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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH BŘEZEN 2016

TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC - FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ 
NA ROK 2017
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlašuje novou 
fotografickou soutěž pro kalendář na rok 2017. 
Téma zní: To nejlepší z Horních Počernic.
„To nejlepší“ můžete brát jako vaše nejlepší fotky, které jste kdy 
udělali – a nemusí být přímo z Horních Počernic, jsou zkrátka ty 
„vaše nej“. Téma lze pojmout i jako „to nejlepší“, co máte v Horních 
Počernicích rádi – oblíbená místa, památky, akce, sport, kulturu, 
zvířata či lidi.
Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2017, 
na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpravodaje 
a na webu městské části i Chvalského zámku.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od
13 let do 100 let. Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni
poukázkami do Hornbachu v této výši: 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo
– 2 000 Kč a 3. místo - 1 000 Kč. Fotografie všech účastníků mohou 
být použity na propagační účely Chvalského zámku či MČ Praha 20.
Uzávěrka soutěže: 15. května 2016.

Přesné podmínky soutěže najdete na www.chvalskyzamek.cz či na 
e -mailu ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz (tel. 601 388 902). 
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na rok 
2017.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Foto na titulní straně: Blanka Musílková z Horních Počernic

CHVALSKÝ ZÁMEK
Do 15. 5.
Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku

19. 3. – 10:00 až 17:00
Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou 
a světem J. Trnky

20. 3. – 10:00 až 17:00
Pohádková neděle na zámku s Dlouhým 
- Bystrozrakým a světem J. Trnky

9. 4. –15:00 
Integrační centrum Praha 14 pořádá  
Den ukrajinské kultury na Chvalském zámku

DIVADLO
1. 3. - 19:30
Zelňačka

2. 3. – 9:00 a 10:30
O kouzelné kuličce

4. 3. – 9:00 a 10:30
Velikonoce aneb Jaro vítej

5. 3. – 15:00
Obušku z pytle ven

7. 3. – 19:30
Hrdý Budžes

11. 3. – 19:30
Žena, která uvařila svého manžela

12. 3. – 18:00
Rychlé šípy

14. 3. – 9:00 a 10:30
Broučci

16. 3. – 19:30
Blázinec

17. 3. – 9:00 a 10:30
Sůl nad zlato

18. 3. – 19:30
Sousedé jsou požehnání

19. 3. – 15:00
Zahrada

21. 3. – 9:00 a 10:30
Velikonoční čtyřlístek

22. 3. – 9:00 a 10:30
Velikonoční čtyřlístek

22. 3. – 17:30
Koncert sborů Malíček a Paleček

30. 3. – 19:30
Celebrity

31. 3. – 18:00
Expediční kamera

DDM
17. 3. a 31. 3. – 18:00
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou 
Jeslínkem

2. 3. a 30. 3. – 17:00
Výtvarné středy s Hankou  - pedig, drátování

18. 3. – 16:00
Výtvarná dílna Velikonoce - filcování, zdobení 
velikonočních dekorací a enkaustika

MUM
4. 3. – 10:00 
Jak chytře nakupovat a jíst

19. 3. – 10:00 a 15:00
Dětský maškarní bál

19. 3. – 18:30
Hajáles - nocování v MUMu s programem 
19. – 20. 3.

19. 3. – 20:00
Tančírna - klasika i oldies

ZUŠ
21. 3. – 18.00
VI. Hudební večer - tradiční koncert žáků ZUŠ. Sál 
ZUŠ Ratibořická

22. 3. – 17:30
Koncert pěveckých sborů Malíček a Paleček.  
Divadlo Horní Počernice

23. 3. – 18:00
Klavírní koncert - koncert žáků klavírního oddělení. 
Sál ZUŠ Ratibořická

OSTATNÍ
Od 3. 3. do 1. 4.
Výstava nábytku Benátských mistrů 17. století, ver-
nisáž 3. 3. v 18:00 Dům umění Na Chvalské tvrzi 858

Od 10. 3. – 15.00
Trénování paměti - v terapeutické místnosti,  
Obchodní 2, Horní Počernice. Seminář je zdarma.

20. 3. – 15:00 až 17:00
Tradiční 11. ročník  
Počernického Kuřete - 
Rádi bychom vás 
pozvali na již tra-
diční 11. ročník Po-
černického Kuřete. 
Přivítejte s  námi  jaro  
a připravte se na Ve-
likonoce! Máme pro 
vás připravené zdo-
bení perníčků, pletení 
pomlázek, řešení hlavolamů a spoustu dalších akti-
vit. Přijďte s námi strávit krásné odpoledne do aleje 
v  Jeřické ulici 20.3. od 15:00-17:00. Můžete se vy-
fotit s Kuřetem nebo s ostatními na společné fotce 
v 16:00. Akce se uskuteční v rámci celostátní sbírky 
Pomozte dětem. Těšíme se na vás.

21. 3. – 17:00
Umění řeči a sebevyjadřování – V SKP HoPo  
Křovinově nám 11/16. Vstup zdarma

1. 4.
Jarní počernický bazárek knih - v Divadelní kavárně
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Kolik důležitých věcí na světě se děje bez 
nás, a  většinou si toho ani nevšimneme, 
vlastně spousta událostí se nás vůbec ne-
dotkne. Když se však zamyslíme nad tradicí 

blížících se Velikonoc, většině z nás je jasné, že by měly být příležitostí, 
abychom mnohem víc čerpali z hluboké biblické židovsko -křesťanské 
tradice, která se už ve středověkých a hlavně barokních Čechách sta-
la našimi Velikonocemi. V této souvislosti je třeba ocenit i naše záko-
nodárce, kteří „převahou“ jediného hlasu zařadili letošní Velký pátek 
po pětašedesáti letech opět mezi státní svátky. Pro mnohé z nás tedy 
důležitá věc a  příspěvek ke zdůraznění nejvýznamnějších křesťan-
ských svátků, které snad vnímá i  naše, jinak silně bez náboženského 
vyznání, společnost. Rozhodně by tedy neměla zůstat bez povšimnutí. 
V předvečer výročí komunistického převratu v roce 1948 se v Praze už 
počtrnácté uskutečnila vzpomínka na oběti komunistického režimu. 
Patří k nim i „náš“ páter František Štverák, farář u sv. Ludmily na Chva-
lech, jehož 107. výročí narození si 5. března připomínáme. V Horních 
Počernicích působil od 1. března 1938, o rok později byl zatčen a věz-
něn až do konce války v několika koncentračních táborech. Až o Veli-
konocích uslyšíte znít zvony, vzpomeňte na tohoto statečného člově-
ka, jenž po válce zachránil 670 kostelních zvonů, které byly z českých 

kostelů za okupace zrekvírované. Měli bychom také vzpomenout na ty, 
kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli vězněni, či dokonce tota-
litním režimem zabiti.
Konečně se také vyjasnila situace, související se stavbou nového spor-
toviště v areálu ZŠ Ratibořická. Opět se ukázalo, že pokud se vyskytnou 
problémy, je třeba o nich mluvit, v bezbřehé diskusi však nepodléhat 
dezinformacím, ale danou situaci řešit racionálně. Jistě si většina z nás 
přeje, aby mezi zastupiteli a některými občany ustalo neplodné politic-
ké „handrkování“, abychom se společně snažili nacházet nejlepší způ-
soby, jak přispět ke zkvalitnění života a rozvoji naší městské části. Ne-
záleží přece na tom, z které strany dobrý nápad přijde. Byla bych ráda, 
kdyby takto uvažovali všichni zastupitelé. Po nedávné debatě o stav-
bě sportovní haly se zdá, že jsme ve vzájemné komunikaci pokročili, 
a jsme o krok blíž k společnému úspěchu, což by také nemělo zůstat 
bez povšimnutí.
Vážení spoluobčané, nechť jsou pro vás Velikonoce s nastávajícím jar-
ním obdobím potřebnou vzpruhou a v komunální politice příležitostí 
pro nové pozitivní myšlenky.

Hana Moravcová, 
vaše starostka

Pozvánka na setkání s radními u kulatého stolu 11. 4. 2016 od 17 hodin 
na Chvalském zámku.

SLOVO STAROSTKY

Ú
vo

d

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

CO BY NEMĚLO ZŮSTAT BEZ POVŠIMNUTÍ

PŘECHOD U PRODEJNY PENNY
Na základě podnětů občanů ze sídliště Me-
zilesí řešíme bezpečný přechod pro pěší 
k  prodejně Penny Marketu. Současně s  tím 
je řešena i  bezpečnost silničního provozu 
a  to zpomalovacími prvky. Celá tato úpra-
va bude realizována společně s  rekon-
strukcí objektu prodejny Penny marketu. 

