z nás si bude vědět rady při zaznění 
varovného signálu sirény? A jak se správně zachovat 
při požáru? Protože jsme si vědomi neuspokojivého 
stavu společenského povědomí právě v oblasti po-
žární ochrany a ochrany obyvatelstva a nedostatečné 
schopnosti občana pomoci sobě či druhým v případě 
mimořádné události, připravili jsme seriál článků, 
v nichž vás seznámíme nejenom se základní proble-
matikou uvedených oblastí, tedy otázkami varování, 
evakuace, ukrytí (a nouzového přežití), ale zároveň 
s nejčetnějšími typy mimořádných událostí a s mož-
nými způsoby jejich řešení. Věříme, že tak společně 
učiníme krok k vybudování tzv. bezpečné společnos-
ti, tj. společnosti informovaných občanů, kteří budou 
schopni ochránit nejen sebe, ale také účinně pomoci 
ostatním osobám. Možná rizika bychom neměli 
podceňovat.

por. PaedDr. Luďka Palzerová a kpt. Ing. Václav Kresta

Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy vstupuje od 1. 9. 2012 v platnost nový 
systém pražské hromadné dopravy, který přináší několik významných novinek. 
Tou nejzásadnější změnou je zavedení sítě metrobusů a páteřních tramvajo-
vých linek. Cílem optimalizace linek povrchové veřejné dopravy je vznik tzv. 
sítě metropolitních linek. Kromě vyšší efektivity přinesou změny jednoduchost, 
přehlednost a menší počet linek. Větší přehlednost zejména u autobusové sítě 
je obecným současným trendem ve většině západoevropských měst, ale i v ně-
kterých městech ČR. Nová síť metropolitních linek přináší kromě potřebných 
úspor také nová atraktivní spojení napříč Prahou, řeší některé dlouhodobé po-
žadavky městských částí a reaguje na měnící se přepravní nároky cestujících. 

Vzhledem k tomu, že hromadná doprava byla na základě mnoha jednání 
naší městské části s organizací ROPID optimalizována v prosinci loňského 
roku, nedochází v systému linek v Horních Počernicích téměř k žádným 
změnám. Jedinou změnou je přejmenování autobusové zastávky Votuzská 
na Divadlo Horní Počernice. Dále dochází k několika změnám na linkách, 
které Horními Počernicemi projíždějí. Linka 296 je ve směru z Nádraží Horní 
Počernice zkrácena do zastávky Skalka a na lince 269 jsou zřízeny nové 
zastávky v Satalicích a Uhřiněvsi. Pro bližší informace navštivte www.ropid.
cz nebo informační středisko Pražské integrované dopravy na pražském 
Hlavním nádraží.

Jan Kotouč, předseda komise dopravy

Hasiči informují 
a radí občanům

Září přináší revoluci v systému 
pražské městské hromadné dopravy

V letním období klesá v přírodních koupalištích kvalita vody tak, že by mohla ohrozit zdraví koupajících se osob. Střevní choroby či 
nepříjemné kožní vyrážky mohou být důsledkem využívání nekvalitních koupacích vod. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 
20 proto objednal u renomované odborné fi rmy rozbor vody ve svépravické vodní nádrži, která nese pomístní název Koupaliště. Rozbor 
byl uskutečněn v rozsahu, který stanoví oddíl „Pravidla monitorování jakosti vody“ (paragrafy 4-8) vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch. Vzorky odebrané 19. a 28. června 2012 prokázaly, že ukazatele obsahu střevních enterokoků a bakterií Escherichia coli splňují 
limit pro nejvyšší, tedy výbornou kvalitu vody tak, jak jí defi nuje příloha 1 vyhlášky.

Výsledky rozborů a jejich porovnání s limitem:
Datum odběru  Střevní enterokoky Escherichia coli   
     KTJ/100 ml
19. 6. 2012  120   7
28. 6. 2012  90   7
Limit „výborná kvalita“ 200   500

Pozn.: zkratka KTJ znamená „kolonie tvořící jednotky“ a používá se 
pro kvantifi kaci některých mikrobiálních parametrů

Vizuálním sledováním, které defi nuje příloha 5 Vyhlášky, nebylo zjištěno žádné 
znečištění odpady, přírodní znečištění ani přítomnost vodního květu. Mírně sní-
žená průhlednost byla způsobena anorganickými částicemi. Z tohoto důvodu 
nebylo nutné provést sledování výskytu sinic. Z výsledků vyplývá, že voda ve 
vodní nádrži je naprosto vhodná ke koupání. I nadále však platí, že vodní nádrž 
nemá ofi ciální status obecního koupaliště a koupání je zde na vlastní nebez-
pečí. Komentář odborné fi rmy k rozborům vody je uveřejněn na webových 
stránkách Městské části Praha 20 www.pocernice.cz. 

Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D., radní pro životní prostředí

Voda ve svépravickém rybníku 
Koupaliště je hygienicky nezávadná
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NOVĚ ANGLIČTINA S RODILÝM 
MLUVČÍM Z USA
Církev bratrská, Ve Žlíbku 168/8, nabízí volná 
místa v začátečnících každé pondělí od října 
do června ve třech odděleních:

– začátečníci: 16:00
– mírně pokročilí: 17:30 
– konverzace: 19:00 h.

Přihlášky: Mgr. Miloslav Kloubek
Tel.: 775 606 986, 281 924 020
E-mail: miloslav.kloubek@cb.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ 
ORDINACE DIABETOLOGIE 
A ENDOKRINOLOGIE 
Axmanova 131, Klánovice

diabetologie 604 887 365
endokrinologie 734 130 778

Děkujeme, že sbíráním PET 
víček pomáháte nemocné 
Michalce

Od začátku července, kdy jsme v HPZ zve-
řejnili výzvu ke sběru víček od PET lahví, se 
koordinátor akce Milan Herian nestačí divit. 
Přestože byly prázdniny, začátkem srpna už 
odvezl do Holešova 150 kg víček na pomoc 
Michalce Láníkové. “Sbírka už přesáhla hrani-
ce Horních Počernic; víčka se sbírají v Zelenči, 
v Kyjích, dokonce někdo dovezl víčka do 
sběrného dvora až ze Slovenska, v několika 
případech zazvonili dárci u mne doma. Ke 
sbírání se přihlásili také ředitelé ZŠ Stoliňská, 

ZŠ speciální a praktické Bártlova a MŠ U Rybníčku, MŠ Ratibořická 
a MUMu. Věřím, že se po prázdninách zapojí všechny školy a děti 
bude sbírání bavit,” sděluje nadšeně Ing. Herian. Všechna víčka se 
díky vstřícnosti odboru místního hospodářství shormažďují ve sběr-
ném dvoře, o dalších místech, kam je možné je odvézt, jednáme.”
Pro ty, kteří informaci o této akci ještě nečetli, připomínáme, že se 
jedná o sbírku víček, která zpracovatelská fi rma odkoupí od rodičů 
Michalky Láníkové a ti za ně nakoupí životně nezbytné zdravotnické 
potřeby pro svou nemocnou dcerku. Na drahé zdravotní pomůcky 
tedy nemusíte přispívat penězi. Je to jednodušší: stačí sbírat víčka, 
která bychom jinak vyhodili do plastového odpadu. Zapojte se tedy 
a pomozte Michalce. Pokaždé, když dopijete láhev, vzpomeňte si na ni. 

Nic to nestojí a jí pomůžete! 
“V pražském regionálním tý-
deníku 5+2 dny vyšel v srpnu 
článek s kontaktem přímo 
do Holešova a už večer jsem 
měl informaci, že jsem jim to 
- v dobrém - pěkně zavařil. Prý se jim ozvala nějaká letecká 
společnost, že bude dávat cestujícím otevřené petky a sesbí-
raná víčka bude shazovat při průletu nad Holešovem,” popi-
suje Milan Herian zážitky z reakcí na sbírku. “Tak se nedivte 
mému nadšení pro tuto akci, když mne každý den někdo mile 
překvapí. Právě to mě motivuje a pozitivně naplňuje. Od oka-
mžiku, kdy jsem zjistil, že mne s rodiči Michalky pojí společní 
známí, opravdu žiji jenom víčky a o ničem jiném se se mnou 
nedá mluvit. Prostě a jednoduše: každé víčko pomáhá,”dodá-
vá nadšeně Milan Herian.

Akce potrvá až do dubna 2013. 
Více na www.michalka-lanikova.cz  nebo milan.herian@seznam.cz 
Dana Mojžíšová
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Přijďte 20. září na 
otevření Seniorparku 
Lhotská
Na jaře letošního roku, jsme vás informovali o úmyslu vybu-
dovat na ploše mezi zdravotním střediskem Lhotská a Bě-
chorskou ulicí Seniorpark. Přes počáteční neúspěchy se 
získáním fi nančních prostředků na tuto akci prostřednictvím 
různých grantových programů se nám nakonec podařilo 
získat podporu ze strany dodavatelských fi rem. Firma Adam 
zahradnická, a.s. nám poskytla výrazné slevy (průměrně 50 
– 60 %) na nově vysazované stromy a vzrostlé kvetoucí keře. 
Prostřednictvím fi rmy Colmex, s.r.o. jsme zase získali gran-
tový příspěvek od Nadace zdravého stylu života na cvičební 
stroje. Mohli jsme tak začít prostřednictvím odboru místního 
hospodářství ve spolupráci s odborem životního prostředí 
budovat nový prostor pro všechny generace nad 15 let. 

Vysázeli jsme nové okrasné stromy a keře, které vytvářejí 
ohraničený prostor s možností zacvičit si na pěti strojích, 
nebo si posedět a zahrát si u šachovnicového stolku šachy, 
dámu nebo jiné stolní hry. Venkovní stůl a lavice poslouží 
k posezení cestou od lékaře nebo z lékárny. Ve spolupráci 
se ZO Senioři Svazu důchodců ČR, MO Svazu tělesně po-
stižených a ZO Svazu postižených civilizačními chorobami 
jsme vybrali cvičební stroje k procvičování jednotlivých částí 
těla. Využití těchto strojů je omezeno pouze minimálním 
věkem 15+ nebo závažností onemocnění. Ke každému stroji 
budou umístěny návody ke správnému cvičení.

Seniorpark budeme otevírat 20. 9. 2012 v 16.00 
za přítomnosti cvičitele, který vás naučí na strojích 
správně cvičit.

Prvních 50 cvičících dostane dáreček. Přijďte tedy ve sportov-
ním oblečení, zacvičíme si společně. 

Těšíme se na společné sportovní odpoledne.

Bc. Lenka Tomsová, referentka kanceláře ÚMČ Praha 20

Strategický plán 
rozvoje městské 
části Praha 20
Vážení spoluobčané, než se začtete do otázek v dotazníku, 
dovolte vysvětlení, k čemu takto získané údaje budou sloužit. 

Rada městské části Praha 20 schválila záměr připravit Strate-
gický plán rozvoje městské části Praha 20. Tento materiál se 
stane jedním ze základních dokumentů vyjadřujících předpo-
kládaný vývoj naší městské části v dlouhodobějším časovém 
horizontu. Bude vycházet ze současného stavu veřejných 
a soukromých aktivit, demografi ckého, ekonomického, soci-
álního, kulturního a ekologického charakteru území Prahy 20. 
Cílem strategického plánu je sladění jednotlivých zájmů tak, 
aby městská část prosperovala jako celek. Jednou z velmi 
důležitých součástí sběru informací pro tento plán je i ano-
nymní dotazníkové šetření. 

Z dotazníku, který vyplníte a odevzdáte, se zjišťují nebo 
potvrzují už známé potřeby vás občanů, které považujete za 
důležité pro zajištění kvalitního a spokojeného života v naší 
městské části. Informace z dotazníků budou zpracovány 
a na základě výsledků povedeme veřejnou diskusi k ustave-
ní prioritních oblastí rozvoje. Nedílnou součástí budou také 
navržená opatření k naplnění specifi ckých cílů s určením 
zodpovědností a fi nančního krytí jednotlivých projektových 
záměrů. Všichni tedy máte možnost zapojit se do tvorby 
tohoto plánu nejen tím, že vyplníte a odevzdáte dotazník, ale 
zapojíte se také do jednání zastupitelstva či kulatých stolů, 
kde se budeme tvorbou strategického plánu zabývat. Sledujte 
proto internetové stránky a ostatní informační místa, kde vás 
o všech akcích budeme informovat. 

Případné dotazy k tvorbě Strategického plánu rozvoje MČ 
Praha 20 vám ráda zodpovím osobně v kanceláři odboru život-
ního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 nebo prostřednictvím 
e-mailu: Lenka_Tomsova@pocernice.cz.

Bc. Lenka Tomsová, referentka kanceláře ÚMČ Praha 20

Můžu pozorovat 
hvězdy, ale bojím se
Dne 11. 7. 2012 obdržela radnice dopis od České nemovitost-
ní, a.s. o odpojení veřejného osvětlení v ulicích Zárybnická 
a Ke Starým rybníkům z důvodu nepřevzetí veřejného osvětlení 
odborem majetku magistrátu. Tím se tato společnost snaží 
zbavit povinnosti a odpovědnosti za lokalitu, kterou jako de-
veloperská společnost vybudovala a následně prodala novým 
vlastníkům, tedy obyvatelům Horních Počernic. Chápeme, že 
provozování veřejného osvětlení představuje pro společnost 
provozní náklady a ekonomicky ji zatěžují, ale to občany, kteří 
zaplatili za pozemek nebo dům, opravdu nezajímá.

Radnice na tuto skutečnost okamžitě reagovala a odbor ži-
votního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 zaslal této společ-
nosti Výzvu k upuštění od záměru ukončení provozu a údržby 
veřejného osvětlení. Do dnešní doby Česká nemovitostní, a.s. 
nereagovala.

Obyvatele této lokality ubezpečujeme, že radnice bude nadále 
trvat na tom, aby se jakákoliv developerská společnost, která 
při prodeji pozemků, domů či bytů slibuje veškerou občanskou 
vybavenost, nemohla tak lehce zbavit svých povinností. Inves-

torům nových projektů dáváme už tuto podmínku do plánovací 
smlouvy s upozorněním na možné sankce, aby se v budoucnu 
nic podobného neopakovalo. Věříme, že celou situaci s výše 
uvedenou společností vyřešíme.

Hana Moravcová, starostka
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Jak dotazník vyplnit a odevzdat?
Vyplnění je dobrovolné a anonymní, pokud se Vám některé otáz-
ky zdají být příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat.

U jednotlivých otázek označte, prosím, číslem míru 
své spokojenosti dle hodnotící škály:

1 – ano (jsem velmi spokojený/ná)
2 – spíše ano (jsem docela spokojený/ná)
3 – spíše ne (nejsem příliš spokojený/ná)
4 – ne (jsem velmi nespokojený/ná)
5 – nevím, nezajímám se o tuto problematiku

Vyplněný dotazník můžete do 24. 9. 2012 odevzdat osobně:

•  v podatelně Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, 
193 21 Praha - Horní Počernice

•  v Informačním centru Horní Počernice Na Chvalské tvrzi 857, 
193 21 Praha 9 - Horní Počernice.

•  Dotazník také můžete zaslat poštou na výše uvedenou 
adresu ÚMČ. Formulář je k dispozici na webových stránkách 
www.pocernice.cz v sekci Strategický plán

A Celkový dojem ze života v MČ Praha 20
a)  jste spokojeni s místem Vašeho bydliště?

b)  pokud by Vám bylo nabídnuto srovnatelné bydlení  
a práce v jiné části Prahy, přestěhovali byste se?

c)  pokud by Vám bylo nabídnuto srovnatelné bydlení 
a práce v jiném městě, přestěhovali byste se?

B Dostupnost služeb pro občany
a)  dostupnost základní zdravotní péče 

(praktický lékař, odborní lékaři apod.)

b)  nabídka veřejného stravování 
(jídelny, restaurace, hostince apod.)

c)  MHD (docházková vzdálenost k zastávkám, 
četnost a vedení spojů MHD ap.)

d)  pošta (provozní doba pošty, docházková 
vzdálenost k poštovním schránkám ap.)

e)  dostupnost a rozsah služeb pro občany a domácnosti 
(čistírny, opravny, kadeřnictví, apod.)

f)  obchody se základním sortimentem (základní potraviny, 
textil, obuv, spotřebiče)

g)  obchody s ostatním sortimentem (bio potraviny, 
specializované prodejny, prodejny nadměrných 
velikostí apod.)

h)  bankovní služby

C Školství
a) dostupnost mateřské školy

b) kvalita a péče o děti v mateřské škole

c) vybavení mateřské školy

d) dostupnost základní školy

e) kvalita a péče o děti na základní škole

f) vybavení základní školy

D Volný čas, kultura, sport a spolkový život
a)  nabídka aktivního sportovního vyžití pro členy 

sportovních organizací

b)  nabídka aktivního sportovního vyžití 
pro neregistrované sportovce

c) nabídka kulturních akcí

d) počet hřišť

e) udržovanost hřišť

f)  dostupnost a vybavení knihovny, rozsah knihovního fondu

g)  dostupnost a kvalita ploch sloužících k neformálním 
sportovním aktivitám a rekreaci (koupání, bruslení, pikniky, 
tzv. malé sporty, míčové hry apod.)

h)  nabídka ostatních možností trávení volného času 
(zájmové organizace, kurzy, veřejný internet apod.)

i)  množství mobiliáře (laviček, odpadkových košů, 
stojanů na kola apod.)

E Sociální služby

a) dostupnost sociálních služeb

b) rozsah a kvalita sociálních služeb

c)  vstřícnost MČ k osobám se sníženou pohyblivostí 
(bezbariérové přístupy a přechody apod.)

d)  počet možností volnočasových aktivit pro seniory 
a handicapované osoby

e)  Jste spokojeni s dopravním značením?

F  Životní prostředí

a) kvalita ovzduší

b) hladina hluku

c) rozloha zelených ploch

d) stav a údržba zeleně

DOTAZNÍK: 
Jak zlepšit život v městské části Praha 20
Vážená paní, vážený pane,

dostává se Vám do rukou dotazník, který má nám všem pomoci stanovit priority dalšího rozvoje naší městské části. 
Touto formou se snažíme oslovit co nejširší okruh občanů a budeme velmi rádi, pokud i Vy přispějete svými názory a podněty. 
Vaše odpovědi významně napomohou našemu úsilí o zlepšení budoucího vzhledu městské části.