SNÍŽENÍ RYCHLOSTI NA D11
Opakovaně jsme požádali Ministerstvo dopra-
vy o snížení rychlosti na D11 v úseku 2 km před 
napojení na Pražský okruh a totéž v protismě-
ru, a to na 80 km/hod. Tímto opatřením dojde 
k částečnému snížení hlukové zátěže.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ MATERIÁLŮ ZMČ
S ohledem na modernizaci ICT systému a vetší 
informovanost občanů Rada MČ rozhodla na 

svém jednání o zveřejňování kompletních ma-
teriálů ZMČ včetně příloh na webu ÚMČ. Mate-
riály budou zveřejněny v sekci SAMOSPRÁVA, 
zastupitelstvo, bude přidána kolonka Veřejné 
jednání ZMČ. Věřím, že se tímto krokem zapojí 
více občanů do schvalovacích procesů, které 
se týkají Horních Počernic.

ŽALOBA NA ZKAPACITNĚNÍ SOKP 
VE STÁVAJÍCÍ TRASE
V pátek 26. 2. 2016 nám  Městský soud v Pra-
ze zamítl žalobu na AZÚR (aktualizace zásad 
územního rozvoje). Budeme podávat kasační 
stížnost k  Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
Stížnost budeme projednávat na jednání za-
stupitelstva dne 29. 2. 2016.

SCHŮZKA S ORGANIZACÍ ROPID
Se zástupci organizace Ropid Ing.  Fafejtou  

a  s Ing. Šubrtem  jsme probírali přímé spo-
jení autobusu z  lokality Svépravice směrem 
do středu městské části, prověření spojů 223 
a  296, posílení linky 261 a  autobusovou za-
stávku u nové vlakové stanice Běchovice střed. 
V jarních měsících je plánován průzkum všech 
linek, které obsluhují Horní Počernice. Z  vý-
sledků tohoto výzkumu budeme vycházet 
a bude přijato řešení našich podnětů.
Mezitím bude Ropid řešit přímé napojení au-
tobusu ze Svépravic k nádraží HP a budovám 
úřadu.

Sledujte www.pocernice.cz

Hana Moravcová, 
starostka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 bude pořádat Vítání občánků i v roce 2016. Pozvánka není posílána automaticky. V případě zájmu přihlašujte děti  

narozené v období 1. 8. 2015 – 31. 10. 2015 do 31. 3. 2016. Další termíny budou následovat. Přihlášku na Vítání občánků naleznete na 
http://www.pocernice.cz/poradna -obcana/vitani -obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend, 
č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo 
možné doručit. Vítáme děti pouze z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se koná v Ob-

řadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro. Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e -mail: 
vitani@pocernice.cz. Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e -mail: vitani@pocernice.cz
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Vyjádření k  podnětu na změnu územního 
plánu na pozemku parc. č.  3465/9 v  k.ú. 
Horní Počernice, při ul. V dílcích
Rada nesouhlasila s návrhem na změnu územ-
ního plánu na pozemku parc. č. 3465/9 v k.ú. 
Horní Počernice spočívající ve změně z neza-
stavitelného území (funkční plocha ZMK - ze-
leň městská a krajinná) na zastavitelné (funkč-
ní plocha OB - čistě obytné)

Stanovisko k  dokumentaci pro územní 
řízení ke stavbě „Telematický dohledový 
systém - TDS Chlumecká„ v k.ú. Horní Po-
černice
Rada souhlasila s  umístěním stavby „Telema-
tický dohledový systém - TDS Chlumecká“, 
v  rozsahu dokumentace pro územní řízení, 
vypracované společností BOHEMIATEL s.r.o., 
Praha 4, ze září 2015. Za podmínky:
- koordinace stavby se stavbami, rekonstrukce 
chodníků Náchodská, investorsky zajišťova-
ných spol. ZAVOS, s. r. o. a TSK, a. s.
- obnova dotčených povrchů bude provedena 
dle Zásad a technických podmínek pro zásahy 
do povrchů komunikací a pro provádění výko-
pů a rýh pro inženýrské sítě dle usnesení Rady 
hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31. 1. 2012
- protokolárního předání dotčených pozem-
ků, před zahájením stavby, mezi investorem 
a  odborem místního hospodářství ÚMČ 
Praha 20

Zahájení zjišť. řízení záměru: P3 Prague 
Horní Počernice, hala F - změna užívání 
části haly na sklad barev a laků
Rada vzala na vědomí oznámení o  zahájení 
zjišťovacího řízení podle zákona č.  100/2001 
Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí 
záměru P3 Prague Horní Počernice, hala F  
- změna užívání části haly na sklad barev a laků
a  nepožaduje, aby byl záměr projednáván 
dále podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí

Ocenění pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení, žáků, studentů, uměl-
ců a  sportovců udělované Městskou částí 
Praha 20 v roce 2016 u příležitosti Dne uči-
telů
Rada schválila ocenění u příležitosti Dne uči-
telů v roce 2016 pedagogickým pracovníkům 
škol a školských zařízení působících na území 
Městské části Praha 20, žákům a  studentům 
a ocenění za mimořádné úspěchy ve sportov-
ní či umělecké činnosti.

Zasílání SMS zpráv občanům MČ
Rada souhlasila se zasíláním SMS zpráv obča-

nům MČ Praha 20 týkající se:
1) havárií (voda, plyn, el. energie)
2) uzávěrky silnic
3) přírodních katastrof
4) dalších mimořádných událostí
5) jednání ZMČ a veřejných projednávání  
    s občany

Výsledky výběrového řízení na funkci ředi-
tele/ředitelky příspěvkové organizace Kul-
turní centrum Horní Počernice
Rada vzala na vědomí zápis o průběhu výbě-
rového řízení ze dne 13. 1. 2016 na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředi-
telky příspěvkové organizace Kulturní cent-
rum Horní Počernice a  celkové vyhodnocení 
uchazečů dle hodnocení jednotlivých členů 
výběrové komise jmenované zřizovatelem 
jmenovala Bc. Barboru Jelínkovou na vedoucí 
pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové 
organizace Kulturní centrum Horní Počernice, 
Votuzská 379/11, Praha 9 - Horní Počernice, 
s účinností od 1. 3. 2016, s pracovním pomě-
rem na dobu neurčitou a  zkušební dobou 
6 měsíců.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Rada souhlasila s vyvěšením vlajky Tibetu na 
budově ÚMČ Praha 20 dne 10. března 2016

Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se 
vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového 
hospodářství hl. m. Prahy
Rada vzala na vědomí návrh obecně závazné 
vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se vy-
hlašuje Závazná část Plánu odpadového hos-
podářství hl. m. Prahy a souhlasila s návrhem 
obecně závazné vyhlášky hlavního města 
Prahy, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu 
odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

Návrh na podání žádosti o  finanční pod-
poru projektu „Místní akční plán ke snížení 
zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným 
hlukem a znečištěním ovzduší“ s využitím 
projektu Zdravá městská část Horní Počer-
nice a zkušeností s aplikací procesu místní 
„Agendy 21“ v rámci Národního programu 
Životní prostředí výzva č. 11/2015
Rada vzala na vědomí předložený návrh 
a  souhlasila s  podáním projektové žádosti 
o  finanční podporu projektu „Místní akční 
plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 
nadměrným hlukem a  znečištěním ovzduší“ 
s využitím projektu Zdravá městská část Hor-
ní Počernice a  zkušeností s  aplikací procesu 
místní Agendy 21“ dle podmínek Národního 
programu Životní prostředí v  rámci vyhláše-

né výzvy MŽP prostřednictvím Státního fon-
du životního prostředí č.  11/2015 a  schválila 
poskytnutí 20  % podílu způsobilých výdajů 
projektu z  rozpočtu Městské části Prahy 20 
tj. 182 638 Kč.

Vyhlášení Zásad pro poskytnutí „individu-
ální“ dotace z  rozpočtu MČ Praha 20 pro 
rok 2016
Rada schválila Zásady pro poskytnutí „indivi-
duální“ dotace z  rozpočtu MČ Praha 20 pro 
rok 2016 a předložené formuláře pro rok 2016

Umístění podpisových archů k petici „Ama-
zon a kamionová doprava do Prahy nepa-
tří“
Rada souhlasila s  umístěním podpisových 
archů v budovách ÚMČ Praha 20 k petici Ob-
čanského sdružení Klidné Počernice „Amazon 
a kamionová doprava do Prahy nepatří“.

Investiční záměr na přístavbu „Stodoly 
v areálu Chvalské tvrze“
Rada schválila investiční záměr na přístavbu 
„Stodoly v  areálu Chvalské tvrze“ v  rozsahu 
objemové studie zpracované Ing.  arch.  Marií 
Svobodovou.

Žádost hl. m. Prahy o  spolupráci - návrh 
vhodných míst pro umístění služeb urče-
ných pro osoby bez přístřeší
Rada vzala na vědomí žádost hl. m. Prahy 
o spolupráci ve věci vytipování vhodných míst 
pro umístění služeb určených pro osoby bez 
přístřeší a vyhrazení části bytového fondu pro 
účely zajištění bydlení lidem bez přístřeší, kteří 
úspěšně nastoupili cestu k resocializaci, a kon-
statovala, že v  současné době městská část 
nedisponuje vhodnými místy pro umístění 
služeb určených pro osoby bez přístřeší a by-
tový fond městské části nedostačuje k pokrytí 
žadatelů o obecní byt ani z řad občanů, zejmé-
na matek samoživitelek s nezletilými dětmi.

Podání žádostí o  dotace z  rezervy pro 
městské části v  rozpočtu hl. m. Prahy na 
rok 2016
Rada vzala na vědomí informaci o  podání 
žádostí o  dotace z  rezervy pro městské části 
v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016.

Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava

Úřad MČ Praha 20

Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici EKONOM -ÚČETNÍ V OSVŠ. 
Bližší informace na www.pocernice.cz

Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍ ODBORU
INFORMATIKY. Bližší informace na www.pocernice.cz

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
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S paní starostkou jsme v únorovém rozho-
voru probírali Silniční okruh kolem Prahy, 
zklidnění ulice Náchodské i  rekonstrukci 
Stodoly.

V  minulém rozhovoru jste zmínila, že je 
šance na výstavbu tzv.  aglomeračního 
okruhu. Jak proběhla jednání a  co se od 
minulého měsíce v tomto směru změnilo?
Ředitelství silnic a dálnic nám poskytlo doku-
mentaci, která je již nyní zveřejněna na webu 
a tak se s ní můžou občané seznámit. 
Bohužel se plánovaná schůzka Starostů pro 
okruh s panem ministrem Danem Ťokem ne-
konala, pan ministr ji přeložil na březen, tak 
doufám, že v  příštím vydání budeme vědět, 
zda pan ministr udělá porovnání obou variant.
Jelikož má varianta Silničního okruhu kolem 
Prahy posouzení vlivů na životní prostředí 
neboli EIA z doby před vstupem do Evropské 
unie, tak jsme teď posílali do Bruselu doku-
ment, kde žádáme, aby byl celý projekt znovu 
posouzený aktuálně v souladu s EIA dle platné 
legislativy Evropské unie.

Jaké další aktuální problémy ohledně do-
pravy právě řešíte?
Momentálně řešíme například umístění sema-
foru v ulici Ve Žlíbku, kde jsme na TSK podali 
žádost o  instalaci semaforu, který by se měl 

v druhém pololetí tohoto roku postavit.
Dále zpracováváme připomínky od všech ko-
misí a  zastupitelů ohledně studie zklidnění 
Náchodské ulice, s  níž bych chtěla seznámit 
občany na veřejném projednávání. Následně 
bychom nechali zpracovat projekt, a  pokud 
vše půjde tak, jak má, mohlo by se v  roce 
2018 začít s realizací. Musím říci, že když byla 
Náchodská ulice zavřená, tak se lidé naučili 
jezdit jinudy a  od ledna je tato komunikace 
mnohem klidnější. Určitě tomu dopomohlo 
odpoplatnění dálnice D10, které se nám od 
1.  ledna  2016 podařilo docílit. Každopádně 
stále zdaleka nejsme tam, kde bychom rádi 
byli, ale věřím, že každým krokem, který dě-
láme pro zklidnění Náchodské ulice, budeme 
našemu cíli blíže.
Nechali jsme zpracovat sčítání průjezdnosti 
v  ulici Náchodská, které se konalo 15.  úno-
ra od 6 do 18 hod. Za tuto dobu směrem na 
centrum projelo 6 559 vozidel. Nicméně jsem 
ještě nechala najít další data, která ukazují, že 
kolem Horních Počernic a  středem Horních 
Počernic projede za 24 hodin celkem 200 000 
automobilů!
Tabulka níže ukazuje průjezdy na jednotlivých 
úsecích silnic. Pro lepší orientaci jednotlivých 
silnic jsme je zprůměrovali:
Náchodská – 19 690 vozidel/24h
D10 (Novopacká) – 52 850 vozidel/24h

D11 (Olomoucká) – 46 900 vozidel/24h
Pražský okruh – 60 500 vozidel/24h
Zároveň pracujeme na druhé etapě rekon-
strukce Božanovské ulice, tedy posledním 
úseku, který není opravený, od mostu nad 
hradeckou dálnicí až po ulici Ve Žlíbku, jehož 
součástí by měl být chodník a místo pro cyk-
listy. Momentálně aktivně jednáme s vlastníky 
pozemků a budeme připravovat projekt.

V únoru se také konalo veřejné projedná-
vání rekonstrukce Stodoly. Co občany na 
projednávání nejvíce zajímalo?
Toto veřejné projednání rekonstrukce se ko-
nalo 15. února na Chvalském zámku. Prostor 
je navržen jako multifunkční sál s kapacitou 
200 lidí. Měl by sloužit především pro pořádá-
ní plesů a koncertů. Nyní čekáme na vyjádření 
odboru památkové péče k navržené objemo-
vé studii, poté se zpracuje projekt, požádá se 
o územní a stavební povolení a vybere se zho-
tovitel. Předpokládáme, že na podzim 2017 by 
přestavba mohla být dokončena. Samozřejmě 
je třeba získat i finanční prostředky.

Lenka Bartáková,
redaktorka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

AD: A TAK SE PTÁM

CESTA KE KOUPALIŠTI

ZAPOJIT DO ROZHODOVÁNÍ VEŘEJNOST

Vážený pane Brunnere,
k  Vašemu článku k  výstavbě sportovní haly 
v  Horních Počernicích, který byl zveřejněn 
v  únorovém Hornopočernickém Zpravodaji, 
Vám musím sdělit, že naprosto souhlasím s ná-
zorem paní Polydorové. Také jsem ráda, že se 
od gigantické verze sportovní haly ustoupilo. 
Sportovní hala těchto rozměrů do této lokali-
ty nepatří. Nejenže by zhoršila dopravní situ-
aci u areálu školy a jejího okolí, která je už teď 
velmi žalostná, ale omezila by i obyvatele této 
čtvrti. Projekt ale měl a stále má i své odpůrce. 
Ve spisu tohoto záměru jsou nesouhlasná sta-
noviska, která podali občané Horních Počernic. 
Na základě této skutečnosti by bylo, dle mého 

názoru, přinejmenším velmi složité tento pro-
jekt realizovat. Máte pravdu, že předběžné sta-
novisko IPR hl.m. Prahy by určitě samo o sobě 
nestačilo k zastavení této akce, stejně jako by 
to nedokázala ani sama paní Polydorová svým 
jedním hlasem. To mohla učinit pouze RMČ, 
která musela reagovat už jen na ten fakt, že 
toto stanovisko je naprosto rozdílné od před-
chozího, což je přinejmenším zvláštní. A nako-
nec ještě k Vašemu „zásadnímu faktu“. Paní Po-
lydorová stejně jako já složila 11. 11. 2014 slib 
a stala se zastupitelem MČ Praha 20 - Horních 
Počernic. Na tomto ustavujícím zasedání zastu-
pitelstva byla dále jmenována členkou RMČ. 
Měla tedy plné právo dne 12. 11. 2014 napsat 

a  dne 13.  11.  2014 podat na 
podatelnu IPR žádost o vyjád-
ření k záměru stavby sportov-
ní haly. Vaše citace z Vyjádření 
IPR jsou minimálně nepřesné. 
Vaše pohádka má trhlinky. 
Paní Polydorová již vysvětlila, 
proč bylo stanovisko vydáno 
na adresu její firmy a ne MČ Praha 20, já nemám 
žádný důvod o jejím tvrzení pochybovat.

Eva Tůmová,
zastupitelka Šance pro Počernice

V neděli za mnou přijela známá a měla s sebou 
své malé dítě, které vezla v  kočárku. Protože 
bylo poměrně hezké počasí, vzal jsem je na 
procházku ke koupališti. S kočárkem to ale ne-
bylo zdaleka jednoduché tak, jak jsem si myslel. 
Chodník v ulici Na Svěcence za mostem končí 
schodem do trávníku a vstupem do pravoúhlé 
zatáčky s poměrně hustým provozem. Pro řidi-
če aut je osoba na chodníku obtížně viditelná. 
I po přejití této křižovatky už je vlastně chodník 

pro kočárek obtížně dosažitelný. Chybí nájez-
dy a ještě ke všemu chodník nevede až k ulici 
K  Hrázi. Končí velkým schodem do nájezdu 
k pozemku. Samotná ulice K Hrázi nemá chod-
ník, není označena jako obytná zóna a rychlost 
zde také není omezena.
V  létě těmito místy prochází velký počet ná-
vštěvníků koupaliště. Vede tudy i  cyklostezka. 
Nešlo by s  tímto malým kouskem chodníku 
něco udělat? Omezit přímý vstup do vozovky 

z  mostu a  upravit chodníky 
v  ulici Do Svépravic tak, aby 
byly použitelné i s kočárkem? 
Předal jsem tento podnět čle-
nům Komise dopravy RMČ 
Praha 20 a  věřím, že se nám 
společně podaří najít řešení.