Zdvořile Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku. Věřím, že se nám společným úsilím podaří docílit toho, 
abychom se v naší městské části vždy cítili dobře a byli na ni právem hrdí.

Děkuji Vám za Vaši pomoc a odpovědný přístup.
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
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e)  rozloha vodních ploch s estetickou a krajinotvornou funkcí

f)  údržba veřejných prostranství (sekání trávy, čištění ulic, 
úklid sněhu apod.)

G Silniční doprava
a) průjezdnost městskou částí v dopravní špičce

b) množství parkovacích ploch

c) kvalita komunikací (silnice, chodníky, křižovatky)

d) dopravní značení

H Pěší a cyklisté
a) podmínky pro chodce

b) podmínky pro cyklisty

c) množství cyklostezek v okolí

d) podmínky pro cyklisty

 I Bezpečnost
a)  bezpečnost v městské části (opatření proti kriminalitě, 

výtržnictví, apod.)

b)  bezpečnostní opatření ve vztahu k dětem (dopravní 
značení, přehlednost situace, oplocení hřišť apod.)

c) činnost městské policie

 J Podnikání
a) podmínky pro rozvoj podnikání

b) nabídka prostor pro podnikání

K Úklid, odpady
a)  třídíte všechny druhy odpadů, pro které jsou 

v MČ instalovány sběrné nádoby?

b)  množství a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad

c)  četnost vyvážení kontejnerů na směsný odpad

d)  četnost vyvážení kontejnerů na tříděný odpad

e)  možnost odevzdat na území MČ obnošené 
šatstvo pro účely charity

f)  uvítali byste možnost třídění bioodpadu?

U následujících bodů označte křížkem tři možnosti 
dle Vašich osobních priorit:

 L  Jaké zdroje pro získání informací 
o dění v MČ Praha 20 preferujete?

a) ofi ciální webové stránky MČ

b) zpravodaj MČ

c) zasílání informací e-mailem

d) úřední deska

e) městské vývěsky

f)  veřejná projednávání – setkání představitelů 

města s občany

M  Kterým oblastem by se měla v MČ Praha 20 
věnovat přednostně pozornost?

a) bydlení

b) sociální služby

c) zdravotní služby

d) veřejné parky, zeleň obecně, údržba zeleně

e) společenský a spolkový život

f) sportovní vyžití

g) kulturní vyžití

h) činnost městské policie

i) bezpečnost, snižování kriminality

j) doprava

k) parkování

l) podmínky pro pěší

m) podmínky pro cyklisty

n) dopravní značení

o) stav ovzduší

p) hlučnost v okolí bydliště

q) úklid veřejných prostranství

r) odpady

s) péče o historické dědictví

t) školství

u) cestovního ruch

v) podmínky pro podnikání

Z důvodu statistického zpracování ankety jsou 
dále zjišťovány i údaje o respondentech. 

Hodící se odpovědi zakroužkujte.

Pohlaví: 

muž / žena

Sociální postavení: 

student / zaměstnanec / podnikatel / 
nezaměstnaný / v důchodu

Vzdělání: 

základní / středoškolské / vysokoškolské

Věk: 

15–19 / 20–29 / 30–39 / 40–49 / 50–59 / 60–69 / 70 a více

Lokalita městské části Praha 20: 

Chvaly / Svépravice / Čertousy / Horní Počernice / 
Horní Počernice-sever / Horní Počernice-východ

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.
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V březnu loňského roku byl z iniciativy 
starostky Hany Moravcové a člena zastupi-
telstva Petra Heriana založen Nadační fond 
Šance, jehož cílem je podpora občanů Hor-
ních Počernic, kteří se ocitli v sociálně tíživé 
situaci. „I v Počernicích se najdou lidé, kteří 
se ocitli v mimořádně náročné životní situaci 
a přitom nemají nárok na běžné sociální 
dávky,“ říká předseda fondu Petr Herian.

Proč jste se vlastně rozhodli založit 
nadační fond?
Během práce pro naši městskou část 
jsme se nejednou setkali s lidmi, kteří 
propadli a propadávají sítem sociální 
podpory a přitom jejich životní situace 
je velmi komplikovaná. Spolu s Hanou 
Moravcovou jsme se rozhodli, že se 
vzdáme části svých příjmů za práci pro 
obec a peníze poputují tam, kde budou 
třeba. Tak vznikl Nadační fond Šance.

Kdo určuje, kam peníze poputují?
Nadační fond vypisuje čtyřikrát do roka 
grantové řízení s konkrétním grantovým 
tématem a s jasně vymezenou specifi ka-
cí, kdo může být příjemcem nadačního 
příspěvku. Podané žádosti pak posoudí 
správní rada fondu a rozhodne, kdo 
a v jaké výši příspěvek obdrží.

Jak zjistíte, že žadatel je skutečně 
potřebným? 
Žádost musí být předložena na speci-
álním formuláři, díky kterému získáme 
základní informace o žadateli a jeho 
situaci. Pomáhá nám také spolupráce se 
sociálním odborem městského úřadu, 
lékaři či učiteli počernických škol. Jakmi-
le obdržíme žádost o nadační příspěvek, 
žádáme důvěrně o spolupráci některou 
z těchto institucí a ve spolupráci s nimi 
posuzujeme jednotlivé žádosti.

Kolik potřebných již získalo nadační 
příspěvek?
Za období od loňského června, kdy 
byla první uzávěrka pro příjem žádos-
tí, jsme podpořili sedmnáct žadatelů 
v celkové výši 85.310 Kč. Mimochodem, 
někdy sociální situaci žadatele pomůže 
vyřešit relativně malá fi nanční částka, 
je-li doprovázena kompetentní lidskou 
podporou. 

Jaké máte plány pro příští období?
Rádi bychom se intenzivněji zaměřili na 
děti a mládež z naší městské části, a proto 
budeme téma zahrnující tuto cílovou 
skupinu vyhlašovat pravidelně při každé 
grantové výzvě spolu s dalšími grantovými 
tématy. Informace budeme jako dosud 
zveřejňovat na webových stránkách fondu 
a v Hornopočernickém zpravodaji. 

Josef Beránek

Z posledního zasedání zastupitelstva 
se k nám dostala informace, která nás 
velice pobouřila a zklamala. Nedovede-
me z našeho pohledu pochopit chování 
a tak negativní postoj k seniorům ze 
strany zastupitelů za ČSSD (Vilém Čáp, 
Jan Kotouč, Barbora Jägerová). Jako 
jediní z celkového počtu 25 zastupitelů 
hlasovali proti rozpočtové úpravě, která 
má podpořit vybudování Senior parku 
pro nás, ale i maminky s dětmi ve Lhot-
ské ulici. Rádi bychom znali důvody, 
proč tak razantně tuto akci svými hlasy 
odmítli podpořit. Znají vůbec svůj vlast-
ní volební program ČSSD, za kterou 
kandidovali? Nebo jsou jen nastrčený-
mi fi gurkami, které pak komplikují svým 
postojem práci na radnici bez uvážené-
ho rozhodnutí?

Z programu ČSSD: „Jedním ze zá-
kladních způsobů vytváření rovnosti 
v důstojnosti, svobodě a právech je 
přirozená lidská solidarita a z ní se 
vyvinuvší demokratická občanská sou-
náležitost s těmi skupinami, jež jsou tak 
či onak sociálně hendikepovány svými 
životními podmínkami a jsou proto 

ohroženy sociálním poklesem, chudo-
bou, případně i sociálním vyloučením. 
Proto bude sociální demokracie usilovat 
o vytváření důstojných podmínek života 
pro důchodce, rodiny s dětmi, nemocné 
a zdravotně postižené, nezaměstnané, 
jakož i jinak znevýhodněné menšiny. 
Spravedlivý důchodový systém – důstoj-
ný život důchodcům!“

Sami pak na webových stránkách míst-
ní organizace mají uvedeny podstatné 
body programu, se kterými šli do voleb, 
mimo jiné uvedli, že budou podporovat 
i volnočasové aktivity pro maminky 
s dětmi, aby se měly děti kde vyřádit. 
Nebo se zase jedná jen o čisté politi-
kaření za účelem získání potřebných 
hlasů k volbám? A naše ČSSD se za 
nás v podstatě stydí?

V každé pražské městské části i mi-
mopražských lokalitách postupně tato 
Senior centra vznikají za velké podpo-
ry zdravotníků a lékařů. V pražském 
Podolí, kde tento park funguje bez 
problémů již dva roky, je mezi patrony 
projektu takovýchto aktivit pro seniory 

i sám lékař prof. Pavel Pafko. My, senioři 
z Horních Počernic, jsme zprávu o rea-
lizaci takovéhoto zařízení i u nás přijali 
s velkou radostí.

Proto nás informace ze zastupitelstva 
velmi zarmoutila. Doufáme, že jediným 
důvodem chování tří sociálnědemokra-
tických zastupitelů je snad jejich nízký 
věk, a zdá se, že život a potřeby seniorů 
jsou jim zcela lhostejné a cizí. Obracíme 
se proto i na republikové vedení ČSSD, 
aby věděli, jací lidé je v Horních Počerni-
cích zastupují.

Jednou budou také starší a budou po-
třebovat pomoc, solidaritu a pochopení 
druhých. Možná pak teprve pochopí 
život nás, jejich starších spoluobčanů. 
Tento dopis posíláme na OSVŠ a prosí-
me o jeho uveřejnění v Hornopočernic-
kém zpravodaji. 

Členové ZO Senioři, Svazu postižených 
civilizačními chorobami a Svazu zdravot-

ně postižených v Horních Počernicích

Otevřený dopis seniorů Horních Počernic

Nadační fond Šance pomohl 
za rok sedmnácti lidem

Dne 1. září vyhlašuje Nadační fond 
Šance NOVÉ GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 
s uzávěrkou k 31. říjnu 2012.
Témata nové grantové výzvy:

1. Děti a mládež z Horních Počer-
nic (cílovou skupinou výzvy jsou 
děti a mladí lidé do 19 let)

2. Tíživá sociální situace (cílovou 
skupinou výzvy jsou osoby v pro-
duktivním věku starší 19 let)

Více o vyhlášené výzvě naleznete 
na www.nfsance.cz.
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Před prázdninami proběhlo první setkání 
zájemců o komunitní plánování sociálních 
služeb na Chvalském zámku. Přišli nejen 
zástupci počernických spolků a zájmo-
vých skupin, ale i další, které toto téma 
zajímá. Výsledkem schůzky je dohoda 
o vzniku dvou pracovních skupin: 
1.  Rodina, děti a osoby ohrožené 

závislostmi 
2. Senioři a zdravotně postižení.

Občané naší městské části mají také 
zájem o rozvoj dobrovolnictví. Se zámě-
rem věnovat se u nás dobrovolnickým 
aktivitám přišly například i dvě čerstvé 
absolventky ZŠ Stoliňská. 
Setkání pracovní skupiny Senioři 
a zdravotně postižení se uskuteční 
4. října ve 14.00 hodin v zasedací míst-
nosti ÚMČ Praha 20, Jívanská 635. 
Skupina Rodina, děti a osoby ohro-
žené závislostmi se sejde 24. září 
od 17 hodin na stejném místě.
Koordinátorkou KPSS je 
Michaela Vedralová, tel.: 271 071 774, 
michaela_vedralova@pocernice.cz
Další kontakty: 
monika_brzkovska@pocernice.cz
alena_strobova@pocernice.cz
klara_bonkova@pocernice.cz

Přehled poskytovatelů 
sociálních služeb v Horních 
Počernicích

Středisko křesťanské pomoci 
Poskytovatel sociálních služeb (azylový 
dům, pečovatelská služba, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Sekretariát: 281 927 191-2, 
info@skphopo.cz 

Bc. Irena Lukáčová, vedoucí azylového 
domu a sociálně aktivizačních služeb: 
lukacova@skphopo.cz, 281 091 713, 
734 393 597
Mgr. Vendula Starostová, vedoucí 
pečovatelské služby: 
starostova@skphopo.cz, 281 091 718, 
605 385 377, info@skphopo.cz, 
www.skphopo.cz

Bethesda – domov pro seniory
Registrovaný poskytovatel sociálních 
služeb pro seniory. Bethesda je domovem 
pro seniory s kapacitou 32 lůžek, z toho 
je 10 dvoulůžkových pokojů a 12 jedno-
lůžkových. Službu poskytuje nepřetržitě 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. 
O klienty se starají pečovatelé, zdravotní 
sestry, aktivizační pracovník, rehabilitační 
pracovník, pastorační pracovník a jednou 
týdně dochází praktický lékař.
Vedoucí střediska Bethesda je 
Mgr. Ivana Reicholdová, 
zc.bc.adsehteb@avodlohcier, 
281 040 177, 775 217 163
Vedoucí sociální a zdravotní péče 
je Mgr. Dana Vávrová: 
281 040 114, 775 721 024

Léčebně rehabilitační 
středisko Chvaly
Rehabilitační ústav LRS Chvaly je nestátní 
zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou 
rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci 
a domácí péči. Je zaměřeno zejména na 
rehabilitační a doléčovací pobyty u řady 
onemocnění převážně pro starší generaci, 
ale nejen pro ni. V širokém spektru pacien-
tů převažují nejčastěji tyto diagnózy: cévní 
mozkové příhody, stavy po operacích, 
zejména kloubních, stavy po úrazech, 
neurologická onemocnění, onemocnění 

pohybového aparátu, bolestivé stavy aj.
Tel.: 281 040 771–780, chvaly@chvaly.
cz, www.chvaly.cz

Chráněné bydlení na Xaverově

Poskytuje služby dospělým lidem handi-
capovaným mentálním postižením nebo 
duševní nemocí kombinovanou s men-
tálním postižením.
Vedoucí chráněného bydlení je Mgr. 
Gabriela Čumplová, 
281 922 506, 777 218 162, 
Gabriela.cumplova@gmail.com, 
www.cb.cz/diakonie/xaverov/

Pečovatelská služba Městské 
části Praha 20
Městská část Praha 20, odbor sociálních věcí 
a školství, oddělení pečovatelská služba, 
koordinátor: Bc. Olga Švrčulová, 
271 071 799, 724 829 333, 
www.pocernice.cz/poradna.php?page=-
socialni&subpage=pecovatelska

Neposeda, občanské sdružení 
Praha-Běchovice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
podporuje zdravý rozvoj dospívajících 
z Horních Počernic, kteří se ocitají nebo 
mohou ocitnout v obtížné životní situaci. 
Neposeda, o.s. nabízí možnost poradit se, 
aktivně a podnětně trávit čas s vrstevníky 
v bezpečném prostředí, a předcházet tak 
rizikovému chování.
Mgr. Ivana Štefková, ředitelka: 
739 491 640, www.neposeda.org, 
info@neposeda.org 

Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství

V náboženské obci Církve Českoslo-
venské husitské se 26. června konala 
vzpomínková akce k 70. výročí heydrichi-
ády, spojená se vzpomínkou na biskupa 
Gorazda – Matěje Pavlíka, který ve zdejším 
domě nalezl poslední útočiště. Už v roce 
2009 se ve zdejším sboru uskutečnilo se-
tkání ke 130. výročí jeho narození. Letošní 
akce měla připomenout nejen obyvate-
lům Horních Počernic, že i v této lokalitě 
žilo mnoho statečných lidí, bez kterých 
by byla příprava atentátu na Heydricha 

ohrožena. Samotná akce začala uvítáním 
farářky Mgr. Evy Cudlínové a kázáním Mgr. 
Zdeňky Švarcové. Pplk. PhDr. Eduard 
Stehlík z Vojenského historického ústavu 
Praha připomenul statečný boj sedmi 
mužů proti mnohonásobné přesile, kon-
krétně hrdinství rodiny Khodlovy, zavraž-
děné v Mauthausenu. Zároveň poděkoval 
Pravoslavné církvi, jejíž členové poskytli 
parašutistům azyl v kostele, i když věděli, 
že mohou být potrestáni smrtí. Eduard 
Stehlík připomenul i čin biskupa Gorazda 
a všech lidí, kteří byli buď za přímou pod-
poru či schvalování atentátu popraveni.
Následující projev přednesl dr. Jaroslav 
Šuvarský a připomněl, že dějiny Pravo-
slavné církve a Církve československé 
husitské jsou v počátku společné. Za svou 
činnost byla Pravoslavná církev zakázána 
a nemohla konat bohoslužby až do konce 
války. Pomoc parašutistům zaplatilo 294 

osob životem. Dalším přednášejícím byl 
Ing. Hubert Antes, kronikář a člen nábo-
ženské obce Horní Počernice. Vzpomenul 
na obyvatele Horních Počernic, kteří byli 
spojeni s heydrichiádou, a zdůraznil, že 
tuto dobu je třeba mladým lidem připo-
mínat a nedopustit, aby vznikaly neona-
cistické skupiny.Mezi dalšími hosty byli 
také Mgr. Martin Jindra, archivář Pražské 
diecéze, který připomenul rodinu Morav-
covu, Vosmíkovu a sborovníka p. Jeřábka 
ze Sboru knížete Václava, přijel také Jiří 
Kvasnička z Nehvizd, který se s námi 
podělil o vzpomínku na svého blízkého 
příbuzného Oldřicha Frolíka. Shromáždění 
přišli pozdravit bratr patriarcha Tomáš 
Butta, PhDr. Zlata Fořtová nebo básník 
Miroslav Matouš. 

František Brynych

František Brynych

Komunitní plánování sociálních 
služeb v Horních Počernicích

CČSH v Horních Počernicích k 70. výročí heydrichiády
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„Biblák“ v ZŠ Ratibořická
Knihovna na kolech, tzv. bibliobus, zajíždí jednou za 14 dní do ZŠ 
Ratibořická jako k první školní stanici v Praze od začátku loňské-
ho školního roku. Vedoucí Oddělení mobilních služeb Městské 
knihovny v Praze Vandy Fritschové jsme se zeptali, jak hodnotí 
první rok spolupráce.

„Málokdo tuší, že pojízdná knihovna rozváží Pražanům knihy 
už 73 let,“ říká Vanda Fritschová. „Jediné přerušení bylo bě-
hem 2. světové války, kdy bibliobus zabavila německá armáda 
a začal sloužit jako pojízdný lazaret. V dnešní době máme 
bibliobusy dva. Po Praze jezdí bibliobusy do 19 stanic a další 
dvě stanice jsou určeny pro základní školy. Do každé stanice 
jezdíme jednou za 14 dní. K ZŠ Ratibořická jsme začali jezdit 
vůbec poprvé. Myšlenku zřídit školní stanici jsem pojala o rok 
dříve, kdy jsem se byla podívat, jak pracují pojízdné knihovny 
v zahraničí. 

Kolik svazků knih přiváží bibliobus do naší školy a které 
z titulů patří mezi dětmi k nejžádanějším? 

Pro děti je to odhadem tak 500 knížek, bibliobus vozí při-
bližně 2500 knih. Mladší děti mají rády komiksy, pohádky 
a populárně naučnou literaturu; knihy o zvířatech a autech. 
Oblíbená řada Děsivá věda, pro kterou se vžilo označení 
„děsivky“, se v knihovně také příliš neohřeje. Starší děti mají 
rády sci-fi  a fantasy. Zvláštní kapitolou je povinná četba, kdy 
si říkáme, že bychom potřebovali bibliobus s dvojnásobnou 
kapacitou!

Žijeme v době nejmodernějších technologií. Čím podle vás 
současné děti může zaujmout „ostrov knížek na kolech“? 

Tuto otázku by nejspíš nejlépe zodpověděly děti. Podle 
mého názoru jsou nadšené, že jim přivezeme knihy doslova 
„pod nos“. Nehledě na to, že se jim díky knihovně občas po-
daří vyhnout předmětům jako 
chemie a matika, je to pro ně 
vítané zpestření školní výuky 
a paradoxně také možnost 
proběhnout se na čerstvém 
vzduchu.

K atmosféře knihovny patří 
jisté kouzlo. Příjemná atmo-
sféra, klid, specifi cká vůně. 
Jak je tomu v případě biblio-
busu?
 
V bibliobusu u školy je klid 
málokdy, většinou je plný dětí, 
které živě debatují; vybírají, 

vracejí a půjčují knihy. „Klidná chvilka“ vypadá třeba takto: 
pár puberťáků sedí na schůdkách v bibláku; pokud chcete, 
aby vstali, tak do nich musíte žďuchnout, jsou totiž zabraní do 
knihy, kterou si před chvilkou vytáhli z regálu… 

Paní Fritschová, jaké novinky připravujete v novém školním 
roce a jací jsou malí hornopočerničtí čtenáři? 

Kromě nových knih, které do bibliobusu stále dokupujeme, 
máme jednu novinku, ale ta se bude týkat všech návštěvníků 
pojízdné knihovny. Připravujeme provoz třetího bibliobusu. Pře-
devším chceme, aby jezdil ke školám, školkám a podobným 
institucím a z toho důvodu bude podstatně menší, bohužel 
v dnešní Praze se ne všude velký bibliobus vejde. Určitě se 
přijede ukázat i k vaší škole. 

A jací jsou hornopočerničtí čtenáři? Myslím, že stačí, když 
řeknu, že jsme k vám na jaře museli začít jezdit každý týden, 
protože takový nával v pojízdné knihovně se jednoduše nedal 
zvládnout. Chtěla bych poděkovat za ochotu a trpělivost paní 
ředitelce a pedagogům, bez kterých by stanice ZŠ Ratibořická 
takhle dobře nemohla fungovat. 

Alena Štrobová, radní
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Vyčkávám na okamžik, 
až budu na řadě. 

Mám tu možnost sledovat své kole-
gy, jak obhajují své práce. V mém 
oboru je k vidění 16 odborných pra-
cí s nejrůznější tématikou. Přišla má 
chvíle, jdu hájit svou středoškolskou 
odbornou činnost. Po pár minutách 
se ujme slova odborná porota kraj-
ského kola, která jaksi nešetří kriti-
kou. Leckdo by řekl, jak jsou jejich 
slova krutá, já však přijímám jejich 

názor s vděčností, neboť mám tu šanci své chyby pro příště 
napravit a co víc, teď mě již čekají pouze příjemné zážitky na 
celostátní soutěži SOČ, kterou již 34. rok pořádá Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, tentokrát v Kutné Hoře.
Vše začíná již ve škole, kde student za pomoci konzultanta 
z řad profesorů vytvoří práci se zajímavým tématem, ve které 
si nejprve stanoví nějaké cíle a poté se pokusí dojít k novým 
závěrům. Může se angažovat v 18 různých oborech. Pokud 
je práce kvalitní, student reprezentuje svou školu v krajském 
kole, kde poprvé vystupuje před odbornou porotou. Za pomoci 
prezentace krátce představí svou práci a následně odpovídá 
na případné dotazy. V případě úspěchu ho pak čeká cesta 
rovnou do celostátního kola. Zde je zajištěna strava, ubytování 
a samozřejmě program pro studenty na celý víkend.

Hned po příjezdu se koná slavnostní zahájení plné hudebních 
i tanečních vystoupení, proslovy samozřejmě nesmějí chybět. 
Poté nás čeká cesta do ubytovny. Sobota probíhá ve znamení 
obhajob a také nově jsou zde prezentovány soutěžní postery 
pro veřejnost. Na večer je zajištěn koncert, návštěva však není 
povinná. Poslední den si studenti mohou prohlédnout krásné 
památky Kutné Hory. Osobně jsem zavítala do Kostnice v Sedl-
ci, kde se nachází kosti až 40 tisíc osob. Po obědě nastává 
dlouho očekávané vyhlášení vítězných prací. V každém oboru 
jsou oceněni tři nejlepší, nechybí udělování zvláštních ocenění. 
Úspěch na SOČ může zajistit některým studentům přijetí na vy-
sokou školu bez přijímacího řízení. A co víc, jen samotná účast 
má obrovskou váhu, na některých vysokých školách je možné 
za ni získat tolik potřebné body nutné pro přijetí. Všichni 
zúčastnění jsou tedy většinou spokojeni a po zakončení akce 
národní hymnou se vydávají zpět domů.
Středoškolská odborná činnost je tou nejlepší přípravou na 
tvorbu seminárních, bakalářských i diplomových prací na 
vysoké škole, neboť zde se jedná pouze o soutěž, ve které se 
student dozví, kde má mezery, na čem může ještě více zapra-
covat, a má možnost si vyzkoušet obhajobu před odbornou 
komisí. Zkušenosti jsou jistě to nejcennější na SOČ, soutěžící 
jich zde získají mnoho a nejen zkušenosti, ale také nové přáte-
le, znalosti a v neposlední řadě zážitky.

Kristýna Flutková, oktáva B
Gymnázium Horní Počernice

Naše městská část nedávno vstoupila 
do projektu Paměť národa. Jde o unikát-
ní sbírku vzpomínek pamětníků, jejichž 
životy bolestně poznamenaly různé etapy 
historie. Střípky vzpomínek a lidské příbě-
hy, před kterými se můžete jen v hluboké 
úctě sklonit. V Horních Počernicích se jimi 
zabývá ředitelka Místní veřejné knihovny 
a koordinátorka projektu Božena Beňová.
„Na projektu spolupracuje naše městská 
část s o.s. Post Bellum,“ říká paní Beňová. 
„Mají na starost především technickou 
stránku věci. Chceme-li být součástí 
celoevropského archivu Paměť národa, 
musí mít nahrané vzpomínky potřebnou 
technickou kvalitu a stejně tak dobrý střih. 
Je to náročná práce, kterou obdivuji. 
Mým spolupracovníkem za Post Bellum 
je Tomáš Kopečný. Mladý kluk, student, 
který ke své práci přistupuje s nesmírným 
nasazením, pokorou a citem.

Jaké jsou vaše první kroky při práci 
na projektu?

V první řadě je mým úkolem vyhledat silný 
a zajímavý lidský příběh, který je spojený 
s Horními Počernicemi. S nadsázkou 
říkám, že v mém případě jde i o jistou 
výhodu vyššího věku. Člověk mnohé 
pamatuje, lecos znám z vyprávění přátel 
nebo čtenářů naší knihovny. Získávám 
i různé tipy, cenným pomocníkem je mi 
třeba Mgr. Josef Černý. Sám hodně prožil, 
pečuje o farskou knihovnu a přichází 

s mnoha podněty. Spolupracuji i s naším 
kronikářem Ing. Antesem. Hledáme osob-
nosti, které prožily útrapy války, perzekuci 
padesátých let a dalších etap naší historie.

Je složité najít si k zpovídaným 
osobnostem cestu?

Oslovím je, domluvím si schůzku a jdu 
za nimi nejprve sama. Pohovoříme si na-
nečisto. Bolest ze vzpomínek však bývá 
někdy taková, že se k nim moji zpovídaní 
jen obtížně vracejí. Nechtějí už o svých 
prožitcích mluvit. Mnohdy mi pak citlivě 
pomáhají jejich děti nebo vnuci. O to víc 
si vážím, když lidé svá srdce otevřou. 
Pokládám si za nesmírnou poctu, když 
mi dovolí se jejich životů dotknout. Smím 
přijmout svědectví jejich osobní stateč-
nosti, síly, ale i zoufalství, bolesti a často 
nejhlubšího lidského ponížení. Teprve 
poté za nimi přicházím s Tomášem jejich 
životní příběh zaznamenat. Pokud pa-
mětníkům zdravotní stav dovolí, natáčíme 
díky laskavému svolení ředitelky Chval-
ského zámku Saši Kohoutové na špej-
charu. Jinak natáčení probíhá v domácím 
prostředí.

Co je pro vás při práci největší motivací?

Největším impulzem pro mě určitě bylo 
setkání s RNDr. Michaelou Vidlákovou. Je 
to vzdělaná a úžasná dáma, která prožila 
holocaust. Před časem jsem ji oslovila 

a pozvala na besedu mezi studenty 
gymnázia. Najednou jsem viděla, jak 
ti mladí její vyprávění hltají a nespouš-
tějí z ní oči! V té chvíli si uvědomíte, že 
musíme udělat všechno pro to, abychom 
naši historii důvěrně poznali. Kdo nezná 
historii, nepochopí ani současnost. Je 
důležité vědět, jak doba život člověka 
často krutě poznamenala. V Horních 
Počernicích o tom máme natočených 
už šest krásných rozhovorů. Naše práce 
přitom zdaleka nekončí.

Paměť Horních Počernic

Ze SOČ na vysokou školu

MČ Praha 20 a občanské sdružení 
Post Bellum se v roce 2012 smluv-
ně dohodly na společném doku-
mentačním projektu, který nazvaly 

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 
V HORNÍCH POČERNICÍCH. 

Obě instituce usilují o vytvoření 
sbírky vzpomínek pamětníků 
z tohoto regionu, chtějí natočit 
a zpracovat vyprávění nejstarších 
občanů, kteří prožili část svého 
života v dobách totalit 20. století. 

Záznam audio vzpomínek, foto 
a video dokumentace je zpřístup-
něná na www.pametnaroda.cz.

Alena Štrobová, radní
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Od dětství jsem na závodech fandil jezd-
cům, sbíral jejich plakáty, podpisy a vizitky, 
a když se naskytla příležitost, tak jsem ob-
čas i pomáhal s motorkami. Závody a dění 
kolem nich mě vždy lákaly a zůstalo mi to 
až do dneška,” říká Martin, který nyní jezdí 
ve dvou kategoriích: Sportproduction 125 
na motocyklu Cagiva Mito 125 ccm, Jawa 
350 z roku 1964 patří do klasiků a jezdí s ní 
jak závody na rychlost, tak na pravidel-
nost. Koupil ji v rozebraném stavu, znovu 
sám postavil a v roce 2010 dokonce vyhrál 
výstavu veteránů na Chvalech. Na stroji 
Cagiva závodí Martin už od roku 1997.“

Když jsem ještě jezdil na závody jako 
mechanik,” vstupuje do našeho povídání 
hrdý Martinův otec Miloš Turna,“ jezdili zá-
vodníci, mechanici a členové týmů po so-
botních trénincích ještě závod na kolech, 
jen tak pro zábavu. Martin tehdy jako malý 
kluk objel na koloběžce celý brněnský 
okruh dlouhý více než pět kilometrů, do-
stal cenu a rozhodl se, že si z koloběžky 
sám postaví motorku. Tenkrát mu soused 
řekl, že jestli to dokáže, dá mu tisíc korun. 
A on to skutečně dokázal! Jezdil pak před 
jeho domem tak dlouho, až od něj slíbené 
peníze dostal,” vypráví se smíchem Miloš 
Turna o synově vášni k motocyklům.“

Jezdím zejména přírodní okruhy, i když 
dříve jsem jezdil taky na motodromech. Pří-
rodní okruhy jsou totiž zajímavější a fi nanč-
ně vycházejí také lépe. Motodromy jsou 
zbytečně předražené a návštěvnost diváků 
je zde také slabší. Na přírodních okruzích 
to opravdu žije a mají skvělou atmosféru, 
kterou pamatuji už z dětství,” říká Martin, 
jehož oblíbenou tratí jsou jednoznačně 
Hořice v Podkrkonoší a potom Branná, kde 
se však nejezdí třída Sportproduction 125.

Pořádání motocyklových závodů má v Čes-
ké republice dlouhou a slavnou historii. 
V minulosti žádné moderní motodromy 
neexistovaly, tak se jezdci scházeli a zá-
vodili na přírodních okruzích. Novodobá 
historie tohoto sportu se začala psát v roce 
1954, kdy se jelo historicky první mistrovství 
republiky. “Mistrovské závody na přírodních 
okruzích v podstatě skončily s rozpadem 
Československa. V éře České republiky se 
odjelo pár závodů v Hořicích, v Hranicích 
na Moravě a v Městci Králové. Všechny 
útrapy s pořádáním závodů přežili pouze 
pořadatelé Hořických zatáček, kteří s vý-
jimkou roků 1992 a 1993 pořádají legen-
dární závod na této trati už od roku 1961,” 
vysvětluje Martin a dodává, že v poslední 
době se snad začalo blýskat na lepší časy, 
protože rychlé stroje se vrátily do Těrlicka, 
nově se jezdí v Ostravě Radvanicích, ve 
Starém Městě a v Kyjově, letos také po 
dlouhé době poprvé na Strahově. Návrat 
k původnímu způsobu závodění je patrný 
také v obrovském zájmu diváků, kteří mají 
závody v přírodě v oblibě. Roadracingové 
závody jsou nesporně atraktivní, a tak 
návštěvy přes deset tisíc diváků nejsou 
žádnou výjimkou. 

A jaké jsou Martinovy nejlepší výsledky? 
Z poslední doby ho nejvíce těší celkové 
2. místo ve Sportproduction 125 na přírod-
ních tratích, radost má samozřejmě z dru-
hého místa v Uherském Hradišti, z Branné 
si tři roky za sebou odnesl sošku Václava 
Paruse, kterou se odměňují nejrychlejší 

závodníci dané kategorie klasiků. Letos 
v květnu byl Martin ve volném závodu 300 
Zatáček Gustava Havla v Hořicích v kate-
gorii Sportproduction 125 šestý. V červen-
ci se sešli příznivci roadracingu v Ostravě 
na šestém ročníku stále populárnějších 
závodů silničních motocyklů zvaných 
Okruh Františka Bartoše. Zde se Martin 
umístil na druhém místě. V době uzávěrky 
tohoto čísla měl Martin za sebou závod 
Štít Strahova o cenu Ladislava Štajnera, 
kde obsadil čtvrté místo. Do strahovských 
ulic se tak po padesáti letech vrátil závod, 
v němž kdysi startovaly opravdové legen-
dy motocyklového sportu jako František 

Šťastný, Gustav Havel nebo Václav Parus.
Český jezdec Martin Turna rozhodně není 
v prestižní kategorii Sportproduction 125 
jen do počtu. V závodech letošní sezó-
ny ukázal všem skeptikům, jak umí být 
rychlý, a v celkovém pořadí se drží stále 
na špici. Letos ho ještě čekají závody 
v Těrlicku u Havířova, v Kyjově a v Branné. 
V příštím roce se chystá jezdit také třídu 
125 GP, tedy závodní speciály. V Horních 
Počernicích není jediný, kdo se tomuto 
náročnému sportu věnuje. S Janem 
Langhamerem dokonce založili vloni tým. 
Dalším hornopočernickým jezdcem je Jiří 
Švihnos, který jezdí závody klasiků. Za 
skvělé výsledky vděčí Martin Turna nejen 
svému talentu, ale především rodině, 
která ho podporuje, a také sponzorům: 
Autoopravně Jiřího Pelce v Horních Počer-
nicích a fi rmě Ferodo. 

Dana Mojžíšová

Foto: archiv Martina Turny a Vladimír Mojžíš jr.

Martin Turna: 
Závody a dění kolem nich 
mě vždycky lákaly
Martin “Mates” Turna je motocyklový jezdec a vicemistr na přírodních okru-
zích ve třídě sportovních dvoutaktů. Začínal na motocyklech menší kubatury 
na závodech Evropa 70, ale s motocyklovými závody je spjatý už od šesti let. 
V té době jeho strýc doprovázel závodníka Jaroslava Žitníka jako mechanik, 
stejně jako později jeho otec Petra Javůrka. Martinu Turnovi je 35 let, žije 
v Horních Počernicích a v roadracingu už dosáhl mnoha cenných úspěchů.“
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Program divadla v září/říjnu 2012
Vstupenky na září a říjen jsou v prodeji v pokladně divadla a v recepci Chvalského zámku. 

Internetová rezervace vstupenek je možná na www.divadlopocernice.cz 
a na e-mailové adrese: divadlo@pocernice.cz.

Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před začát-
kem všech představení pro veřejnost. Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně 
od 10 do 16 hodin. Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od 

zadání rezervace. Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice si můžete zakoupit 

také prostřednictvím sítě TICKETPORTAL. 
U konkrétního programu je předprodej v síti Ticketportal označen

Vážení diváci,
 
v září zahajujeme už sedmou divadelní 
sezónu. Věříme, že bude stejně úspěšná 
jako ta minulá, během níž se uskutečnilo 173 
kulturních pořadů a navštívilo je 22.997 pla-
tících diváků. Dalších čtyřicet tři představení 
proběhlo formou pronájmu divadelního sálu 
jinému pořadateli a vidělo je dalších přibližně 
šest tisíc diváků.
 
Novou sezónu chceme zpestřit vám dosud 
neznámými inscenacemi. Už v minulých 
letech jsme představili mimopražské a nově 
vzniklé soubory, například MD Mladá Bo-
leslav, brněnská Frída, Fany agentura, DS 
Anfas, Artur a další. Nově jsme do drama-
turgie zařadili například výbornou inscenaci 
Nebe z brněnského divadla Maléhry, která 
vás jistě nadchne. Její protagonisté často 
nemají popularitu televizních herců, ale 
jejich herecké výkony jsou nezapomenutel-
né. Obrovský zážitek také slibuje divadelní 
inscenace MD Mladá Boleslav Tlustý prase. 
V budoucnu se tedy můžete těšit nejen na 
staré divadelní „pecky“ v podání tradičních 
agentur Harlekýn, Háta, Divadelní společ-
nost Josefa Dvořáka, FDA nebo divadelního 
spolku Ansámbl Vilmy Cibulkové a Miroslava 
Etzlera, ale také na několik novinek.

Po zakoupení videoprojekce do našeho di-
vadla se setkáváte také s fi lmovými festivaly. 
Velké návštěvnosti se těší tradiční festival 
outdorových fi lmů Expediční kamera, v loň-
ské sezóně se přidal Filmový festival zimních 
sportů. Novinkou budou pravidelné worksho-
py Martina Bassetta na téma sebepoznání. 

V rámci vylepšení služeb jsme přešli na nový 
rezervační systém, který umožňuje nákup 
vstupenky přes virtuální kartu /e-shop/. V 
pokladně divadla stále prodáváme jen za 
hotové peníze, protože poplatky za terminál 
si vzhledem k počtu míst nemůžeme dovolit. 
Znamenalo by to navýšení ceny vstupenky 
a tomu se chceme ubránit. Ani letos se nám 
asi nepodaří odstranit problém s předprode-
jem vstupenek na atraktivní představení, která 
jsou okamžitě vyprodána. Vše má jediný 
důvod: divadlo má pouhých 170 míst.

Dlužíme vám také některá další vysvětlení. 
Často se ptáte, proč nemůžeme představení 
uvést vícekrát. Bohužel, agentury mají také 
svá úskalí ohledně termínů, takže nám dají 
jeden za půl roku a na některé zvlášť úspěšné 
hry se čeká rok. Dále vás zajímá, proč máme 
rozdílné ceny vstupného, např. 400 Kč a ně-
kdy 240 Kč. Stanovuje se dle ceny předsta-
vení, a věřte, že mnohdy vybrané peníze ze 
vstupného ani nepokryjí náklady. Proto stále 
usilovně hledáme sponzory, umožňujeme 
reklamu a sháníme pronájmy, abychom mohli 
nakupovat hezká představení a potěšit vás, 
naše věrné diváky. 

Odměnou je nám vaše spokojenost. Stále 
častěji nás oslovují noví klienti, divadelní sku-
piny a diváci. Víme, že do Horních Počernic 
jezdí lidé z různých částí Prahy, okolních 
i vzdálenějších měst, dokonce i z Brna. 
Děkujeme našim dosavadním partnerům za 
spolupráci a těšíme se na vás v následující 
divadelní sezóně.

Martina Prudilová

Neděle 16. září v 15.00
PTÁK OHNIVÁK
Vernisáž výstavy 
v neděli 16. září od 18 hodin
TVOŘÍM, TEDY JSEM
RADOVAN PAUCH 
– OBRAZY, SOCHY
Úterý 18. září v 19.00
ŽIVOT V PŘÍTOMNÉM 
OKAMŽIKU 
Středa 19. září v 19.30
BÁSNÍK A KOČKA
Neděle 23. září v 15.00
ŠUPINKA VODNÍKA ŠTÍSTKA
Pondělí 24. září v 19.30
DÍVČÍ VÁLKA
Neděle 30. září v 15.00
FERDA MRAVENEC

Čtvrtek 4. října v 19.30
PIETA
Sobota 6. října
POZNEJ ZEMĚ EU – POLSKO
Neděle 7. října v 15.00
VELRYBA LÍZINKA aneb 
dobrodružství v českých řekách
Pátek 12. října v 19.30
SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ

Sobota 13. října v 15.00
VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA 
A KALUPINKY
Pondělí 15. října v 19.30
DEZERTÉR Z VOLŠAN
Úterý 16. října v 19.00 
CO JE SMYSLEM ŽIVOTA?
Sobota 20. října v 15.00
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Středa 24. října v 19.30
S PYDLOU V ZÁDECH
Sobota 27. října v 15.00
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ

V nové sezóně se máte na co těšit 
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Neděle 16. září v 15.00
Jindřiška Netrestová 
na motivy pohádky K. J. Erbena

PTÁK OHNIVÁK
Režie: Zdena Víznerová 
a Olga Šmejkalová
Hraje: dětský divadelní soubor 
Počerníčci

O tom, jak lištička prince k ptáku 
Ohniváku dovedla a jak se i její zásluhou 
šťastně oženil s krásnou Lesankou.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Neděle 16. září od 18.00

TVOŘÍM, TEDY JSEM
RADOVAN PAUCH 
– OBRAZY, SOCHY
Vernisáž výstavy
Radovan Pauch se narodil 21. 3. 1967 
v Ústí nad Labem. Od začátku 90. let žije 
a tvoří v Horních Počernicích. Výtvarně 
se vzdělával v ateliéru ak. sochaře Vláda 
Jurkoviče, ak. malíře Vlastimila Šika 
(kresba) a ak. sochaře Josefa Sejka. 
Pracuje převážně s přírodními materiály, 
s hlínou, dřevem. Jeho tvorba je součás-
tí několika soukromých sbírek.

Úterý 18. září v 19.00

ŽIVOT V PŘÍTOMNÉM 
OKAMŽIKU 
Jak velký vliv mají emoce na nás a na 
naše okolí? Toto a mnohé další bude 
hlavním tématem přednášky. Objevujte 
s námi život v přítomném okamžiku. 
Svou budoucnost si vytváříme teď 
a tady! Pořadatelem setkání je společ-
nost Bassetto
Vstupné 290 Kč

Středa 19. září v 19.30
Wilton Manhoff

BÁSNÍK A KOČKA
Divadelní společnost Háta
Režie: Antonín Procházka 
Hrají: Lukáš Vaculík 
a Kateřina Hrachovcová

Neúspěšný spisovatel Felix si krátí čas 
tajným pozorováním své sousedky 
Doris, která si přivydělává prostitucí 
a zásadně nestahuje rolety. 
Jako správný Američan, který ctí zákony, 
upozorní domácího, jaký business kvete 
v jeho domě. To ovšem netuší, jak si tím 
sám zkomplikuje život. Doris totiž vpadne 
do spisovatelova bytu i života s razancí 
mrštné pumy a rozpoutá smršť vzájem-
ného obviňování, usmiřování, milování, 
hádek. Mohou se dva mentálně i společen-
sky rozdílní lidé stát přáteli a možná i víc, 
než přáteli? 
Po senzačním úspěchu na Brodwayi 
s Barbarou Streisandovou a Georgem 
Segalem se tato hra dočkala i fi lmového 
zpracování v Hollywoodu.
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Neděle 23. září v 15.00

ŠUPINKA VODNÍKA 
ŠTÍSTKA
Liduščino divadlo

Výpravná činoherní pohádka o zlotřilé 
tetce mlynářce, která chce hodnou Má-
rinku připravit o mlýn. Spolčí se proto se 
samotným čertem, aby Márinku dostala 
do pekla. Netuší, že čert je pěkný nedo-
vtipa. Navíc se u mlýna objeví rošťácký 
vodník Štístko, který si ví se vším rady. 
Do Márinky se na první pohled zamiluje 
a čertovi ji za žádnou cenu nechce dát. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 24. září v 19.30
F. R. Čech

DÍVČÍ VÁLKA
Divadlo Artur

Dívčí válka je legendární dílo Františka 
Ringo Čecha. Divadelní společnost Artur 
vám ho představí v novém zpracování, 
které ctí genialitu originálu, v novém, 
mladém složení, v nových kostýmech, 
s novou scénou a hlavně s novou chutí 
a radostí.Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra 
Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš Krej-
číř, Roman Slovák, Petr Jablonský, Nikol 
Štíbrová, Dominika Kadlčková, Šárka 
Vaculíková, Tereza Šefrnová
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Neděle 30. září v 15.00
Ondřej Sekora

FERDA MRAVENEC
Dětský divadelní soubor Počerníčci

Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený
Texty: Petr Urban
Hudební spolupráce: Gábina 
Cincibusová, Kristýna Cincibusová
Veršíky: Šárka Hanušová

Klasická pohádka o dobrodruhovi jmé-
nem Ferda Mravenec, který se jednoho 
dne ztratil z mraveniště. Cestou potkal 
Brouka Pytlíka, zlomyslnou Berušku, pro-
tivného Šneka, ale také spoustu kamará-
dů, kteří mu pomohli vrátit se domů. 
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Čtvrtek 4. října v 19.30
Astrid Saalbachová

PIETA
Divadelní společnost Ansámbl
Výprava a režie: Vilma Cibulková
Překlad: František Fröhlich. 
Supervize: Lída Engelová. 

Pieta je jednoaktová divadelní hra z pera 
dánské dramatičky Astrid Saalbachové, 
která je považována za jednu z nejvý-
raznějších dramatických osobností své 
generace a její hry patří v cizině k nej-
hranějším dánským hrám vůbec. Je 
laureátkou mnoha cen, včetně prestižní 
Ceny severských dramatiků. 
Vilma Cibulková zde ztvární Riu, zralou 
ženu, která se jednoho rána probudí 
v hotelovém pokoji s nemalou kocovi-
nou a s neznámým mužem po svém 
boku. Její Ria je velmi nespolehlivá 
vypravěčka: nabízí různé interpretace, 
můžeme jí věřit ve všem, v něčem, nebo 
vůbec. Hra je drsnou sondou do citlivé 
a zraněné ženské duše, přesvědčivým 
portrétem ženy, která už po šikmé ploše 
sjela prakticky až na dno.
Vstupné 260, 240, 220 Kč

Sobota 6. října

POZNEJ ZEMĚ EU 
– POLSKO
Pořádá Místní veřejná knihovna ve 
spolupráci s Divadlem Horní Počernice 
Podrobný program najdete na stránce 
knihovny. Vstup volný.

Neděle 7. října v 15.00
Květa Kuršová

VELRYBA LÍZINKA aneb 
dobrodružství v českých 
řekách
Divadlo Krapet
Režie: Zdeněk Tomeš
Hudba a texty písní: Marek Eben

V kouzelných kulisách Evy Blahové se 
odehrává příběh velryby Lízinky, která 
se k nám zatoulala až ze Severního 

Pták Ohnivák
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moře. Jak se asi chudinka musí cítit, 
když marně hledá pomoc a kamaráda 
mezi rybami z českých řek? Najde ho až 
v malém rybáři Tomášovi a protože jejich 
kamarádství je opravdové, dokážou 
spolu překonat všechny nástrahy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pátek 12. října v 19.30

SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková, 
Alexandra Ptáčková
Hudba: Markéta Mazourová
Texty písní: Jan Krčmář
Výprava: Martin Pařízek
Kostýmy: Karel Jinda
Technická spolupráce: 
Tomáš Sýkora, Mirek Novák 
Desetiletá dívenka se s rodiči přistěhuje 
do velkého starého domu kdesi na sa-
motě. V novém domově se jí však nelíbí, 
rodiče si jí nevšímají a jedinou společ-
ností jsou jí podivní sousedé, bláznivý 
kluk a černý kocour. Jednoho dne však 
v domě najde tajemná dvířka, za nimiž 
objeví svůj vysněný svět, ve kterém je 
všechno hezčí, barevnější a každý ji má 
rád. Má to ale jeden velký háček...
Hrají Počerníčci v obsazení: Alžběta Hol-
cová, Daniela Procházková, Jakub Ma-
toušek, Petr Beneš, Jan Vytlačil, Adam 
Dufek, Barbora Bartošová, Magdaléna 
Moudrá, Nikola Kopejtková
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 13. října v 15.00

VELKÉ TRAMPOTY 
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Divadelní společnost Julie Jurištové

Klasická činoherní pohádka s písničkami
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 15. října v 19.30
Emil Artur Longen

DEZERTÉR Z VOLŠAN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Režie: Milan Schejbal

Nenapravitelný fl amendr to přežene 
s koňakem a je pokládán za mrtvé-
ho. Manželka mu vystrojí pohřeb, ale 
domnělý nebožtík se probudí a doví se 
tak leccos nepěkného o svém man-
želství a úmyslech „truchlících“ pozůs-
talých. Staropražská fraška je jednou 
z nejúspěšnějších komedií proslulého 
scénáristy, herce, malíře a bohéma E. A. 
Pittermanna-Longena. Komické situa-
ce a známé nestárnoucí staropražské 
písničky vás zaručeně pobaví.
Účinkují: Oldřich Navrátil, Kamila Šprácha-
lová, Dana Bartůňková, Adéla Zejfartová, 
Zdeněk Hruška, Ernesto Čekan, Milan 
Duchek, Libor Jeník, Jiří Hána, Jiří Krejčí
Vstupné 280, 250, 220 Kč

V premiéře původní pohádky se děti 
setkají s tradičním dětským hrdinou 
Kašpárkem. 

Úterý 16. října v 19.00 

CO JE SMYSLEM 
ŽIVOTA?
Toto veřejné setkání je určeno pro 
všechny, kteří mají pocit, že chtějí od 
života něco víc.
Proč jsme tady a na tomto světě? 
Zjistíte, že cíle, sny a představy velmi 
ovlivňují život každého z nás a poznáte 
také, že ke štěstí žádný cíl potřeba není. 
Objevte svůj smysl života.
Pořadatelem setkání je společnost 
Bassetto 
Vstupné 290 Kč

Sobota 20. října v 15.00
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko

KŘEMÍLEK 
A VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska

Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví 
zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi 
Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, 
Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, 
svedou boj o vodní pramen se zlým 
rakem a setkají se s Ledovou panenkou. 
Pařezová chaloupka v mechu a kapradí 
je zkrátka plná dobrodružství. Známá 
pohádka Václava Čtvrtka je vhodná pro 
děti od tří let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 24. října v 19.30
Pavel Fiala – Josef Dvořák

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Režie: Pavel Fiala, Josef Dvořák

Hra S Pydlou v zádech měla svou 
premiéru v divadle Semafor v roce 1981 
a dočkala se téměř 500 repríz. Posta-
vička prostého lidového chytráka, který 
se zaplétá v šachové partii mocných, 
poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi 
prostor pro řadu brilantních klaunských 
čísel a stále nachází vděčné diváky.
Dále hrají: Markéta Hrubešová, Rostislav 
Trtík, Jiří Veit, Karel Gult, Veronika Baje-
rová, Dagmar Schlehrová 
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Sobota 27. října v 15.00

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Malé(h)ry Brno

Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bum-
bára by túze chtěly ženicha! Namísto 
hlídání malého brášky Ježourka zkoušejí 

kouzelná zaklínadla, kterými by si toho 
pravého přičarovaly. Ještě že je na blízku 
máma Košťalinda, která je pokaždé vytáh-
ne z bryndy, pěkně je vyplatí a nakonec 
i poradí. Kdopak bude tím pravým ženi-
chem? Možná, že i někdo z diváků!
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora 
Seidlová a Nikola Zbytovská
Vstupné 90, 70, 50 Kč

ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM

4. ročník festivalu ochotnických divadel-
ních souborů pořádá Divadelní sdružení 
Horních Počernic, o.s. ve dnech 18. – 
28. října 2012. Bližší informace o termí-
nech a titulech najdete 
v říjnovém HPZ.

Dopolední představení zadaná pro 
školy a školky
Začátky dopoledních představení jsou 
v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak). 
Jednotné vstupné na divadelní předsta-
vení 50 Kč. 
Maminky s dětmi mohou představení 
navštívit po předchozí domluvě na tel. 
čísle: 281 920 326. Školy a školky mají 
při obsazování míst přednost.

Úterý 25. září

Nikdy není pozdě 
– beseda 
s JUDr. Dočekalem

Čtvrtek 4. října

Kouzla a čáry tajemné 
Prahy 
Divadlo Ludvík

Pondělí 8. října

Kašpárkovy dopravní 
značky
Divadlo Úsměv

Středa 10. října 

Čert a Káča
Divadlo Duha

Úterý 16. října 

Pohádky pro vás
Divadlo Pohádka

Středa 24. října

Pohádky z uzlíku 
kouzelné babičky
Liduščino divadlo

Bc. Hana Čížková, ředitelka divadla
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Radovan Pauch

Pieta Dívčí válka

Ferda mravenec Svět na druhé straně

Dezertér z Volšan

Svět na druhé straně

Básník a kočka

Foto: Jiří Březina, Jaroslav Bzenecký, Björn Steinz a archiv divadla
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Plnou parou vpřed aneb 
Pouťové a pohádkové září 
na zámku
Prázdniny uletěly do teplých krajin, 
s aktovkou na zádech přiklusalo září 
a my na Chvalském zámku nezahálíme 
a připravujeme pro vás stále něco no-
vého. Ještě do poloviny září se potěšíte 
výstavou Ráj hraček na zámku, aby mís-
to panenek a autíček přisupěl historický 
vláček, pravá parní lokomotiva, a další 
stroje a mechanické hračky na výstavě 
Nádraží na zámku. Tuto výstavu souběž-
ně doprovodí až do konce září Historic-
ké kočárky a hračky ve sklepení.