Jiří Stibor, 
zastupitel Hnutí občanů Počernic

Je důležité dát občanům možnost vyjádřit se 
k investičním akcím, které městská část připra-
vuje k  realizaci. Příkladem, kdy jsme veřejnou 
diskuzi poněkud podcenili, je projekt multi-
funkční sportovní haly ve školském areálu ZŠ 
Ratibořická. V takové chvíli je nepochybně nut-
né vnímat potřeby všech skupin obyvatelstva. 
Určitý názor mají sportovci. Jinak se na objekt 
ale mohou dívat třeba sousedé, kterým stavba 
vyroste před okny. Odlišný názor mohou mít 
i rodiče dětí, které školy v areálu navštěvují. Vy-
tvořit konsenzus mezi nimi je složité. Tentokrát 
do věci kromě zmíněných zájmových skupin 
vstoupil i  Institut plánování a  rozvoje MHMP 
s novým Manuálem tvorby veřejných prostran-
ství. Projekt označil za příliš objemný. V  dané 
lokalitě nerealizovatelný.

Pro nás, zastupitele, je to zásadní informace. 
Jasně z  ní vychází, že je třeba nejen s  přísluš-
nými úřady, ale i s veřejností při přípravě veřej-
ných zakázek úzce spolupracovat. Hlídat zadá-
ní, oslovit ke spolupráci místní spolky, ekology 
a lidi, kterým jsou ochrana a zkrášlování veřej-
ných prostranství vlastní. V přípravných fázích 
projektu je možné pořádat společná setkání 
a  workshopy. Je důležité veřejnost s  projekty 
seznamovat už v  jednotlivých fázích jejich re-
alizace.
Proto vás prosím, milí spoluobčané, sledujte 
pečlivě úřední desku. Zajímejte se o nové pro-
jekty a stavby, které mají vyrůst ve vaší blízkosti. 
Posílejte nám své dotazy, nápady a podněty. Ja-
kákoli vaše připomínka může být ve finále veli-
ce cenná. Zpětná vazba od vás je pro nás stále 

důležitá. A  to nejen v  době, 
kdy se na vás z každé prodejny 
nebo plotu zubí naše usměva-
vé tváře. Potřebujeme znát 
vaše názory už jen proto, že 
jedině společným postupem 
se nám může podařit objevit 
různé nekonvenční pohledy, 
zajímavé nápady a inspirativní myšlenky. Právě 
ty totiž mohou každý z plánovaných projektů 
v Horních Počernicích dobrým směrem posu-
nout.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

NÁVRHY ČSSD OTEVÍRAJÍ ÚŘAD A ZLEPŠUJÍ INFORMOVANOST OBČANŮ
V minulém čísle HPZ jsem informoval o záměru 
ČSSD zřídit SMS zpravodajství pro obyvatele 
naší městské části. Článek jsem do únorového 
Zpravodaje odeslal 14.  ledna. Rada městské 
části nelenila a na svém jednání dne 19. ledna 
návrh jednohlasně a bez diskuse schválila - zá-
měr přitom nemá ani Šance pro Počernice, ani 
TOP 09 ve svém volebním programu. Rada také 
uložila panu Herianovi, aby v tomto čísle Zpra-
vodaje informoval občany o možnosti registra-
ce k této službě. Jsem rád, že se k návrhu ČSSD 
připojili i naši radní. Pro ČSSD jako aktivní opo-
ziční stranu není větší odměny, než když koalice 
prosadí jednu z našich programových priorit. Je 
to stejný příklad jako zveřejňování smluv, kte-
ré ČSSD prosazovala dlouhodobě. Vzhledem 

k tomu, že je SMS zpravodajství schváleno, pří-
slušný materiál jsem do únorového zastupitel-
stva nepředložil.
Podněty z oblasti dopravy
Od občanů jsem rovněž obdržel několik pod-
nětů z oblasti dopravy. První se týká přehled-
nosti dopravy na křižovatce ulic Šplechnerova 
a Stoliňská. Druhá připomínka souvisí s výjez-
dem z Vojické ulice na ulici Náchodskou. I zde je 
úsek nepřehledný. Oba požadavky jsem předal 
na Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ 
Praha 20 a věřím, že se nám podaří brzy zjednat 
nápravu.
Poděkování
Rád bych prostřednictvím HPZ poděkoval ko-
legyni Alžbětě Cibochové a  panu Jaroslavu 

Dolečkovi za petici ke zlepšení 
dopravní obslužnosti Svépra-
vic. Je velkou zásluhou paní 
Cibochové, že se záležitostí za-
čala intenzivněji zabývat paní 
starostka Moravcová. Bližší in-
formace z  jednání na ROPIDu, 
který organizuje Pražskou integrovanou dopra-
vu, najdete v textu paní Cibochové.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD
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JEDNÁNÍ S ORGANIZACÍ ROPID O DOPRAVĚ (NEJEN) VE SVÉPRAVICÍCH

MÁ VÝZNAM ZASTOUPENÍ V KOMISÍCH?

POMÁHALI A CHRÁNILI

Téma zlepšení dopravní obslužnosti lokality 
Svépravice jsme projednávali na schůzce se zá-
stupci společnosti ROPID 17. února 2016. Spolu 
se mnou se jí zúčastnila kolegyně zastupitelka 
Alena Štrobová a kolega zastupitel Vilém Čáp, 
člen Komise dopravy RMČ Praha 20.
Společně jsme zástupcům ROPIDu předali pe-
tici Za zlepšení dopravní obslužnosti ve Svépra-
vicích, která má 250 podpisů zdejších občanů. 
Na setkání jsme se dozvěděli, že v  průběhu 
nadcházejících měsíců připravuje ROPID ně-
které, pro Horní Počernice významné, dopravní 
průzkumy. Jsou to především vozový přeprav-
ní průzkum linky autobusu č. 296 a dále kom-
plexní přepravní průzkum východní oblasti 
Prahy. Ten proběhne letos na jaře. Odborníci 
z  ROPIDu tím dostanou relevantní informace 

o  vytíženosti jednotlivých linek, stejně jako 
o optimálním nastavení tras. O jejich výsledcích 
budeme informováni, ačkoli zásadní změny ne-
předpokládáme.
Dostali jsme rovněž informaci o  chystaných 
opatřeních v souvislosti s uzavírkou Pražského 
okruhu mezi Černým Mostem a Běchovicemi. 
Linka 250 bude pravděpodobně výlukově ve-
dena ulicí Božanovskou a linka 240 bude zřej-
mě vedena ulicemi Do Svépravic a dolnopočer-
nickou ulicí Národních hrdinů.
Faktickou a pro nás důležitou informací je určitě 
ta, že vhodnou by pro řešení naší situace mohla 
být nová místní midi/minibusová linka. Mohla 
by spojovat Svépravice s centrem Horních Po-
černic, konkrétně s oblastí nádraží, a usnadnit 
tak i přístup na úřad. Problém místní dopravní 

obslužnosti by se mohl vyře-
šit. Předpokládáme ale, že by 
se na provozu linky musela 
finančně podílet i naše měst-
ská část.
Vzhledem k tomu, že se na nás 
obrátili s podněty také obyva-
telé Čertous, připomněli jsme 
na ROPIDu i složitější dopravní situaci v této lo-
kalitě. Věříme, že i na ni bude brán zřetel v rámci 
plánovaných přepravních průzkumů. O  všech 
dalších krocích vás budeme včas informovat.

Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Tato otázka mne napadla po únorovém pra-
covním setkání zastupitelů. Jeho tématem byla 
výstavba multifunkční sportovní haly ve škol-
ském areálu ulic Jívanská/Javornická. Příprava 
a projekt spolkly část veřejných prostředků. Re-
alizován být ale tento typ haly v oblasti nemů-
že. Je příliš objemný. Narušuje strukturu dané 
oblasti a nesplňuje ani podmínky, které stanoví 
nedávno přijatý Manuál tvorby veřejných pro-
stranství Institutu plánování a  rozvoje MHMP 
pro stavbu v tomto typu území. Pro projekt haly 
se musí najít vhodnější lokalita.
Jsem v zastupitelstvu nováčkem. Právě při této 
schůzce jsem si ale uvědomila, jak je důležité 

mít při podobných velkých akcích informa-
ce. Jednou z  možností, jak je zastupitelé mo-
hou získat, je členství v  komisích - poradních 
orgánech rady. Do zastupitelstva jsem byla 
zvolena za Hnutí občanů Počernic. Ve volbách 
jsme skončili druzí, přesto se ani jeden z našich 
dvou nominantů do Komise sportu RMČ Praha 
20 nedostal. Oba přitom v oblasti sportu mají 
dlouhodobé zkušenosti. Věnují se s úspěchem 
práci se sportovní mládeží. Chápu, že v minu-
lém volebním období, kdy členství v komisích 
bylo bezplatné, dostal možnost pracovat v nich 
každý zájemce. V současné době pobírají členo-
vé komisí finanční odměnu. Jejich počet musí 

být proto logicky regulován. 
Přesto si ale myslím, že výběr 
členů komisí by měl poměr sil 
v zastupitelstvu přinejmenším 
respektovat. Jen tak mají mož-
nost strany a  uskupení získat 
dostatek potřebných informa-
cí a reálně zastupovat názory 
a zájmy svých voličů. Třeba právě v oblasti plá-
novaných sportovních investic.

Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

V  únoru jsem zažila dvě nepříjemné situace - 
nejprve kdosi vymlátil a vykradl auto mé dce-
ry přímo před mým domem. Aby toho nebylo 
málo, našla jsem vypáčené dveře od své firmy 
a rozbité výlohy. Někdo je prohodil cihlou. Za-
volala jsem policii. Po příjezdu hlídky vstoupil 
do sídla mé firmy jeden ozbrojený policista 
zcela sám. Po ohledání místa činu jsme sepsali 

výpověď. Chtěla bych moc ocenit profesionální 
přístup i chování hlídky. Díky jejich milému pří-
stupu jsem se přestala bát a rychle se uklidnila. 
Stejně pozitivní byli i policisté z kriminálky.
I díky nim se mi podařilo na všechny stresové 
situace, které mě v  těch dvou dnech potkaly, 
rychle zapomenout. Děkuji všem policistům, co 
mi pomohli a poradili, zejména panu praporčí-

kovi Novákovi. Jsem ráda, že 
jsem měla štěstí v  neštěstí - 
štěstí na slušné lidi, kteří jsou 
i  v  nelehkých situacích na 
svém místě. Moc si jich za to 
vážím.

Monika Hrušková
nezávislá zastupitelka
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

HMATNÉ OZNAČENÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 SCHVÁLILA ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ 
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MČ PRAHA 20 PRO ROK 2016

ZÁPIS DO MŠ SE KONÁ 5. - 6. DUBNA OD 13 -17 HODIN

V  pátek 18. 3. 2016 od  8 do 14 hodin bude prováděno blokové 
čištění sídliště I - Mezilesí a sídl. II - Lhotská včetně přilehlých ulic  
- Libošovická, Běchorská.
 
Ve čtvrtek 24. 3. 2016 od 8 do 14 hodin blokové čištění sídl. III 
Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská  
a Chodovická.

Další komunikace v obci budou čištěny v 2. polovině března a v prů-
běhu dubna.
Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou označeny doprav-
ními značkami.
Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného 
úklidu komunikací po zimním období.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH

Od ledna letošního roku je možno nalézt na 
vybraných stanovištích na tříděný odpad 
zvláštní označení kontejnerů hmatovým pik-
togramem. Jedná se o  čtvercové plastové 
štítky 11x11 cm, jež obsahují nejen reliéfní 
piktogram, který představuje daný druh od-
padu, ale také popis v Braillově písmu. Ozna-
čení je umístěné v ose vhozu a je určené pro 
nevidomé a slabozraké občany. Díky tomuto 
označení se mohou i občané s tímto handica-
pem zapojit do třídění odpadu.
Odbor životního prostředí a  dopravy určil 
stanoviště na tříděný odpad v  blízkosti by-
dliště těchto občanů a  následně společnost 

Pražské služby, a.s. nainstalovala na sběrné 
kontejnery na sklo, papír, plast a  nápojové 
kartony štítky s Braillovým písmem. Celý pro-
jekt financoval Magistrát hlavního města Pra-
hy, který tuto službu pro občany se zrakovým 
postižením rozšiřuje i  do dalších městských 
částí.

Jednotlivé kontejnery na tříděný odpad 
s  výše uvedeným označením jsou umístěny 
na následujících stanovištích:

č. 003 Chodovická x U Jeslí
č. 010 Libošovická x Khodlova

č. 011 Lukavecká x Náchodská
č. 012 Mezilesí
č. 028 Domkovská
č. 033 Lipí x Běchorská

Pokud zrakově znevýhodněným občanům 
městské části Praha 20 chybí toto označení 
na stanovišti v blízkosti jejich bydliště a mají 
zájem o umístění hmatných štítků na kontej-
nery, sdělte tuto skutečnost na ÚMČ Praha 
20, OŽPD.

Marie Novotná,
OŽPD

V  souvislosti se změnou legislativy byla nu-
cena Městská část Praha 20 změnit způsob 
podpory různých neziskových kulturních, 
sportovních, sociálních a zdravotních aktivit 
na svém území, každoročně podporovaných 
vyhlášením grantového řízení pro jednotlivé 
podporované oblasti.
V Zásadách pro poskytnutí individuální dota-

ce z rozpočtu MČ Praha 20 se uchazeč o do-
taci dozví, jakým způsobem a na jaké aktivity 
lze dotaci (podporu) městské části získat.
Bližší informace na http://www.pocernice.cz/
mestska -cast/dotace -a -granty/individualni-
-dotace -pro -rok-2016/, na odboru sociálních 
věcí a školství, u pí Michaely Vedralové, 
michaela_vedralova@pocernice.cz, 

tel.: 271 071 774, Ing. Monika Brzkovské, 
monika_brzkovska@pocernice.cz, 
tel.: 271 071 640, 604 554 194, případně na 
vývěsce OSVŠ Jívanská 635.

Monika Brzkovská,
odbor sociálních věcí a školství

Podrobné informace o jednotlivých MŠ najdete na www.pocernice.cz v rubrice „Rodiče a děti - Školství - Mateřské školy“.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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středa 2. března KLUBOVNA
beseda s Ing. Polochovou z Modré 
pyramidy, začátek ve 14:00, sraz před 
ÚMČ Praha 20

středa 9. března VYCHÁZKA
Pohořelec a Petřínské sady, sraz ve 
stanici metra Č. Most v 9:30. vede  
D. Relichová

úterý 15. března ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
v duchu Velikonoc, začátek ve 14:00

středa 16. března VÝROČNÍ 
ČLENSKÁ SCHŮZE
Chvalský zámek 2. patro, začátek  
ve 14:00

pondělí 21. března VYCHÁZKA
Keltská stezka -Závist, sraz ve stanici 
metra Č. Most v 9:30, vede K. Janušová 
a L. Frouzová

středa 23. března KLUBOVNA
beseda s panem B. Bisingerem,  
malířem, sochařem a spisovatelem, 
začátek ve 13:00

středa 30. března VYCHÁZKA
Podskalí s Ing. Antesem, sraz ve 14:00 
na Chvalské tvrzi

středa 6. dubna VYCHÁZKA
Hrusice a kocour Mikeš, sraz ve stanici 
metra Č. Most v 9:00, vede L. Frouzová

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel. 721 002 992

Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

O
db

or
y

Dne 4. 3. 2016 vzpomeneme dvacátého výročí úmrtí Františka Jůna, rodáka 
ze Šumavy. Vzpomíná rodina.

Dne 5. 3. 2016 uplyne 5 let, kdy nás opustil drahý manžel, tatínek a děde-
ček pan Antoním Cimpl. Ti, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka 
Blanka a dcera Lenka s rodinou

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

PROGRAM ZO 
SENIOŘI 

V BŘEZNU 2016

Naarová Anna
Vrběcká Anna
Kresta Oldřich
Wiedenová Marie
Procházka Jiří
Lang Josef
Markovičová Dorota
Němcová Růžena
Černá Maruše
Brychta Jaroslav
Košík Jaroslav
Pšád Josef
Dudiaková Zdeňka
Dvořák Felix Otakar
Flíčková Hana
Vaněk Slavoj

Hellebrandt Jaroslav Jozef
Kubíčková Marta
Nováková Miloslava
Rosendorf Antonín
Roušar Milan
Štěpánková Rudolfa
Hadravová Albína
Hanuš Jiří
Jaklová Emilie
Pačesová Věra
Waraus Pavel
Pittner Josef
Šrytr Jiří
Vrkočová Miroslava
Brychtová Alena
Jůnová Jaroslava

Matušů Alena
Volianský Alexandr
Dvořáčková Božena
Jamborová Jiřina
Poláčková Irena
Pundová Ludmila
Čížková Marcela
Hejný Ladislav
Kohoutková Miluška
Ledererová Hana
Luxa František
Siostřonek Jiří
Barcal Jaroslav
Hložková Marie
Kolář Josef
Král Evžen

Marečková Zdeňka
Mouchová Miluše
Pochmanová Libuše
Sedláková Marta
Šebek Josef
Vágnerová Anna
Veverka Miroslav
Vyhnálková Libuše
Czitalová Lenka
Chromý Vladimír
Kost Oldřich
Koštel Jaromír
Krulišová Miluše
Půček Jiří
Šulc Ladislav

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ZEMŘELA PANÍ UČITELKA 
MGR. ANDREA PRUNEROVÁ
Zaskočeni, stále se bránící uvěřit kruté skuteč-
nosti, v  hlubokém zármutku Vám oznamuje-
me, že dne 25. 1. 2016 nečekaně zemřela ve 
věku 42  let naše paní učitelka, paní Mgr. An-
drea Prunerová. Paní učitelka, všemi milována, 
paní učitelka, která byla a bude navždy ozdo-
bou ryzí pedagogiky, paní učitelka se srdcem 
otevřeným žákům, kolegům i  rodičovské ve-
řejnosti.
Andrea byla vždy příkladem obětavosti, 
skromnosti, širokých znalostí ve svém oboru, 
dávala žákům vždy více než jen výuku. Dáva-
la vždy kus svého já, vedla žáky k  poctivosti 
a zaujetí pro učivo. Byla paní učitelkou, která 
neváhala obětovat svůj volný čas pro blaho 
žáků, poctivě vedla školní knihovnu, připravo-
vala žáky na soutěže a  olympiády. Pod jejím 
vedením naši žáci vyhrávali recitační soutěže 
i  olympiády v  německém jazyce. Jako třídní 
paní učitelka byla všem skutečnou školní má-
mou, dokázala pohladit, povzbudit i motivo-
vat. Budovala třídní kolektiv tak, aby se každé 
dítě cítilo dobře, aby se nikomu neděly křivdy. 
Dokázala se zastat, vždy měřila spravedlivým 
metrem. Ale i těm, kterým to v učení moc ne-
šlo, byla vždy oporou, dokázala na každém 
vidět to pozitivní, stavět na tom, co se dařilo. 
Pokora byla jejím krédem, pokoře učila každo-
denním osobním příkladem.
Poté, co byla zveřejněna tato krutá zpráva, 
zpráva z těch nejsmutnějších, naplno se pro-
jevilo, jak všichni, kdo ji znali, jejím odchodem 
trpí; žáci spontánně před školou pokládali 
hořící svíčky, psali dopisy, které si v tomto ži-
votě paní učitelka již nepřečte, ve večerních 
hodinách pak přicházeli rodiče žáků a poklá-

dali k hořícím svíčkám květiny, které měla paní 
učitelka tolik ráda.
Nemohu zde necitovat paní Helenu Jirouško-
vou, maminku bývalé žákyně, které byla paní 
učitelka tou třídní maminkou:
„V našem životě prožíváme chvíle, na které s lás‑
kou vzpomínáme. Naplňují nás štěstím a nadějí, 
že přijdou další.
Takový čas jsme mohli prožívat s paní učitelkou 
Andreou Prunerovou. Byl to čas lásky, pochope‑
ní, povzbuzení a přátelství.
Naše díky nemají hranic.“
A určitě za všechny:
Milá Andreo, kdyby bylo něco, čím Tě vrátit zpět, 
každý z  nás by to moc rád udělal. Chybíš nám 
a  budeš nám všem moc chybět. Tak to každý 
z nás cítí, ty společné chvíle nejde zapomenout. 
Vnesla jsi do naší školy víc, než ses kdy ve své 
skromnosti domnívala. Jestli je někde ono peda‑
gogické nebe, pak jistě jsi jeho součástí.

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

Zdravá městská část Horní Počernice

PŘÍKLADY „DOBRÉ PRAXE“ JSOU TU PRO VÁS

LEDY SE POHNULY

Určitě se vám už stalo, že jste měli nápad usku-
tečnit nějakou aktivitu a  nevěděli jste si s  ní 
rady. Kde zajistit finanční prostředky, kdo by 
vám s ní mohl pomoci, koho oslovit? Nebo je 
to vůbec dobrý nápad? Co když je to neprove-
ditelné? Na všechny tyto a další otázky nalez-
nete odpověď v databázi příkladů „Dobré pra-
xe“, kterou sdílí členové Národní sítě zdravých 
měst ČR a které je naše městská část součástí. 
Také naše organizace jako např. ZŠ Ratibořic-
ká, RC MUM, Neposeda a další sdílely své zku-
šenosti s  úspěšnými projekty v  tzv.  Střípcích 
dobré praxe právě v  této informační síti. Na 
webové adrese www.DobraPraxe.cz nalezne-
te řadu osvědčených postupů a inspirací z celé 

ČR i zahraničí. Hledejte inspiraci v tematických 
oblastech např. Životní prostředí; Zdraví oby-
vatel; Kultura sport a volný čas; Sociální pro-
středí; Vzdělávání a výchova; Doprava a další, 
jistě ji zde naleznete.
Možná vás napadne, že u nás v městské čás-
ti jsou jiné podmínky, ta aktivita se pro naše 
prostředí nehodí. A i v tom bychom vám chtěli 
pomoci. Na webových stránkách www.zdra-
vehornipocernice.cz jsme zřídili stránku pod 
názvem Příklady Dobré praxe, kde bychom 
chtěli zveřejňovat ve dvou sekcích: Mateř-
ské a  základní školy a  Neziskové organizace, 
zkušenosti z  různých projektů, akcí i dlouho-
dobých programů organizací působících na 

území naší městské části. Tímto bychom chtěli 
vyzvat vás, kteří máte dobré zkušenosti s or-
ganizací různých aktivit pro děti, mládež, seni-
ory i širokou veřejnost, abyste se o ně podělili 
a pomohli těm, kteří začínají nebo podobnou 
akci chtějí organizovat poprvé. Své návrhy na 
zveřejnění můžete poslat na email:
Lenka_Tomsova@pocernice.cz nebo zavolat 
na tel. 601 388 910 a dohodnout rozsah a způ-
sob prezentace vaší Dobré praxe. Neváhejte, 
i  ta sebemenší dobrá zkušenost bude příno-
sem pro ostatní.

Lenka Tomsová,
koordinátorka PZMČ a MA21

Tak to již k jaru s ledy bývá. Po veřejném pro-
jednání Cyklokoncepce nastoupily její zá-
věrečné úpravy. A  hlavně začaly převažovat 

činnosti související s  realizací jejich závěrů. 
V  Počernicích bylo konečně instalováno 20 
úvodních klasických cyklostojanů ve tvaru ob-
ráceného U.
Především u  železničního nádraží 10 z  nich 
dobře poslouží. Ještě letos proběhne po zpra-
cování projektu další zlepšování jeho vybave-
nosti.
Přístup od Xaverovského háje k frekventované 
silnici do Běchovic byl již po našich loňských 
opatřeních přehlednější. Nedávno zde navíc 
proběhlo rozsáhlé vykácení zeleně pod ve-
dením vysokého napětí. Zeleň se zde po této 
až depresivní holoseči brzy přirozeně obnoví, 
ale slibuji, že zde již nikdy nebude tak nebez-

pečně clonit všechny, kteří se zde potkávají, 
z nich především ty nejzranitelnější - cyklisty 
a chodce.
Tématy pro nejbližší období bude např.  pří-
prava cyklomapy Počernic včetně potřebných 
infostojanů, změny některých cyklostezek, 
postupné projednávání dalších cyklostojanů. 
Rád se o tom s vámi bavím, často si ale nesta-
číme sdělit vše, také proto nadále můžete vy-
užívat mail cykloHP@seznam.cz. Aktuální in-
formace týkající se cyklistiky nadále naleznete 
na: http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/
cyklo/.

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Jarní počernický 
bazárek knih

Těší se na vás 
Alena Štrobová, 
Eva Cudlínová, 
Alžběta Cibochová, 
Daria Češpivová 
a Jiří Stibor.  

Foto: Karel Cudlín

V pátek 1. dubna 2016 
zveme do Divadelní kavárny 
ve Votuzské ulici 379/11 
v Horních Počernicích. Přijďte 
si zdarma vyměnit, nebo jen 
vybrat svou knížku. Nejlépe je 
to na Apríla!