Oblíbená Svatoludmilská pouť na 
Chvalské tvrzi bude tentokrát dvoudenní 
v sobotu a v neděli 15.–16. září. Abychom 
pouť náležitě uctili, připravili jsme pro 
děti i pro dospělé první Tajemnou noc na 
Chvalském zámku a první Pohádkový ví-
kend s vílou Ohnivkou. Ve druhé polovině 
září bude následovat zajímavá show Karla 
Jindy s názvem He Is Just a Human na 
zámeckém nádvoří a vyvrcholením měsí-
ce bude komorní koncert Radky Fišarové 
Malá pocta velké Edith, na němž vás 
dojmou a osloví francouzské šansony. 

Do neděle 16. září

Výstava Ráj hraček na zám-
ku: Barbie v proměnách 
módy a historie a „angličáky“ 
Matchbox
Panenky Barbie, které paní Květuše 
Adámková z Prahy oděla do nápaditých 
historických a fi lmových kostýmů, se líbí 
holčičkám, maminkám i babičkám. Na 
zámku vás čeká císařovna Sissi, královna 
Viktorie, madame de Pompadour v pře-
krásné róbě, Evita či elegantní fi lmové 
kostýmy Audrey Hepburn, Zuzany z Kris-
tiána nebo oslnivé šaty markýzy Angeliky. 
Všichni kluci i pánové budou nadšeni 
z unikátní sběratelské kolekce slavných 
„angličáků“, miniatur autíček. Sbírka 
Petra Novotného čítá osm tisíc kusů, na 
zámku jsou vystaveny přibližně dva tisíce 
angličáků. Zatím zde každý návštěvník 
objevil nějaké autíčko, které bylo kdysi 
součástí jeho klukovské sbírky.

Neděle 23. 9. 2012 – neděle 6. 1. 2013
Slavnostní otevření v neděli 
23. 9. od 15 hod.

Nádraží na zámku, zapome-
nuté objevy a vynálezy
Mechanické hračky 19. a 20. století jako 
zmenšené modely technických objevů 
a vynálezů, poháněné hodinovým stroj-
kem na klíček, parním strojem nebo 
elektromotorem.

Na zámku bude v určitých intervalech 
jezdit funkční vláček s parní lokomotivou, 
zaujme vás pravá dětská dopravní kance-
lář. Uvidíte dřevěné i kovové stavebnice, 
pohyblivé postavičky na klíček, plechové 
vláčky a model elektrifi kovaného kolejiště.
Nenechte si ujít slavnostní otevření v ne-
děli 23. září od 15 hod., kdy bude připra-
vena komentovaná prohlídka s ukázka-
mi funkce mechanických hraček. 

Do neděle 30. 9. 

Historické kočárky a hračky
Exponáty ze sbírky Věry Čížkové, 
z nichž nejstarší jsou z konce 19. století 
a nejmladší z poloviny 20. století, může-
te spatřit ve sklepení Chvalského zámku. 
Dřevěné, proutěné, plastové, čtyřkolové 
i tříkolové kočárky vás provedou historií 
tohoto užitečného a stále používaného 
vynálezu.

Po 3. 9. od 17 hod.

Vernisáž výstavy obrazů 
Galerie La Femme: 
Z domácích úkolů – Z jeviště 
a Žena a architektura
Prodejní výstava obrazů prestižní galerie 
od 3. 9. do 28. 10. 2012. Mezi nejzná-
mějšími jmény moderního českého umě-

ní vystavuje i hornopočernický rodák 
Radovan Pauch. Všechny jistě zaujme 
nádherný zpěv Radky Fišarové, která 
u nás bude koncertovat 22. září. 

Sobota 15. a neděle 16. 9. 
od 10 do 17 hod.

Svatoludmilská pouť 
na Chvalské tvrzi
Navštivte tradiční oblíbenou pouť se 
stánky, kolotoči a atrakcemi. Kromě 
pouťové zábavy jsou připraveny i hry 
pro děti na trávě a v zámku Tajemná noc 
a Pohádkový víkend s vílou Ohnivkou.

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.cz
Spojení: Z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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Sobota 15. 9. od 18 do 21 hod. 
pro děti, pro dospělé prohlídky 
ve 21 hod. a 22 hod.

Tajemná noc na 
Chvalském zámku
Připravili jsme večerní a noční prohlídky 
Chvalského zámku pro děti i dospělé. 
Pro děti je v době mezi 18. a 21. hodi-
nou otevřena pohádková stezka večer-
ním zámkem, kdy na svém putování uvi-
dí své oblíbené postavy, s nimiž budou 
soutěžit a plnit úkoly. Večerní setkání 
s princeznami Růženkou a Popelkou, 
rytíři a vílou Ohnivkou budou jistě patřit 
k zážitkům, na které se nezapomíná. 
Přijďte kdykoli mezi 18. a 21. hodinou. 
Vstupné: děti 3-15 let, studenti 80 Kč, 
dospělí 120 Kč, zvýhodněné rodinné 
vstupné 290 Kč (2 dospělí a 2 děti). 
Objednávky nejsou nutné.
Dospělí, nenechte si ujít dvě komento-
vané noční prohlídky zámku s toulavým 
mnichem v 21 či 22 hod. Uslyšíte srd-
ceryvné příběhy, uvidíte mučicí nástroje 
i živé obrazy, a pokud vše ve zdraví 
přežijete, nikdy nezapomenete! 
Vstupné 120 Kč/dospělá osoba, 
snížené vstupné pro seniory 
a ZTP/P je 80 Kč. 
Nutno objednat na recepci zámku, 
tel.: 281 860 130, skupina max. 20 lidí.

Neděle 16. 9. 
od 10 do 17 hod.

Pohádkový víkend 
s vílou Ohnivkou
První pohádková 
neděle s opravdovou 
vílou Ohnivkou. 
„Čeká vás nezbedná a rošťácká prohlíd-
ka zámku a všech výstav se soutěžemi, 
překvapením ve sklepení a dárečkem.“ 
Objednávky a ceny: 
Víla provází mezi 10. a 17. hodinou 
v neděli 16. září 2012.
Prohlídka trvá 30 min., je třeba ji předem 
telefonicky objednat na tel.: 281 860 130 
nebo na e-mailu 

infocentrum@chvalskyzamek.cz. 
Prohlídky jsou určeny dětem od 3 let, 
sourozenci do 2 let zdarma. Cena pro 
1 dítě – 160 Kč, 
2 děti – 140 Kč/dítě, 
3 děti – 120 Kč/dítě, 
4 děti – 100 Kč/dítě, 
5 a více dětí – 80 Kč/dítě
Rodinné vstupné 350 Kč (2 dospělí 
a max. 3 děti), dospělí jako doprovod 
dětí – běžné vstupné

Čtvrtek 20. 9. od 20 hod.

He Is Just a Human
Taneční, pěvecká a módní megashow 
talentovaného Karla Jindy na nádvoří 
Chvalského zámku. 
Karel získal mnohá ocenění ze soutěží 
mladých módních návrhářů, jako taneč-
ník získal prestižní zahraniční stipendia. 
V první části uvidíte módní přehlídku 
ve stylu volnočasové módy, ve druhé 
části vás překvapí i artisté zavěšení na 
šálách. Jako host se představí zpěvačka 
Magdalena Moudrá.
Mladé talenty představuje MČ Praha 20 
a Chvalský zámek, záštitu nad akcí pře-
vzala předsedkyně Výboru pro výchovu 
a vzdělávání MHMP Andrea Vlásenková.
Vstupné 100 Kč

Sobota 22. 9. od 19 hod.

Radka Fišarová: 
Malá pocta velké 
Edith
Koncert zpěvačky Radky 
Fišarové, hvězdy naší 
pěvecké a muzikálové 
scény, je věnován slavným 
písním z repertoáru Edith Piaf, ale i dalším 
francouzským hudebním velikánům 
(Charles Aznavour, Jack Prevert či Mireille 
Mathieu), kteří se nesmazatelně zapsali do 
hudební historie. 
Na programu nechybí šansony Non, 
je ne regrette rien, Milord či Mon Dieu, 
zpívané v originální francouzské verzi, 
swingové melodie, autorská tvorba 

i zajímavá sólová vystoupení. 
Vstupné v předprodeji 300 Kč, 
na místě 350 Kč. 

Po 1. 10. od 18 hod. 

Vernisáž výstavy
Odkaz s lidskou tváří

Výstava probíhá od 1. do 31. 10. 2012 
a byla připravena Místní veřejnou knihov-
nou Horní Počernice v rámci Dnů polské 
kultury. Archivní dokumenty, fotografi e a 
vzpomínky na historii Polsko-českosloven-
ské solidarity. Úvodní slovo na vernisáži 
historick Petr Blažek.

Rezervace držíme max. týden, volejte 
recepci na tel.: 281 860 130.

Takže: Plnou parou vpřed!

Těšíme se na vás na Chvalském zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka

Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti 
RODOVÝ ERB PRO RYTÍŘE JANA ZE CHVAL

Milé děti, 

rytíř Jan ze Chval, se kterým 
se na Chvalském zámku bude-
te moci opět setkat v sobotu 
13. října, má pro vás velký úkol. 

Chtěl by stejně jako ostatní urození pá-
nové vlastnit svůj erb. Rozhodl se tedy 
požádat o spolupráci všechny šikovné 
malíře a vyhlásil pro ně výtvarné klání. 

Zkuste navrhnout pro našeho chval-
ského rytíře jeho rodový erb. 

Podmínky soutěže jsou následující:

Soutěž je vyhlášena 
ve třech kategoriích: 
1. předškolní děti, 
2. první až pátá třída ZŠ, 
3. šestá až devátá třída ZŠ 
a první čtyři ročníky víceletých gymnázií. 

Technika je libovolná, formát návrhu A4, 
A3 nebo A2. Výtvarné návrhy odevzdejte 
nejpozději do 10. října 2012 na recepci 
Chvalského zámku s těmito údaji na zadní 
straně obrázku: jméno autora, adresa 
bydliště nebo škola, věk a zařazení do 
kategorie, kontaktní telefon.

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů 
soutěže proběhne v sobotu 13. října v 15 
hodin na Chvalském zámku za přítomnos-
ti rytíře Jana ze Chval. 

Pro výherce je připravena prohlídka 
s rytířem Janem včetně výcviku bojové-
ho umění s mečem zdarma.

Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku
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VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE 
O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ČERVEN A ČERVENEC 2012O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYY ZA ČERVEN A ČERVENEC 2012O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ČY ZA ČERVEN A ČERVENEC 2012

Kdo je šestou výherkyní soutěže s vílou Ohnivkou, 
tentokrát za červen 2012? 

Na otázku „Kolik autíček je na výstavě Kuky se vrací?“ odpovědělo 351dětí správně, že se jed-
nalo o čtyři auta. Šťastnou výherkyní se stala osmiletá Eliška Stachová z Prahy 9, která dostala 
ručně šitou panenku vílu Ohnivku a drobné zámecké dárečky. Eliška zavítala na zámek i se svými 
sourozenci a zdarma si všichni prohlédli panenky Barbie v krásných kostýmech, angličáky i his-
torické kočárky. 

V červenci se štěstí usmálo na Johanku Chalupovou z Prahy 4. 

Otázka víly Ohnivky zněla: Kterých hraček je na zámku nejvíce, autíček nebo panenek? Angličáků je 
na zámku téměř 2000, kdežto panenek Barbie v krásných kostýmech vystavujeme pouze 93. Správ-
ných odpovědí jsme tentokrát dostali 434. Pozor, výstava Ráj hraček na zámku s panenkami a angli-
čáky končí už 16. září.

Jaká je asi zářijová otázka víly Ohnivky? Přijďte se podívat, jakou fi ntu si na vás zase připravila. 

VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE 
O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ČERVEN A ČERVENEC 2012

Jak už všichni dobře víte, víla Ohnivka žije na Chvalském zámku odpradávna, ve dne i v noci. Je zvyklá v noci spát hlubo-
ko ve sklepení ve své tajné jeskyni, o které nikdo neví. Ale najednou bylo všechno jinak. Přišel večer, rozsvítily se hvězdy 
a brána zámku zůstala otevřená... Dovnitř chodily děti a hledaly podle symbolu plamínku vílu Ohnivku a další pohádkové 
postavy, které na zámku žijí. Ohnivka se napřed schovávala, ale pak vzala děti za ruku a provedla je nočním zámkem. 
Ukázala jim všechna tajná místa, ukázala jim princeznu a rytíře a všechny své kamarády. Shora na všechno dohlížel měsíc 
a dohlížely hvězdy a děti pochopily, že na Chvalském zámku se ani v noci nemusejí bát, protože je pohádkový a protože ho 
víla Ohnivka dobře hlídá.
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Galerie La Femme pořádá od 3. září do 
28. října 2012 velkou přehlídku obrazů 
vzniklých v rámci takzvaných Domácích 
úkolů, které galerista Miroslav Lipina 
zadává vybraným současným českým 
i slovenským umělcům. Stěžejní část 
výstavy bude věnována poslednímu 
z úkolů, které bylo nazváno Z jeviště. 
Oslovení umělci se inspirovali divadelní 
a koncertní tématikou. Kromě tohoto 
posledního tématu ale budou k vidění 
i obrazy na témata Žena a architektura, 
Cherchez La Femme (k 10. výročí vzniku 
galerie) ale i ze starších témat, viz níže. 

Na zámku ve Chvalech tak budou 
představena díla umělců: Milana Cha-
bery, Josefa Mžyka, Jaroslava Šerých, 
Ladislava Kuklíka, Jiřího Šuhájka, Evy 
Mansfeldové, Jiřího Šorma, Vladimíra 
Bruntona, Borise Jirků, Tomáše Hřivná-
če, Michaela Rittsteina, Jana Šafránka, 
Miroslava Jiránka, Evy Šebíkové, Ri-
charda Kočího, Josefa Blechy, Romana 
Brichcína, Igora Piačky, Milana Hencla, 
Tylka, Petry Šnokhausové, Josefa Vel-
čovského, Jaromíra Máslera, Richarda 
Augustina, Bohouše Eliáše ml., Barbory 
Olmrové a mnoha dalších. 

Galerie La Femme zadává domácí úkoly 
již od roku 2003. Prvním takovým bylo 
téma Pocta jedné fotografi i. Námět 
vznikl podle fotografi e Jana Lipiny 
z roku 1977, na které žena hledí z temné 
místnosti ven z okna a přes své rameno 
upírá pohled do světlé zahrady. Tento 
Pohled na západ, jak byla fotografi e 
později nazvána, se stal inspirací pro 
mnohé výtvarníky, kteří se projektu zú-
častnili - například Josef Mžyk namalo-
val obraz Interiér, Michael Rittstein obraz 

Třpyt nebo Jan Souček dílo Příroda 
u okna. Dalším námětem pro zadání 
úkolu byl slavný obraz Edouarda Mane-
ta Snídaně v trávě. Výtvarníky provoko-
val k nejrůznějším variacím a asociacím 
a byla tak vytvořena mnohdy vtipná díla 
jako například Snídaně starých pánů od 
Aloise Mikulky nebo Snídaně v marihua-
ně Jiřího Šorma. 

Navazovaly i další domácí úkoly, jejichž 
zadání znělo Malá pocta velké Edith, 
Venuše, Žena a automobil, Mona 
Lisa, Žena, víno, zpěv, Vyhnání z ráje, 
S vodou mě baví svět, Autoportrét, Avi-
gnonské slečny, Žena v zajetí techniky, 

Srdeční záležitost, Žena v pohybu, Žena 
a zvíře, Cherchez La Femme a Žena 
a architektura. 

Galerie La Femme vznikla v roce 2000 
a sídlí v Bílkově ulici na Starém Městě. 
Jejím hlavním tématem je žena jako 
věčná inspirace pro umělce - můžete ji 
tu spatřit v nejrůznějších variacích, veli-
kostech i barvách. Žena je zde inspirací 
a návštěvník si může prohlédnout, jak ji 
vidí jednotliví výtvarníci.

-ak-

Domácí úkoly Galerie La Femme 
se představí ve Chvalském zámku 

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA V TJ SOKOL 
HORNÍ POČERNICE

Nově vznikající oddíl atletiky pod TJ Sokol Horní Počernice 
zahajuje od září 2012 tréninky pro nejmenší atlety. 

Tréninky se budou konat v areálu atletického stadionu při ZŠ Chodovická pro děti od 6 do 
8 let 1x týdně v úterý nebo ve čtvrtek vždy od 16 do 17 hodin. Pro věkovou kategorii 9 - 11 let 
budou tréninky 2x týdně v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18:30. Děti si osvojí základy atletického 
tréninku a technik atletických disciplín. Tréninky budou zaměřeny nejen na všestrannost, ale 
také na rozvoj pohybových schopností a dovedností, morálních a volních vlastností. Mimo 
pravidelné tréninky plánujeme také atletická soustředění, výlety na závody seniorských kate-
gorií a samozřejmostí bude aktivní účast na atletických soutěžích pro děti. Zápisy a ukázková 
hodina 11. září 2012 v 16 a 17 hodin na stadionu ZŠ Chodovická. 
Přihlášky a více informací rády poskytnou již nyní trenérky A. Ondriášová, tel.: 737 705 219, 
a ondriasova@email.cz nebo J. Brenkusová, tel.: 776 757 478, brenkusova.j@kapitol.cz.
Těšíme se na setkání s vámi už v září.

Mgr. Anna Ondriášová 
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Na svátek svatého Jana 24. června jsme 
totiž pořádali historicky první Svatoján-
ský bál princezen, rytířů a princů na 
nádvoří Chvalského zámku. 

Po slavnostní fanfáře přišla na vyzdobe-
né zámecké nádvoří královna v dopro-
vodu své družiny – princezny Růženky, 
Popelky, rytíře Jana ze Chval a nezbed-
ně poskakující víly Ohnivky. 