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…
PŘÍRODA – živá i neživá - je ta část našeho světa, kterou nevytvořila lidská ruka. My, lidé, jsme sami její součástí. Plody lidského ducha přírodu 
přesahují a tvoří tzv. antropogenní složku životního prostředí (odvozeno z latinského slova anthropos, neboli člověk).

Pozvánky
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Z redakční pošty
KOMU VADÍ KARLA POLYDOROVÁ?

REAKCE NA ČLÁNKY OHLEDNĚ ZÁMĚRU MULTIFUNKČNÍ HALY

Mám upřímnou radost z toho, že nové vedení 
ustoupilo od gigantické verze výstavby mul-
tifukční haly. Neznamená to však, že se raduji 
ze ztráty času a investic, které byly promarně-
né díky diletantskému přístupu vedení obce. 
Tyto dvě věci je nutné rozlišovat. Neúspěch 
projektu, který postrádal solidní plán finan-
cování realizace i samotného provozu a ani se 
nedobral kladného výsledku územního řízení, 
nelze při vší objektivnosti přisuzovat osobě 
paní Polydorové - radní pro výstavbu. Sama 
jsem tomuto tématu věnovala dosti času 
a měla možnost prostudovat řadu dokumen-
tů. To mě opravňuje k následujícímu vyjádření 
na články „Počernice fandí sportu“ a „A tak se 
ptám, paní radní Polydorová“. Ve své reakci se 
budu držet faktů.
Tvrzení o  tom, že občané z  Javornické na 
schůzkách s panem Jaroslavem Kočím ml. do-
spěli ke kladnému vyjádření ohledně původ-
ního záměru, není pravdivé. Naopak. V rámci 
územního řízení podali písemné nesouhlasné 
stanovisko, stejně jako občanské sdružení 

a stejně jako i jiní občané z Horních Počernic.
Ohledně stanoviska IPR - z  pohledu stano-
viska k  záměru realizovat halu je naprosto 
lhostejné, kdo komu co posílal, či pověřoval. 
Podstatný je obsah stanoviska IPR. A ten po-
tvrzuje většinu námitek, které účastníci řízení 
ve správním řízení podali.
Fandím sportu, přeji si, aby měly děti kde 
sportovat a občané se měli kde scházet. Aby 
tomu tak bylo, je zapotřebí, aby vznikl živo-
taschopný projekt. Z  pohledu realizace i  ná-
sledného provozu sportovního zařízení. Tím 
diskutovaný záměr nebyl.
Frustrace a  znechucení všech, především 
z řad sportovců, kteří přípravě projektu věno-
vali spoustu svého času, je zcela pochopitelné 
a na místě. Avšak jde o nikterak překvapující 
výsledek snahy realizovat projekt v  podobě, 
ve které byl představen. Nemůže to být pře-
kvapením pro nikoho, kdo pochopí, jakým 
způsobem na projektu pracovali představite-
lé vedení městské části v čele s paní Morav-
covou. Fakta hovoří jasně: neopodstatněná 

investice do projektové přípravy v  rozsa-
hu téměř jednoho milionu korun, projekt 
byl zadán ke zpracování kanceláři, která 
nemá s  projektováním sportovišť takové-
ho charakteru žádnou zkušenost, chybě-
jící návaznost na urbanistické, dopravní 
a strategické plány rozvoje obce. Způsob, 
kterým se zástupci obce chopili řešení vý-
stavby haly, byl vším možným, jenom ne 
profesionálním přístupem k  realizaci tak 
náročného a přitom důležitého projektu.
Při posouzení situace ohledně závěru odstou-
pit od realizace haly v původní podobě je pro 
mě nesrozumitelné, jakým směrem je vedena 
útočná argumentace k tomuto tématu právě 
proti radní pro výstavbu Karly Polydorové. 
V mých očích je to člověk, který v první řadě 
chrání zájmy občanů Horních Počernic. A činí 
tak zcela nezištně a  demokraticky. Příčiny 
absence nejen haly, ale řady dalších uži-
tečných počinů, je třeba hledat jinde než 
u paní Karly Polydorové.

Jana Hájková, občanka

Jsme obyvatelé z  ulice Javornická a  tímto 
reagujeme na články zveřejněné v  Horno-
počernickém zpravodaji 01/2016 a  02/2016. 
V příspěvcích zastupitelů a občanů bylo chyb-
ně uvedeno, že jsme k  záměru multifunkční 
sportovní haly dali kladné vyjádření.
Rádi bychom uvedli některá fakta na pra-
vou míru. Byli jsme pozváni paní starostkou 
k  seznámení se s  projektem multifunkční 
sportovní haly, návrh nám byl představen až 
ve fázi projektu pro územní řízení, ale nikdy 
jsme se o  tomto záměru nevyjádřili kladně 
a v územním řízení dali své námitky.
Zastavení územního řízení na multifunkční 
sportovní halu v ulici Jívanská (v areálu ZŠ Ra-
tibořická) jsme proto přijali s úlevou a radostí. 
Na konci loňského roku jsme byli znovu po-
zváni k  jednání ohledně nového návrhu vý-

stavby v této lokalitě, která je v bezprostřed-
ní blízkosti našich nemovitostí (přes silnici). 
Pan místostarosta Jiří Beneda nám představil 
nový projekt – tělocvičny, který je podstatně 
zmírněný objemem a nepochybně má i men-
ší nároky na dopravní obslužnost. Ač bychom 
si přáli, aby stávající dětské hřiště při ulici Jí-
vanská a Javornická zůstalo hřištěm i nadále, 
je tento návrh tělocvičny pro nás akceptova-
telný. Vzhledem k posledním příspěvkům ně-
kterých zastupitelů a  občanů jsme požádali 
pana místostarostu o  informace ve věci této 
výstavby. Na začátku února jsme se s vedením 
úřadu setkali a obdrželi jsme informace, které 
nás potěšily. V lokalitě je plánovaná stavba tě-
locvičny, nikoliv multifunkční sportovní haly.
V  případě, že by se MČ Praha 20 rozhodla 
pokračovat znovu v územním řízení pro mul-

tifunkční sportovní halu, či návrh výrazně 
objemově navýšila, jsme připraveni nejen 
uplatňovat svá práva ve správním řízení, ale 
také, vzhledem ke zhoršení kvality bydlení 
a  snížení hodnoty našich nemovitostí, hájit 
svá práva soudní cestou. Přáli bychom si, aby 
byli shovívaví a naši situaci pochopili i někte-
ří občané, kteří v naší lokalitě nežijí a projekt 
megalomanské sportovní haly stále prosazují, 
věříme, že si jen neuvědomují, jak výrazně to 
ovlivní a zhorší naše vlastní bydlení v našich 
rodinných domcích v těsné blízkosti plánova-
né haly. Přesto vnímáme, vzhledem k navýše-
ní kapacity místních škol, potřebu tělocvičny 
a jsme rádi za kompromis, který vedení měst-
ské části udělalo.

Jindřich Švestka, 
občan z ulice Javornické

Honza Brunner je v Horních Počernicích znám 
jako autor článků na rozličná témata a  jako 
glosátor naší komunální politiky. V  jednom 
z  lednových večerů jsem si dlouho do noci 
četl jeho články, abych se o názorech a posto-
jích pana Brunnera dozvěděl co nejvíce. Pan 
Brunner o sobě říká, že není komunista, i když 
jím po jistý čas byl. Sám sebe charakterizuje 
také jako Pražáka, který již načichl internetem. 
Líbil se mi třeba i jeho názor, že dobré dílo do-
kážeme jen společně, při vzájemné úctě a ne-
odsuzování.
Aktivity pana Brunnera se ale neomezují jen 
na literární tvorbu. Když v  roce 2013 kandi-
doval jako člen strany SPOZ do Poslanecké 
sněmovny PČR, vyzýval: „Nevolme takové lidi, 
kteří nerespektují názor druhého nebo kteří 

pro blaho své a potažmo i své partaje či hnutí 
na tyto potřeby obyčejných lidí zapomínají.“
Ve volebním roce 2014 pan Brunner vyzýval 
obyvatele Počernic, aby s  ním šli do komu-
nálních voleb, ve kterých kandidoval jako ne-
straník na kandidátce podané Komunistickou 
stranou Čech a Moravy. Možným příznivcům 
sděloval své názory, že ve vedení naší radni-
ce by měli být především lidé pracovití a od-
borně zdatní nebo že by do vedení radnice 
a do Rady neměli přicházet lidé, kteří mají své 
podnikatelské aktivity spojené s Horními Po-
černicemi. Za cíl svého volebního programu si 
s kolegy vytkl především dosažení dobré po-
hody, pospolitosti, sousedských vztahů a úcty 
k názorům a postojům všech.
Ve svých dalších příspěvcích pan Brunner po-

pisuje počernickou komunální politiku a vyja-
dřuje svůj názor na některé její aktéry. V člán-
ku s názvem „Jak to vidím já a proto se ptám“ 
sděloval politikům, že jejich povinností je vést 
Horní Počernice až do nadcházejících voleb 
ve vzájemné spolupráci. Ve stejném článku 
občanskou aktivistku Janu Hájkovou kritizu-
je za to, že vyjádřila podporu paní Štrobové 
v souvislosti s xaverovským fotbalem.
Článek „Myslím, že už by to stačilo, pane Stá-
ra“ panu Stárovi podsouval, že je osobou 
s jediným spravedlivým a jediným správným 
názorem. Ve stejném textu podle mého názo-
ru dochází ke snaze propojit jméno Richarda 
Stáry s  majetkovými zpronevěrami z  90. let 
minulého století, a  to bez zjevného důkazu. 
Pan Brunner také sděluje, že je zastáncem 