Královna zahájila bál a začal bohatý 
program: písničky z fi lmových pohádek 
střídaly scénky s pohádkovými postava-
mi, malované hádanky, soutěže pro děti 
i rodiče, šermířské šarvátky a rozhovory 
s Růženkou či rytířem. Všechny děti do-
staly za vstupenku plamínkové penízky 
víly Ohnivky. Za ně si zdarma vyzvedly 
občerstvení, posilnily se malinovou 
šťávou nebo tvarohovými koláčky a ko-
blihami. Ve dni plném sluníčka nikdo 
nestrádal.

Nádvoří bylo zaplněno princeznami, 
rytíři a princi ve všech podobách. Tančila 

tu Sněhurka s Arielou, fi alová princezna 
s Jasmínou, rytíř s princeznou se zlatou 
hvězdou na čele… Princezny byly jedna 
krásnější než druhá a rytíři a princové je-
den odvážnější než druhý. Velký úspěch 
sklidila show Růženky “Když se načan-
čám“, tanec Popelky, rytířský výcvik pro 
všechny, zapůjčení meče a především 
rozverná královská koulovaná.
 
Po volbě nejkrásnější princezny a prince 
následovala audience u královny pod 
zdobenou slavobránou a rytíř každého 
účastníka bálu pasoval do šlechtického 
stavu. Chvalský zámek má tedy svou 
početnou družinu princezen, rytířů 
a princů, na které se těšíme na dalším 
zámeckém bále či na nejbližších akcích. 

Tajemná noc na zámku s pohádkovou 
stezkou vás čeká v sobotu 15. září a Po-
hádkový víkend s vílou Ohnivkou v neděli 
16. září v rámci Svatoludmilské pouti. 

Těšíme se na shledanou 
na našem pohádkovém zámku.

Alexandra Kohoutová, ředitelka

Jaký byl první Svatojánský bál 
na Chvalském zámku

„Někde slyším fanfáry, kdepak to je?“ zeptala se holčička kluka. „To na Chvalském 
zámku slavnostně začal první Svatojánský bál,“ odpověděl kluk, naleštil si rytířskou 
zbroj a oba prošli zámeckou branou. 
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Zástupci výboru pro partnerství 
na návštěvě v Brunsbüttelu

RC MUM na Wattolympiádě 
v Brunsbüttelu: 
Skoro jsme vyhrály!

Odlišná německá mentalita a rozdílné přístupy v růz-
ných oblastech jsou vždy při návštěvě Brunsbüttelu 
pro členy RC MUM zdrojem inspirace pro práci 
v oblasti podpory rodiny. Tentokrát se naše členky 
z řad lektorek a vychovatelek inspirovaly ve dvou 
školkách. Nadšeně pozorovaly vybavení prostor 
školek, školní zahrady, používané pomůcky a přístup 
učitelů a dětí. Vzhledem k budování venkovní plochy 
před RC MUM bylo aktuálně velkou inspirací pojetí 
venkovních hřišť, obzvláště pak zóny pro rozvoj smy-
slů s maximálním využitím přírodních materiálů. 

V oblasti fl exibilních pracovních úvazků máme u nás 
velké rezervy, sbírání praktických zkušeností je proto 
velmi cenné. Už podruhé jsme navštívily chemický 
závod Sasol Germany GmbH. Společnost má 520 
zaměstnanců a mnoho fl exibilních forem práce i ve 
směnném provozu. Ředitel rozvoje lidských zdro-
jů nám umožnil pohovořit se čtyřmi ženami, které 
pracují ve sdíleném úvazku celkem na třech pracov-
ních pozicích: recepce, oddělení logistiky a oddělení 
interního auditu. Poslechnout si angažované a hou-
ževnaté padesátnice, hovořící o výhodách této formy 
práce, bylo fascinující. Nabyté zkušenosti a informa-
ce budou předmětem další osvěty RC MUM v oblasti 
podpory fl exibilních pracovních úvazků.

Barbora Zálohová 

Tým šesti členek Rodinného centra MUM přijal pozvání z německého Brun-
sbüttelu k účasti na bahnivé olympiádě 29. června 2012. Už samotné sesta-
vení týmu nebylo zcela snadné, neboť najít šest matek, které mohou na pár 
dní opustit svou rodinu s malými dětmi, nejsou těhotné ani kojící, byl docela 
oříšek. Ale zdařilo se a vybaveny vlajkami RC MUM, Horních Počernic a ve 
sněhobílých stejnokrojích vyrazily jsme do Brunsbüttelu.

Střet kanálu Nord Ostsee, řeky Labe a Severního moře vytvořil po odlivu 
prostornou blátivou plochu pro čtyři disciplíny: fotbal, volejbal, házenou 
a běh za sáněmi. Kupříkladu fotbal v blátě až po kolena skýtal opravdu 
zábavnou podívanou, neboť už jen posunout balon byl téměř nadlidský 
výkon. Ani v házené, která byla našemu týmu přidělena, to nebylo nikte-
rak snazší. Počasí bylo chladné, deštivé a větrné, náladu nám ale zvedal 
mohutný týmový pokřik. Přes všechno úsilí jsme prohrály ve druhém kole 
se statnými německými muži 1:5. Skóre nikterak neohrozilo dobrou náladu, 
přátelskou atmosféru s velkou podporou diváků a velkou bahnivou legraci. 
Sečteno a podtrženo: Skoro jsme vyhrály! 

Na konci července navštívili zástupci Prahy 20 partnerské město Brunsbüttel. Šestičlenná delegace složená ze zástupců vý-
boru pro partnerství našeho města odcestovala do severního Německa na první ofi ciální návštěvu po komunálních volbách 
v roce 2010, aby jednala s novým vedením radnice v Brunsbüttelu o dalších možnostech spolupráce. Neformální vztahy 
mezi oběma městy fungují už od konce devadesátých let, dohoda o partnerství a spolupráci byla ale podepsána až v roce 
2003 a pomohla vytvořit základ pro rozšiřování už existujících aktivit.

Město Brunsbüttel, ležící severně od 
Hamburku ve spolkové zemi Šlesvicko-
-Holštýnsko, je proslulé Kielským průpla-
vem. Na jeho březích se také uskutečnilo 
naše první setkání se starostou města 
Stefanem Mohrdieckem a jeho kole-
gy z radnice. K podrobnější prohlídce 
zdymadel na Kielském průplavu, který 
spojuje Severní moře u Brunsbüttelu 
s Baltským mořem u Kiel-Holtenau, bylo 
ale více času až druhý den. Jedna z nej-
vytíženějších vodních cest světa nejen 
zkracuje lodím cestu mezi oběma moři 
o stovky kilometrů, navíc je velkou atrakcí 
města, které protíná v samotném centru. 
Na radnici jsme shlédli fi lm o historii a sou-
časnosti města a hovořili o problémech 
souvisejících s životním prostředím a eko-
logií, poté absolvovali prohlídku informač-
ního centra, které sídlí v Muzeu Kielského 
průplavu. Návštěvy gymnázia, Centra pro 
volný čas a Vzdělávacího centra pro do-
spělé byly sice v extrémně horkém počasí 
náročné, ale velmi zajímavé především 

pro ředitelky našich škol. Osvěžujícím 
zážitkem byla exkurze do místní hasič-
ské zbrojnice, kde se nám dostalo nejen 
fundovaného výkladu o činnosti sboru 
a technice, ale i pohledu na město z ptačí 
perspektivy z třicetimetrové výsuvné ploši-
ny speciálního hasičského vozu.
Další den vystřídal horké počasí chladněj-
ší déšť, ale ani ten nám nezkazil dojem 
z procházky k moři v lázeňském městečku 
Sankt Peter Ording. Během našeho krát-
kého pobytu v Brunsbüttelu se zde konala 
tradiční Wattolümpiade, mezinárodní 
sportovní a zároveň charitativní akce, jejíž 
výtěžek je určen pro kampaň na podporu 
provozu speciální poradny pro nemocné 
rakovinou v Brunsbüttelu. Letošního roč-
níku sportovních klání v bahně se poprvé 
zúčastnilo také šestičlenné družstvo z hor-
nopočernického MUMu /viz text dole/.
Spolupráce mezi Horními Počernicemi 
a Brunsbüttelem funguje perfektně už 
řadu let a zahrnuje především pravi-
delné výměnné pobyty škol a účast na 

hudebních festivalech a koncertech. 
Hlavním tématem našich jednání byla 
proto snaha o rozšíření spolupráce mezi 
jednotlivými složkami obou měst a přiblí-
žení činnosti výborů jejich občanům. Po 
závěrečném společenském setkání už 
následovalo jen rozloučení, slova díků 
a cesta zpět do Prahy. Poděkování za 
výbornou spolupráci a skvělou atmosfé-
ru při této akci patří nejen milým hosti-
telům z Brunsbüttelu, ale též kolegyním 
z Výboru pro partnerství Prahy 20. 

Dana Mojžíšová 

Na Návštěva mateřských 
škol a fl exibilní formy 
práce v chemickém 
závodě
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Tábor v Jeseníkách
Kromě příměstských táborů pořádal DDM také letní dětský 
tábor v Jeseníkách, kde si děti kromě běžných táborových her 
a aktivit vyzkoušely horolezeckou stěnu, vysoká lana, bungee 
trampolínu army game. Spoustu zábavy a legrace si užily i při 
přespávání pod širákem. Dobrodružství a odvahu musely děti 
prokázat i při noční bojovce. Trasa byla poměrně dlouhá, ved-
la lesem osvětleným jen barevně svítícími tyčinkami, každý šel 
sám a samozřejmě bez baterky. Navíc les byl plný podivných 
příšer a strašidel, která zkoušela odvahu účastníků. Všichni 
ale nad strachem zvítězili. 

Zajímavý byl výlet do Velkých Losin na zámek, kde probí-
haly známé čarodějnické procesy. Navštívili jsme továrnu 
na ruční papír, která patří k nejstarším doposud pracujícím 
podnikům svého druhu v Evropě, a papír stále vyrábí tra-

dičním postupem z bavlny a lnu. Zažili jsme toho opravdu 
hodně a strávili krásné dny plné zábavy, odpočinku i dob-
rodružství.

DDM dále připravil také taneční tábor, hudební tábor a fl or-
balové soustředění. Tyto tábory v době uzávěrky zpravo-
daje zrovna probíhaly, fotografi e z těchto akcí najdete na 
www.ddm-hp.cz

ZÁPIS DO KROUŽKŮ DDM
Ve školním roce 2012 – 2013 bude v DDM opět otevřena téměř stovka kroužků pro 
děti, mládež i dospělé. V naší nabídce můžete najít stálice, ale i naprosté novinky, 
které, jak doufáme, si vaši přízeň také získají. Seznam všech námi nabízených krouž-
ků včetně časů, ceny na pololetí i pedagoga, který činnost vede, najdete na 
www.ddm-hp.cz.Ti, kteří kroužky v DDM již navštěvovali a mají heslo pro přihlášení 
se ke svému účtu na webových stránkách DDM, budou mít možnost se v tomto 
termínu přihlašovat i po internetu. Pokud jste kroužky DDM již navštěvovali, ale nepa-
matujete si své přístupové heslo, zavolejte nám do DDM. Noví klienti si budou muset 
provést registraci přímo v DDM. Otevírací doba kanceláře DDM v době zápisů: 3. – 6. 
9. 2012 od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.00 hod.7. 9. 2012 bude kancelář DDM 
pro zápisy zavřena.10. 9. – 13. 9. 2012 od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.00 hod. 
Výuka v novém školním roce bude zahájena od 17. 9. 2012.

Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka

Letní příměstské 
tábory v DDM
Na letošní prázdniny jsme nabídli čtyři týdenní pří-
městské tábory s různým zaměřením. Od 9. 7. bylo 
hlavním tématem Dračí vejce, další týden proběhla 
Cesta do minulosti, o týden později se děti vydaly 
na Cestu kolem světa za pět dní a posledním námětem byla Strašidla. 
Děti si prověřily sportovní dovednosti, navštívily řadu muzeí a hrály hry. 
S přírodovědci se učily, jak se mají chovat v přírodě a poznávat zvířata. 
Byli jsme v Plzni a v okolí Prahy, občasnou nepohodu nám pomohlo 
vyřešit kino a návštěva Beckilandu.Těšíme se na další společné akce 
a děkujeme pomocníkům.

Hanka a Lenka
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Karel Cudlín 

Osmdesát sedm magických 
míst Svaté země
Karel Cudlín patří mezi nejlepší české doku-
mentarisy. Většina jeho fotografi í vzniká na 
cestách, kromě Ukrajiny jezdí pravidelně a rád 
do Izraele, o níž říká, že je skvělá tím, jak se v ní 
dá cestovat v čase. Vedle sebe zde žijí Židé, 
křesťané a muslimové. Karel Cudlín nehledá 
bídu ani ošklivost, ale tradiční mezilidské vztahy, 
dokumentuje prostředí, kde má příležitost po-
tkávat zajímavé lidi a zajímavá místa. Textem po 
biblické krajině Izraele i jeho současném životě 
provází Eva Cudlínová.

Jan Burian

Nežádoucí návraty 
E. F. Buriana
Autor, syn E. F. Buriana, vytvořil mozaiku,
v níž kombinuje neznámé či zapomenuté
dokumenty, úryvky z veřejných vystoupení,
intimní, soukromé zápisky, dopisy a básně
E. F. Buriana a jeho první necenzurovaný 
životopis, citáty z recenzí, rozhovorů,
článků, vzpomínek, dopisů a jiných archivních 
materiálů pamětníků i současníků.

Milí naši čtenáři,

cyklus Poznej země EU pokračuje 
6. ročníkem.

S dostatečným časovým předstihem 
vás zveme na Den polské kultury (viz 
plakát), obohacené doprovodným pro-
gramem. Na Chvalském zámku uvidíte 
výstavu Odkaz s lidskou tváří, která 
přibližuje pomocí mnoha archivních do-
kumentů, fotografi í a vzpomínek historii 
Polsko-československé solidarity. Ta 
vznikla ve Vratislavi na počátku osmde-
sátých let jako zastřešující platforma pro 
spolupráci oponentů komunistických 
režimů z obou států.

Vernisáž výstavy je 1. října v 18 hodin. 
Průvodní slovo přednese její autor, 
historik Petr Blažek. 
Výstava potrvá do 31. října.
Dopoledne si žáci počernických škol 
vyzkoušejí své vědomosti v soutěži 
Co víš o Polsku?

Literární výročí v září: Miloš Macourek 

(2. 12. 1926 – 30. 9. 2002) 
Český básník, prozaik, dramatik, fi lmový 
a televizní scénárista, dramaturg a reži-
sér, redaktor, lektor.
Od roku 1959 spolupracoval s Divadlem 
Na zábradlí, v letech 1960 – 1980 byl 
dramaturgem a scénaristou Filmového 
studia Barrandov. Již první sbírkou se 
přihlásil k programu poezie všedního 
dne hledající kouzlo a krásu v obyčej-
ných okamžicích. Psal aktuální politic-
kou poezii, koláže z děl Jarryho a poe-
tická pásma.
Autor knih pro děti, fi lmových scénářů 
(např. Dívka na koštěti, Kdo chce zabít 
Jessii, Pane, vy jste vdova, Zabil jsem 
Einsteina, pánové), námětů a scénářů 
televizních seriálů (Arabela, Křeček 
v noční košili, Létající Čestmír, Rumbu-
rak). Jako tvůrce animovaných fi lmů 
spolupracoval s grafi kem a ilustrátorem 
Adolfem Bornem.

Za kolektiv knihovny Božena Beňová

Den polské kultury v sobotu 6. října 2012
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Vzpomínka na Jiřího Jenčovského
Dne 2. srpna 2012 vzpomínáme první výročí 
úmrtí manžela Jiřího Jenčovského.
Vzpomíná manželka, dcery a sestra. 

Vzpomínka na Boženu Fröhlichovou
Dne 28. srpna 2012 uplynul rok, kdy nás náhle 
opustila paní Božena Fröhlichová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s námi.
Manžel, dcera, syn a vnuci 

NAŠI JUBILANTI NAROZENI V ZÁŘÍ
VONŠOVSKÁ LIDIE
POLÁK VÁCLAV
JANDEČKOVÁ ZLATUŠKA
JESTŘÁBOVÁ ZLATUŠE
MUSIL KAREL
STÁROVÁ MILADA
VESELÝ VLASTIMIL
TUČEK BŘETISLAV
HARTMANOVÁ TÁŇA
KRÁLOVÁ VÁCLAVA
LIŠKOVÁ JARMILA
MAKOVIČKOVÁ ANTONIE
VLACH VÍTĚZSLAV
KOVAŘÍK JOSEF
PÁCHOVÁ VĚRA
RÁSOCHOVÁ MARIE
TŮMA JAN
KVASNIČKA JAN
ŠVEJNOHA JAN
ČERMÁK MILOSLAV
FOJT JAROSLAV
HAJEROVÁ ANNA
POTŮČKOVÁ DAGMAR
ŠIMŠOVÁ VĚRA

BARTALOVÁ RŮŽENA
FRÝBERT FRANTIŠEK
HLAVOVÁ MARTA
PAŠKOVÁ OLESA
PICKOVÁ VĚRA
PODROUŽEK JAROMÍR
POKORNÁ LUDMILA
ŠKABROUDOVÁ BOŽENA
TICHOTA JOSEF
KUNST JIŘÍ
MOUDRÁ EVA
PELC JIŘÍ
ROSENDORFOVÁ VĚRA
TRUTNOVSKÁ LUDMILA
VÁCLAVŮ VÁCLAV
BUREŠ JIŘÍ
HERBOLT BOHUMIL
KUNOVÁ ALENA
MAKEŠOVÁ DRAHOMÍRA
MIKŠÍKOVÁ EMILIE
MUSILOVÁ JIŘINA
PÁVOVÁ EVA
POKORNÝ VÁCLAV
POLANSKÁ VĚRUŠKA

ŠPINKOVÁ JITKA
VOSTRADOVSKÝ ANTONÍN
ZIMLOVÁ VĚRA
HÁJKOVÁ RŮŽENA
HARVAN JAROSLAV
KARLÍKOVÁ VĚRA
MATĚJÍČKOVÁ VĚRA
SCHMIDT STANISLAV
SKUHRAVÁ JIŘINA
ČERNÝ VÁCLAV
DOSKOČIL JAROMÍR
HNÍZDILOVÁ DRAHOSLAVA
KULÍK LUDVÍK
LUPÍNKOVÁ JIŘINA
SKALA FRANTIŠEK
SVATA JAROSLAV
ŠTAFLOVÁ EVA
ŠTEFKOVÁ HANA
TOMÁŠKOVÁ FRANTIŠKA
VASKO JIŘÍ
VOPĚNKOVÁ EVA
WERTHEIMOVÁ EMILIE 

Odešel profesor Antonín Holý 
světoznámý vědec 
a občan Horních Počernic

Po dlouhé nemoci zemřel 16. července 2012 
profesor RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c.
mult., 1. září 2012 by oslavil 76. narozeniny. 
Profesor Holý žil v Horních Počernicích celý 
svůj život. Patřil k nejvýznamnějším osob-
nostem světové vědy a je autorem více než 
šedesáti patentů. Objevil účinné látky na 
virová onemocnění, které jsou součástí nej-
účinnějších a zároveň dostupných léků proti 
AIDS, viru pravých neštovic, pásového oparu, 
virového zánětu oční sliznice a proti virové he-
patitidě typu B. Holý dokázal preparáty nejen 
připravovat, ale také získat partnery pro jejich 
biologické testování a fi rmy pro přípravu a vý-
robu léků. Preparáty se tak staly základem pro 
moderní léčbu mnoha závažných onemoc-
nění. Přes významná vědecká ocenění zůstal 
profesor Antonín Holý nesmírně skromným 
a pracovitým člověkem, k jehož odkazu při-
stupujeme s velkým respektem a úctou. Pane 
profesore, díky za všechno, co jste vykonal.

-red- 

SBÍRKA PRO DIAKONII 
Od září pořádá Církev Československá husitská Horní Počernice sběr nepo-
třebných věcí potřebným lidem v Diakonii Broumov. Koná se každou poslední 
sobotu od 14 do 18 hodin na faře CČH na Náchodské ulici 171/382. Termíny 
sběrů: 29. 9., 27. 10., 24. 11. 2012 a 26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6. 
2013. Přijímáme věci nepoškozené a zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se transportem nepoškodily. Jaké věci můžete darovat: Letní a zimní oble-
čení /dámské, pánské, dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
látky (minimálně 1 m2, nikoliv zbytky), domácí potřeby, nádobí bílé i černé, 
skleničky, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – páry svázané 
nebo spojené gumičkou.Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače 
a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, 
znečištěný a vlhký textil. Děkujeme za vaši pomoc.

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ 
HUSITSKÉ HORNÍ POČERNICE
zve na inspirativní setkání nad novou knihou známého spisovatele 
Miroslava Matouše NENÍ VESMÍR JINÝ? 18. září 2012 v 17.00 na faře 
CČSH Náchodská 171/382, Praha 9 – H. Počernice Spojení metrem B 
- Černý Most, autobusy 221, 273, 304, 303, 354 do zastávky Votuzská 
nebo vlakem z Masarykova nádraží.www.husitepocernice.cz

-red- 
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Na naší škole je pěknou tradicí loučení devátých tříd na 
školních schodech. Všechny tři deváté třídy měly připravenu 
závěrečnou řeč, ve které se rozloučily s vyučujícími a mlad-
šími spolužáky. 

Loučení s devítkami 
a ocenění nejlepších žáků

Potom se na školních schodech sešli všichni naši nejlepší žáci, 
a že jich nebylo málo! Letos jsme se zúčastnili konverzačních 
soutěží v německém a anglickém jazyce, zeměpisné, biologic-
ké a matematické olympiády, rétorické soutěže Mladý Dé-
mosthenes a recitační soutěže Pražské poetické setkání. 

V rámci sportovních soutěží jsme se zúčastnili přespolního běhu, 
fl orbalu,basketbalu a atletických závodů. V rámci malé kopané 
naši chlapci postoupili až do krajského kola, kde se umístili na 5. 
místě. Mezi naše nejúspěšnější žáky patří Petr Beneš z 9. B, který 
- kromě sportovních úspěchů - skončil v celostátním kole soutěže 
Mladý Demosthenes na 4. místě. Letos jsme opět získali prvenství 
ve sběru starého papíru o celkové hmotnosti 86.060 kg. Nejlepším 
sběračem je Honzík Čech z 2. A, který za celý školní rok přinesl 
2.827 kg. Nejlepším sourozeneckým týmem se opět staly sestry 
Peškovy a nejúspěšnější třídou 6. A.

Mgr. Jana Jeřábková, ZŠ Ratibořická

Studentská konference 
Ke kořenům demokracie 
v Nymburce

Čtyři studentky kvinty A - Eliška Bártová, Klára Boušková, 
Klára Pazderková a Michaela Ševčíková se v červnu zúčast-
nily 13. ročníku soutěže Ke kořenům demokracie na téma Je 
krize všude kolem nás? 

Prezentovaly zde práci s názvem 11. září – den, který změnil 
svět, která vznikla v rámci Gladiátorských her. Spolu s dalšími 
týmy z Gymnázia Poděbrady a Střední pedagogické školy v Be-
rouně se umístily na 1. – 3. místě. 

Eliška Bártová

21. ročník turistického pochodu Z Dubče do Dubče startuje v sobotu 22. září 2012
Tradiční dětská trasa (cca 3 km) s množstvím her, soutěží a pohádkových postaviček. Šest okružních pěších tras 
(cca 10 – 50 km) cestami i necestami na Říčansko a dvě okružní cyklotrasy (cca 40 a 60 km) tímtéž směrem.
Start je v Dubči, v klubovně oddílu Jestřábi od 7.30 do 10 hodin, dětská trasa od 9 do 12 hodin.
Bližší informace na tel.: 777 063 340, e-mail: jmmm@centrum.cz

Jan Moravec

47. Mladé Běchovice 
čekají v sobotu 22. září 
rekordní účast

Po loňském velmi úspěšném ročníku, kdy cílem proběhlo 
neuvěřitelných 566 borců, očekáváme překonání magické šes-
tistovky. Mladé Běchovice tak zdárně následují svého staršího 
bratra závod Běchovice-Praha. 

Podrobnější pokyny a přesný rozpis závodu na 
www.mladebechovice.cz. Důležité je včas se přihlásit 
do 21. září. Informace na: info@mladebechovice.cz. 

Foto Michal Vrba / Jan Jech, ředitel závodu
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Zabezpečení obživy bylo hlavní čin-
ností už pravěkých lovců a sběračů 
plodů a rostlin. 

Přechod od tohoto způsobu získávání 
potravy k prvnímu primitivnímu chovu 
domestikovaných zvířat a obdělávání 
půdy se předpokládá od mladší doby 
kamenné, asi 10 tisíc let př. n. l. Tato 
činnost se v následujících staletích 
zdokonalovala předáváním zkušeností 
z generace na generaci. Současně opa-
kovaná potřeba nástrojů dala vzniknout 
mnoha řemeslům spojeným s obdělává-
ním půdy, sklizní plodin a chovem zvířat. 
Přibližně v posledních dvou stoletích 
př. n. l. obohatili Keltové středoevrop-
skou kulturu například srpem, kosou či 
hráběmi, užívanými v téměř nezměněné 
podobě dodnes. Tento přínos je považo-
ván za trvalé duchovní dědictví lidstva.

Život prvních obyvatel trvale usídlených 
na našem území nebyl nijak lehký. 
V okolí tehdejších sídel se z velké části 
nacházel hluboký les skrývající v sobě 
mnohá skutečná i domnělá nebezpe-
čí. K tomu přistupovala i potřeba čelit 
přepadení. Ochranou bylo budování 
opevnění, za nímž bývala v nejbližším 
okolí obdělávaná políčka a ohrady pro 
chovaná zvířata. Na základě archeolo-
gických nálezů je možné předpokládat, 
že před koncem prvního tisíciletí n. l. 
se na území naší dnešní městské části 
nacházelo asi šest takovýchto sídelních 
míst, jejichž hlavní činností bylo zajištění 
potravy. Té bývalo dostatek jen v přízni-
vých letech. Chybějící část se získávala 
lovem v okolních lesích. Zvětšování 
obdělávané plochy později umožnilo 
směnu vypěstovaných plodin a odcho-
vaných zvířat za jiné výrobky řemeslné-
ho charakteru.

Obdělávání polí a chov hospodářských 
zvířat spolu s dotvářením krajinného 
prostředí bylo po dlouhou řadu generací 
našich předků hlavní, tedy zemědělskou 
činností. Ta určovala výstavbu a rozvoj 
původních obcí tvořících naši dnešní 
městkou část a ovlivnila zachování vel-
kých ploch polí v okolí zastavěných částí 
až do nedávné doby. 

Trvalou připomínkou zemědělské činnosti 
našich předků zůstává i do budoucna při-
jatý a schválený městský znak, na němž 
tři zlaté klasy pod siluetou vzpínajícího se 
koně tvoří symbol tří spojených zeměděl-
ských obcí dnešního regionu. 

V našem putování časem v historii života 
našich předků si z dochovaných pra-
menů připomeneme období vzdálenější 
a později si oživíme v paměti i minulost 
nedávnou z konce minulého století. 

Již v prvním dochovaném písemném 
záznamu v Zakládací listině Vyšehrad-
ské kapituly z roku 1088 je jako součást 
nadačního majetku, darovaného králem 
Vratislavem I., zapsáno také darování 
šesti popluží ve Chvalech. Ještě v polo-
vině 19. století byla půda s poddanými 
v majetku této kapituly. V dalším z do-
chovaných majetkových záznamů je pak 
např. v roce 1614 uvedeno: „V tomto 
roce koupil za 24 000 kop míšenckých 
statek Chvaly, tvrz a ves s dvorem 
poplužním a dvůr poplužní v Čertousích, 
při nichž bylo 20 lánů polí (lán je 15,25 
ha) a 9 osedlých poddaných, z nichž 
tři s koňmi a spravedlnost (plat) na vsi 
Svépravice Eustachius Betengel z Neue-
nperka, pražský měštan.

”Vsi Čertousy a Hořejší Počernice od 
druhé poloviny 14. století náležely Kolej 
Karla IV. a v 17. století až do roku 1848 
Karlově univerzitě. Dvůr Chvaly s tvrzí 
připadl roku 1652 Jezuitské koleji, která 
již od roku 1585 měla v držení osadu 
Svépravice se čtyřmi dvory. V postavení 
vrchnosti zůstal Jezuitský řád až do 
svého zrušení v roce 1773. Jeho maje-
tek byl roku 1783 převeden Zemskému 
studijnímu fondu, kde zůstal až do 
roku 1848, kdy byl zrušen. Pozemky za 
výhodných podmínek získávali do vlast-
nictví bývalí poddaní. Původní popluží 
bylo jako dvůr založeno Jezuity a jimi 
v sedmnáctém století pojmenováno po 
světci Xaveriovi na Xaverov.

Celé toto dlouhé časové období, které 
jsem shrnul do dvou odstavců, se 
vyznačovalo tím, že na jedné straně se 
často střídala skupina majitelů pozemků 
a usedlostí s poddanými jako vrchnost, 
na druhé straně byla jen generačně se 
obměnující skupina obyvatel původních 
vsí, námezdně obdělávající majetek 
vrchnosti nebo odvádějící poplatky 
a hospodařící k vlastní obživě na okrajo-
vých zbytcích pozemků. 

Přestože působení mistrů Koleje Uni-
verzity Karlovy i Jezuitů jako vrchnosti 
bylo oproti jiným majitelům pozemků 

a poddaných v okolí uznalejší a k po-
třebám robotujících vstřícnější, jsou 
z tohoto času zachována podání a stíž-
nosti s požadavky na zlepšení podmínek 
při obdělávání polí. Bylo to zejména 
v období válečných nepokojů a změn 
práv a moci mezi Jezuitskou a Karlovou 
kolejí. Zaznamenány byly i prohřešky 
proti přísným regulím vyžadujícím kate-
gorické chování od poddaných k učení 
Jezuitů s následným uložením nápravy 
nebo i trestu. 

O výsledcích hospodaření tehdejších ma-
jitelů a tím i vrchnosti nejsou dochovány 
přesnější informace. Lze však odhad-
nout, že až na výjimky nepříznivých let 
nemohly být špatné, protože při prodeji 
byl majetek prodáván vždy za vyšší cenu 
než byla uvedena u předchozí změny 
majitele. První uvedená a podrobná 
informace o hospodaření zemědělských 
usedlostí v našich původních obcích 
se nachází v Přehledu hospodářských 
poměrů okresu Karlínského z roku 1890, 
vydaného k oslavě a na paměť Všeo-
becné zemské jubilejní výstavy konané 
v Praze v roce 1891. Přehled sestavil 
a vydal Hospodářský spolek pro okres 
Karlínský, jehož výbor k rozpravě o účasti 
a obeslání výstavy výrobky z okresu 
svolal valnou schůzi spolku dne 22. 6. 
1890 do Chval. Zde pak pozvaní vynikají-
cí hospodáři z celého okresu rozhodli, že 
Hospodářský spolek uspořádá kolektivní 
prezentaci výrobků za celý okres a pro 
podrobnější informovanost vydá uvedený 
Přehled. 

Současně se spolek rozhodl uhradit veš-
keré výlohy s prezentací spojené. V usta-
veném desetičlenném výstavním výboru 
z našich obcí byl majitel dvora a říšský 
poslanec František V. Veselý, statkář a de-
legát zemědělské rady Josef Stára a řídící 
učitel ze Chval František Černý. 

O tehdy podané charakteristice našich 
původních obcí a hospodaření v příštím 
pokračování.

Ing. Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná 51

Zemědělství

Začátek 90. let minulého století: část bývalého statku rodiny Stárových na Chvalech 
po čtyřicetiletém hospodaření komunistů / Foto: Ing. Libor Klikar
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Léto sportovních gymnastek

Sportovní kurzy Studia Salute 
začínají 10. září 2012

Rozvrh hodin AE: 

SÁLEK SÁLEK SÁLEK SÁLEK SÁLEK TĚLOCVIČNA

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

PONDĚLÍ DAE 5-8let DAE 9-12let PILATES PILATES AE BODY

STŘEDA DAE 5-8let DAE 9-12let PILATES PILATES AE BODY

NEDĚLE AE BODY

Podrobný rozpis cvičení najdete na www.studiosalute.cz

PO
15:45 – 16:45 16:45 –17:45, 

17:45 –18,45 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00

MALÝ SKIPPY
Míčové hry 6-8 

SKOKÁNEK
Pohybové hry 4-6 STEP BODY BODYSTYLING

ÚT
16:15 – 17:30 17:30 – 18:50 19:00 – 20:00
VOLEJBAL I. 
Začátečníci 10+

VOLEJBAL II.
Pokročilí ZUMBA

ST
15:30 – 16:30 16:30 – 17:45 17:45 – 18:45 19:00 – 20:00
MALÝ SKIPPY
Míčové hry 6-8 

VELKÝ SKIPPY
Míčové hry 9-12

ZUMBATOMIC
8-11 ZUMBA T 12-20

ČT
16:15 - 17:15 17:15 - 18:15 18:15 - 19:35 19:45 - 21:00
SKOKÁNEK PLUS
Pohybové hry 6-8

SKOKÁNEK 
Pohybové hry 4-6

VOLEJBAL II.
Pokročilí BODYSTYLING

Naše děvčata nezahálela ani o prázd-
ninách. Skoro celý oddíl se postupně 
vystřídal na soustředěních v Liberci 
a v Poděbradech, kde jsme měli pronajaté 
tělocvičny, abychom mohli trénovat i ty nej-
obtížnější prvky s doskokem do jámy. Jako 
každé léto jsme provozovali i další sporty 
a nezanedbávali ani kulturu a poznávání. 
Závěrečné dva týdny v srpnu děvčata pilně 
trénovala ve školní tělocvičně.

Nábor sportovní gymnastiky: Dne 17. 9. 
v 17.00 v tělocvičně ZŠ Ratibořická pro pě-
tiletá děvčátka. Tréninky od října, 2x týdně 
v pondělí a ve středu od 17 do 18.30 hodin

Nábor aerobiku: Dne 5. 9. v 17.00 
v tělocvičně ZŠ Ratibořická pro děvčátka 
od 5 do 12 let

Pilates pro dospělé: zkušební lekce 
3. a 5. 9. v tělocvičně ZŠ Ratibořická

Fotografi e AE starší žákyně z akademie
 Mgr. Lenka Barešová, předsedkyně oddílu 

Nově otevíráme Skokánek Plus, cvi-
číme od pondělí do čtvrtka v malé 
tělocvičně FZŠ Chodovická. 

Pro děti od 6 do 8 let je určen náš nový kurz 
SkokánekPlus. Podobně jako Skokánek pro 
předškoláky rozvíjí a zdokonaluje zábavnou 
formou přirozené pohybové schopnosti dětí. 
Na rozdíl od kurzu Malý Skippy, který je za-

měřen především na míčové hry, Skokánek-
Plus kromě dovedností s nejrůznějšími typy 
míčů učí děti základům atletiky, gymnastiky 
a pomocí pohybových her, sportovního 
náčiní a lezeckých drah rozvíjí rychlost, sílu, 
obratnost, koordinaci a vytrvalost. 

Zápisy do všech našich dětských kurzů 
probíhají v týdnu od 10. do 13. září 2012 

přímo na jednotlivých hodinách. Místa 
v kurzech Skokánek a Malý Skippy dopo-
ručujeme zarezervovat předem na e-mail: 
studio.salute@seznam.cz, případně na 
tel.: 607 105 051 nebo 281 921 862. 

Cvičení pro dospělé přijďte vyzkoušet 
kdykoliv bez předchozí rezervace.

Ohlédnutí za 
minulou sportovní 
sezónou – červno-
vé „pojďte si hrát“ 
tentokrát v karneva-
lovém rytmu
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Po přečtení každého čísla HPZ nabývám 
dojmu, jakoby se v naší MČ neděly jiné, 
nežli samé krásné, pozitivní a optimis-
tické věci. Mohu si to vysvětlit mnohým 
způsobem. Negativní věci, buď nevidí-
me, nebo je nechceme vidět, nebo je 
zametáme pod koberec, jak je v po-
slední době v naší společnosti zvykem. 
Je zvláštní, že např. jiné městské části 
právě občany informují o kriminalitě 
a není to o populismu ani o uveřejňo-
vání černé kroniky. Slouží to především 
k informovanosti obyvatelstva o realitě 
v místě bydliště a k zamyšlení, že by lidé 
měli být obezřetnější.
Jen stručně k mému poznatku. Jsme 
v polovině prázdnin. HPZ v mimoprázdni-
nových číslech překypuje chvalozpěvnými 
články, jaké jsou naše děti nadané, snaži-
vé, chytré, šikovné, krásné, hodné a bůh 
ví co ještě, a v neposlední řadě, jakou jim 
věnujeme náležitou péči. Za to se i my 
dospělí odměňujeme různými oceněními 
a pochvalami, až mi z toho medu kolem 
toho všeho běhá mráz po zádech.
Co týká prázdnin, pedagogický sbor 

a rodiče jsou zřejmě na prázdninách, 
přeci po celoročním vypětí (zejména 
s adolescentní mládeží) na zaslouže-
ném odpočinku. A děti nechávají růst 
jak dříví v lese. Nicméně právě absence 
volnočasových aktivit pro mládež v době 
prázdnin v naší MČ volá k zamyšlení. 
Puberťáci, kteří nevědí co s tělem a hor-
mony se srocují v sídlištních vnitroblo-
cích a k ukrácení dlouhé chvíle využívají 
různé způsoby. Někteří kouří a popíjí 
krabicové víno, či silnější špiritusy, jiní 
jsou již se zkušenostmi s návykovými 
látkami mnohem dále. Další nerespektují 
ani soukromé pozemky a fakt, že ve 
večerních hodinách, kdy ostatní obča-
né, kteří přijdou z práce, nebo třeba 
důchodci, anebo malé děti chodící spát 
po Večerníčku, zaslouží také odpoči-
nek a hlavně klid, jim vůbec nic neříká, 
chovají se hůř jak zvěř a řvou a devastují 
kde co. O způsobu jejich vyjadřování 
a oslovování raději pomlčím, neb „vole“ 
je vlastně vžitá norma již z dob jejich 
prarodičů. Hlavně že spokojeně oddy-
chují právě rodiče a pedagogický sbor.

Jen mě napadá, co se vlastně ta děcka 
během školního roku naučila? Pokud 
jim ovšem informace o tom, jak se mají 
chovat, vůbec někdo předal. Pokud ne, 
není se čemu divit, přebírají vlastně vžité 
modelové vzory.
Věřím, že projekty typu skate park se již 
konečně rozběhnou naplno, aby se zde 
„klackoidní“ mládež dostatečně vyžila, 
ukojila svůj temperament a neničila 
nám shodiště, zábradlí atp. a neřvala 
konečně pod okny. Na schodišti svého 
paneláku nebo u budovy školy, či měst-
ského úřadu to jistě také nedělají. 

S přáním klidného zbytku prázdnin 
hlavně sobě a svým sousedům 

Veronika Kašová

Brambůrek 
Dobrý den do redakce, posílám vám 
fotku nového čtenáře Hornopočernické-
ho zpravodaje. Náš králíček Brambůrek 

„žere“ vaše zpra-
vodajství společ-
ně s námi. 

S pozdravem

Irena 
Durmanová

Co se děje v trávě
Je to již poměrně dlouho, co jsem psal do Hornopočernického zpravodaje pod tímto 
názvem o tom, co můj syn Jakub, v té době dítko školou povinné, pozoroval v rozkvetlé 
přírodě. Vyprávěl mi o pestrosti zdejšího hmyzu, co je zde čmeláků, včeliček a motýlů. Za 
tu dobu se zde hodně změnilo. Parky a louky v Horních Počernicích jsou krásně vysekané. 
Motorové kosy a sekačky drnčí na plný plyn o sobotách, nedělích i ve svátek a místo toho, 
aby si člověk odpočinul na chvilku od všedního provozu, poslouchá ten náramný rachot. 
Sekáme, stříháme, ať to stojí, co to stojí, a pokud si občan vysadí před svým domem něja-
kou zeleň, tak mu ji také posekáme či vytrháme a ještě z toho máme radost. 
Ano, musím konstatovat, že se blížíme již k úplné dokonalosti. Jak je někde delší zeleň 
hurá na to, aby byla opět kratší, krásnější a pohlednější. Že je to však mrtvá zeleň, to asi již 
nikomu nevadí. Kam se poděli čmeláčci, motýli, včeličky. Kam se poděl ten bohatý život 
v trávě. Stačilo nám jen několik let, aby to všechno zmizelo. Pokud budeme pokračovat 
tímto tempem dál, s radostí se dočkáme toho, že naše děti se budou chodit do muzea 
koukat, jak vypadal čmelák, běžný motýl a co vlastně všechno v té naší trávě žilo. Vnouča-
ta budou s otevřenou pusou poslouchat dědečka, jak chytával v parku motýly. 
Nevím, ale domnívám se, že je něco špatného na té naší údržbě zeleně. Vždyť příroda je prá-
vě krásná tou svou bohatostí a rozmanitostí. Jen doufám, že pohled na rozkvetlé louky plné 
života s květy kopretin, chrp, hvozdíků a dalších lučních květin se snad nestanou v Horních 
Počernicích jen krásnou vzpomínkou. Je nejvyšší čas se zamyslet nad péčí o naší zeleň.

Ing. Straka Josef

Z redakční pošty
Krásné a klidné Horní Počernice

Ad: Kdo může hrát tenis v Horních 
Počernicích a kdo ne /HPZ 7-8/2012/ 
Byl jsem překvapen, že je možné zveřejňovat v našem HPZ anonymní připomínky a sta-
noviska. Není možné to dopustit /je to obraz práce redakční rady/. Co to je anonymní 
podpis „Rodiče dětí z Horních Počernic“? Je zvláště nepřijatelné, když tuto připomínku 
mohl sepsat jeden člověk. Tímto článkem je poškozována práce kolektivu, který zrekon-
struoval tento krásný areál po nešťastné události v červnu 2010. Slavnostní otevření areá-
lu bylo 14. června, od toho data je krátká doba na vychytání všech věcí, které mají být ke 
spokojenosti všech. Váš článek, Vaše nepodložená kritika pokroku nepomůže.
Doporučoval bych, aby se autor článku spojil s vedením tenisového oddílu Sokola 
Horní Počernice, aby se uvedená záležitost projednala a napravila. Neučiní-li tak, je 
třeba, aby tento krok učinil ten, který anonymní článek pustil do tisku /redakční rada/.

Zdeněk Martínek

Dle Statutu Redakční rady HPZ nemají její členové povinnost sdělovat recenzentům či 
jiným třetím osobám jména autorů posuzovaných příspěvků a nesmí sdělit těmto osobám 
ani takové skutečnosti, které by mohly ovlivnit objektivitu anonymního recenzního řízení.
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Krůtí delikatesy na Náchodské
S novou divadelní sezónou získalo KC 
Horní Počernice, a tedy i naše divadlo, 
hlavního partnera. Je jím fi rma PRO-
MINENT CZ, s.r.o., jejíž hlavní činností 
je zpracování krůtího a kuřecího masa. 
Provozuje jedenáct vlastních maloobcho-
dů, zajišťuje zpracování, balení, expedici 
a prodej krůtího masa a krůtích specialit. 
Suroviny pocházejí ze ZOD Brniště, nej-
většího a nejúspěšnějšího chovatele krůt 
a krocanů v České republice. PROMINENT 
CZ, s.r.o. otevřel jednu ze svých prodejen 
také na Náchodské ulici v Horních Počerni-
cích. Se spolumajitelem a předsedou 
představenstva ZOD Brniště Ing. Petrem 
Kubíčkem hovoříme o tom, co nová prodej-
na hornopočernickým zákazníkům nabízí. 

Češi patří ke klasickým milovníkům vepřo-
vého. Proč jste se rozhodli nabídnout jim 
právě krůtí maso?
Krůtí maso je řazeno mezi 14 superpotravin, 
protože obsahuje nejméně tuku (i z drůbe-
že), má vysoký obsah zinku a aminokyseliny 
tryptofan, stejně tak vitamínu B 12. V dnešní 
uspěchané době se stále více zákazníků začí-
ná zajímat o svoje zdraví a kvalitu produktů.

S jakou fi lozofi í a ambicí jste otevřeli no-
vou prodejnu v Horních Počernicích?
Podle osvědčeného konceptu, tedy s plným 
sortimentem krůtího masa a krůtích a drůbe-
žích specialit, zároveň ale jako plnohodnotné 

řeznictví a uzenářství, včetně žádaného ku-
řecího a vepřového. To vše ve vysoké kvalitě 
a v přijatelné cenové hladině. 

Co všechno nová prodejna 
na Náchodské nabízí?
V moderním a příjemném prostředí naší pro-
dejny si určitě každý vybere z širokého řeznic-
kého a uzenářského sortimentu uvedeného 
výše. Zákazníci si však mohou také zakoupit 
oceněné výrobky z potravinářských soutěží. 
Například krůtí čabajky, tlačenky, grilovací 
klobásky, krůtí vinné klobásy či krůtí párečky 
získali vloni ocenění Regionální potraviny 
Libereckého kraje udělené ministerstvem 
zemědělství. Nesmím opomenout pečené 
krůtí horní křídlo, které získalo prvenství ve 
své kategorii soutěže Výrobek roku 2012 
Libereckého kraje. Dále máme v prodejně 
„moštomat“ na jablečný mošty z Křižan – 
také oceněn značkou regionální potravina. 
Plánujeme sortiment doplnit o další kvalitní 
farmářské potraviny. Na větší rodinné a přátel-
ské akce si zákazníci mohou objednat celou 
či půlenou krůtu, uzenou, nebo připravenou 
rovnou na gril. 

Na čem si nejvíc pochutnáte 
Vy a co nám doporučujete?
Z masa je mým favoritem horní krůtí plátek 
(vykoštěné horní stehno) připomínající svými 
vlastnostmi telecí maso a to na jemný gulá-
šek, ragú, řízky nebo na gril. Manželka kupuje 

nejvíce krůtí medailonky. V létě je orestuje 
do salátu či jen tak jako minutku, nebo třeba 
na řízky. Ty se nikdy u nás nezkazí… Hodně 
také kupujeme krůtí mleté maso. Delikatesou 
je i jednoduchý ovar ze spodního stehna. 
Z uzenin jsou mým favoritem krůtí párečky 
a krůtí špekáčky. Také jsem si dříve myslel, 
že krůtí maso a špekáčky nejdou dohromady, 
ale není tomu tak. Ve výrobě do nich přeci jen 
přidáme trošku najemno namletého špeku 
a jsou pak výborné. 

Připravujete do budoucna nějaká 
kulinářská překvapení?
Velmi aktuálním horkým favoritem je pečené 
krůtí horní křídlo, které získalo prvenství ve 
své kategorii soutěže Výrobek roku 2012 
Libereckého kraje. Bohužel je po tomto 
výrobku taková poptávka, že jej nestačíme 
vždy dostatek vyrobit. Občas tak odcházím 
z prodejny u této položky s nepořízenou. 
To je určitá daň za to, že chceme, aby byly 
výrobky vždy čerstvé. Dále připravujeme 
rozšíření nabízeného sortimentu polotovarů. 
Chceme usnadnit našim zákazníkům přípravu 
čerstvých kvalitních pokrmů. Zde doporučím 
vyzkoušet další novinku krůtí plněnou roládu. 

Alena Štrobová

www.mk-okna.cz

PES A KOČKA
Libřická 644
19014 Klánovice – Praha 9

MVDr. Vladimír Mojžíš
Michaela Purnochová, veterinární asistentka 
Michaela Dvořáková, úprava psů

Veterinární ambulance
• Dentální preventivní poradna pro psy a kočky
• Úprava srsti psů a koček
•  Prodej krmiv a vitamínových preparátů 

pro malá zvířata
• Prodej kosmetiky a antiparazitárních přípravků
• Kynologická poradna

Otevřeno:
Pondělí: pouze pro pozvané a objednané klienty
Úterý: 9.00 – 18.30, 
 veterinární ambulance 17.00 – 19.00
Středa:  9.00 – 18.30
Čtvrtek: 9.00 – 18.30, 
 veterinární ambulance 17.00 – 19.00 hod.
Pátek:  9.00 – 18.30
Sobota: 9.00 – 12.00

Telefon: 281 963 149, 775 582 862
www.pesakocka.cz
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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)

ANGLIČTINA - DOUČOVÁNÍ, GRAM., 
KONVERZACE, PRAV. POSL. CVIČENÍ 

E-MAILEM AADLA@EMAIL.CZ, 
775 021 174

RODILÁ MLUVČÍ BYDLÍCÍ V HP NABÍZÍ 
SOUKROMÉ HODINY AJ A FJ. 

JMENUJI SE ELISABETH, POCHÁZÍM 
Z MONTREALU. ČESKY NEMLUVÍM. 

TEL.: 777 538 116, 
LIZLIMAX@GMAIL.COM.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ
EVIDENCE TEL.: 602 588 488

KOMINICTVÍ NĚMEC ČIŠTĚNÍ, REVIZE,
OPRAVY. KONTAKT: 775 132 921

PRANÍ A ŽEHLENÍ VYPEREME,
VYŽEHLÍME, RYCHLE, LEVNĚ.

T.: 777 252 831

VYMĚNÍM BYT PHA 7, CIHLA 2+K
S VÝTAHEM ZA ROD. DŮM V HP

+ DOPLATEK. T: 777 263 261

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

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE

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

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮSTALOSTI,
SKLEP ČI PŮDU. TEL.: 777 227 840

PRODÁM BYT 2+1, DANDOVA, OV, 
GARÁŽOVÉ STÁNÍ, CENA 2,85 MIL., 

RK NEVOLAT., TEL.: 724 947 173

ŽEHLENÍ NA ZAKÁZKU
VYZVEDNU, VYŽEHLÍM A DOVEZU 

ZPĚT RYCHLE A LEVNĚ. 
KONTAKT: OLGA BENTSA 776 738 587,

OLHA.BENTSA@SEZNAM.CZ

PRONAJMU 30 M2

NEBYTOVÝCH PROSTOR S VÝLOHOU, 
LOKALITA PRAHA HORNÍ POČERNICE. 

CENA 6000 KČ MĚSÍČNĚ
TEL.: 602 292 615

MINIMÁLNĚ 5000 KČ ZAPL. 
ZA ZL. SV. VÁCLAVSKÝ DUKÁT, DÁLE 

ST. ZLATÉ ŠPERKY S BRIL. I BEZ NICH, 
EV. I POŠKOZENÉ. INTERANTIK 

PRAHA 9, POD PEKÁRNAMI Č. 3, 
T: 283 593 334, EV. 605 829 440 

A 604 477 771

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN. 
CENA 15 KČ/1 M2. DOPRAVA
ZDARMA. TEL.: 605 567 053

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ TEL.: 604 609 641

DRUŽSTVO LHOTSKÁ 2203-04 
PRONAJME 2 SAMOSTATNÉ

PROSTORY S DISPOZICÍ 2+KK Á 60M2 
V PŘÍZEMÍ PANELOVÉHO

DOMU, VHODNÉ PRO KANCELÁŘ. 
BLIŽŠÍ INFO P. ŠAFRÁNEK,

TEL.: 602 174 179

HÁJEK - ZEDNÍK - ŽIVNOSTNÍK
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, 

OBKLADAČSKÉ, BOURACÍ A
MALÍŘSKÉ PRÁCE, ODVOZ SUTI 

ZAJIŠTĚN. REKONSTRUKCE
BYTU, DOMKU, NEBYTOVÝCH 

PROSTOR AJ. 777 670 326

PRODÁM RD 3+1 V PŘIŠIMASECH 
U ÚVAL, ZAHRÁDKA, 

TEL.: 608 344 579

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. 
SK. AM, A1, A, B, KONDIČNÍ JÍZDY. 

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL.: 603 418 333, 281 920 134

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ – 
JUNKERS, BUDERUS, DAKON, 

PROTHERM, VIADRUS, VIESSMAN. 
SERVIS, REVIZE, MONTÁŽE, 

REGULACE. PLYNTECH KALÁT, 
WWW.PLYNTECH.CZ, 

608 626 496

Náborový týden má dostat děti od počítačů
Už za dva týdny odstartuje komunikační kampaň, kterou připravuje 
Praha sportovní ve spolupráci s pražskými sportovními kluby s cílem 
podpořit nábory do sportovních klubů a pomoci dostat děti od počí-
tačů. Týden náborů do sportovních klubů proběhne od 10. do 16. září 
a v jeho rámci se dětem z hlavního města otevřou možnosti vyzkoušet si 
jakýkoliv sport, který se jim líbí. Praha sportovní připravuje komunikační 
kampaň. „Náborový týden může dětem pomoci překonat ostych a přijít 
na nábor, aniž by měly mít obavy, že nebudou přijaty. Důležité je, aby 
si odnesly pozitivní zkušenost,“ vysvětlil Petr Bříza, zastupitel hlavního 
města Prahy, jenž stojí za vznikem celého projektu.
Hlavním cílem akce je podpora zdravého životního stylu zacílená na 
věkovou skupinu mezi šesti a patnácti lety. Oslovit by měl nejenom 
děti, ale i jejich rodiče. Především ty, kteří jsou sami sportovně aktivní, 
a není jim lhostejné, jak jejich děti tráví volný čas.
Náborový týden přinese významný benefi t také samotným sportovním 
oddílům. Pomůže přivést děti na jejich sportoviště, prostřednictvím spo-
lupráce s Prahou sportovní zároveň zviditelní a podpoří aktivity zapoje-
ných klubů. Velký zájem o Náborový týden projevily například Pražský 
atletický svaz, Česká baseballová organizace nebo veslařské oddíly.
Seznam všech zapojených klubů bude k dispozici 
na www.prahasportovni.cz. -red-
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