A TAK SE PTÁM, KDO BUDE DALŠÍ…
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VÍTEJTE V DEMOKRACII

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ URČITĚ NEVYNECHÁVÁM

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Reaguji na příspěvky dvou čtenářek, které 
se cítí být frustrovány současnou podobou 
Hornopočernického zpravodaje. Na rozdíl 
od nich jsem za jeho současnou podobu rád. 
Časopis, který vydává radnice, je placen z na-
šich společných peněz a právě proto nám má 
přinášet informace o  dění v  městské části. 
Včetně toho, jak na různé jevy reagují a  jak 

nás zastupují lidé, které jsme ve volbách voli-
li. Příspěvky zastupitelů mě proto maximálně 
zajímají. Dávají mi daleko větší přehled o dění 
v Horních Počernicích.
Pokud někomu schází kulturní a  jiné hřejivé 
a oslavné články, může si přece koupit lifesty-
lový časopis. Náš trh jich nabízí nepřeberné 
množství. Od radničního periodika ale mu-

síme očekávat otevřenost, nezávislost a  vy-
váženost. Do toho všeho občasné názorové 
střety zastupitelů zapadají. Chci proto stáva-
jící redakční radě za jejich práci poděkovat 
a oběma čtenářkám, které si na současný stav 
HPZ stěžují, vzkázat: „Milé dámy, vítejte v de-
mokracii!“

Zdeněk Sedláček, občan

V  minulém čísle Hornopočernického zpra-
vodaje mě překvapily reakce čtenářů, kteří si 
stěžují na příspěvky zastupitelů. Takové názo-
ry rozhodně nesdílím. Domnívám se, že právě 
s příspěvky zastupitelů by se čtenáři a potaž-
mo voliči na stránkách listu určitě seznámit 
měli.
Je přece úplně normální, že zastupitelé mají 
odlišné názory. Skutečnost, že opozice vytýká 
jisté kroky koalici, určitě není od věci. Ve vý-

sledku vůbec nemusí znamenat, že zastupite-
lé nekonají maximum možného pro Horní Po-
černice. Netáhnou společně za jeden provaz.
Konfrontace názorů může naopak znamenat 
pozitivní posun. Inspiraci a  podnět pro další 
rozvoj městské části. Jsem ráda, že naši zastu-
pitelé se jen vzájemně neplácají po ramenou. 
A  pokud se někomu z  nich něco nelíbí, je 
schopen to napsat a  nežádoucí jevy pojme-
novat. Vedení radnice v každé obci a v každé 

městské části veřejnou kontrolu potřebuje. 
Kde jinde by se měla odrazit, než na strán-
kách radničních novin? Právě proto příspěvky 
zastupitelů zásadně nevynechávám. Naopak, 
jsem za ně ráda. Už jen proto, že jsou pro mne 
jasnou nápovědou pro příští volby.

Martina Kollingerová,
občanka

V posledních několika číslech Hornopočernic-
kého zpravodaje jsou články o dopravě uvnitř 
Horních Počernic a o jejím zklidňování. Stejné 
téma bylo použito v  předvolebních slibech 
jedné z  koaličních stran vévodící této měst-
ské části. Skutečnost jaká je, alespoň v  ulici 
Komárovská, těmto slibům neodpovídá a  si-
tuace v dopravě se stále zhoršuje. Uvádím to 
na dopravním zatížení ulice Komárovské mezi 
přípojkou silnice z  Běchovic (ulice Ve Žlíb-
ku) a  ulicí Náchodskou. Zhruba před dvěma 
lety byla provedena oprava ulice Ve Žlíbku. 
Při provádění této opravy na úseku v  délce 
cca  350 m byla veškerá doprava vedena od-

bočkou kolem benzinové pumpy do Komá-
rovské ulice a dále až do Náchodské. Po skon-
čení opravy a otevření přivaděče od Běchovic 
zůstala nadále v provozu průjezdná Komárov-
ská ulice, kterou se naučili řidiči z doby objížď-
ky využívat ve značné míře. Denně si zkracují 
cestu ulicí Komárovskou z ulice Náchodské do 
silnice k Běchovicím a opačně stovky vozidel 
včetně nákladních. Tato situace nechává od-
bor dopravy klidným i přes skutečnost, že část 
ulice Komárovské leží v tzv. obytné zóně. Tato 
skutečnost vzhledem k tomu, že již trvá dva 
roky a lze ji vyřešit jednoduchým způsobem, 
nesvědčí zrovna o zodpovědné práci odboru 

dopravy a zpochybňuje další sliby o zklidně-
ní dopravy v ulici Běluňské, ke které nemůže 
dojít, protože z  ulice Komárovské jsou ulice 
Pavlišovská a Běluňská využívány ke zkrácení 
průjezdu Horními Počernicemi a  vyhnutí se 
světelným křižovatkám. Tato situace se dále 
zhorší další instalací světelné signalizace na 
křižovatce ulice Ve Žlíbku a Štverákova. Mám 
za to, že by odbor dopravy měl provést zod-
povědné vyhodnocení této dopravní situace 
a provést řešení, které by zlepšilo životní pro-
středí občanů Horní Počernic, zejména bydlí-
cích v ulici Komárovská.

Luděk Vejnar, občan

Po
št

a

bývalého režimu, ačkoli ne bezvýhradným. 
Příspěvek „Otázky bez odpovědi nebo jen pli-
vanec, pane Tikmane?“ zpravoval jiného ak-
tivního občana, pana Tikmana, že rudý kočár 
(zřejmě pana Brunnera a jeho spolukandidátů, 
pozn. aut.) jede dál a díváme se z něj s úsmě-
vem, pochopením a  korektností na všechny 
partnery a protivníky, kteří mají odvahu sluš-
ně a se vzájemným respektem bojovat o pří-
zeň počerňáků. V  další větě Honza Brunner 
charakterizoval Hnutí občanů Počernic jako 
„Hejno Okoukaných Politiků“, kteří se v rudých 
tričkách pachtí kupředu za očekávanými ko-
rýtky a  přitom na své protivníky se škodoli-
bostí plivou.
Jinde autor vyvozuje, že většina osob, co mají 

a  vlastní nějakou nemovitost, ve které žijí, 
nebo se jen rekreují, se řídí normálním sel-
ským rozumem. Panu Brunnerovi také vadí, že 
díky českým zákonům rozhodují téměř o kaž-
dé prkotině členské schůze a hlasování.
Zaujaly mě rovněž názory pana Brunnera 
na stavbu sportovní haly. Ve článku „A tak se 
ptám – máme ještě pana místostarostu Kád-
nera???“ vyzýval politiky, aby se pokračová-
ním prací na výstavbě sportovní haly zabývala 
až politická reprezentace ustavená po komu-
nálních volbách v roce 2014. Fakticky tak do-
poručoval realizaci haly pozastavit a odsunout 
na pozdější dobu. Je minimálně úsměvné 
srovnat tento text, kde píše pan Brunner pravý 
opak toho, co napsal v článku „A tak se ptám, 

paní radní Polydorová“ – cituji: „Hala byla pro-
jednávána jak v  komisích, tak s  veřejností.“ 
Radní Polydorová je ve Vašem článku stavěna 
do pozice člověka, který má mít radost z toho, 
že se práce na sportovní hale zastavily a  že 
se vyhodilo přes milion korun. Pan Brunner 
rovněž vyjadřuje svůj názor, že aktivní v  po-
litickém dění mohou být jen radní, kteří mají 
nějakou konkrétní gesci.
 
A tak se tedy ptám, kdo bude další? Nevím.
 
Ale bezpečně vím, kdo to nebude.

Vladimír Hošek,  
spolek Občanské sdružení Chvalská

Pozvánky

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kristínka, zapsaný spolek vás srdečně zve na výuku 
paměťových technik a trénování paměti v příjemné 
atmosféře malé skupinky.

Od 10. března 2016 (celkem pětkrát) každý čtvrtek 

od 15.00 hodin do 16.00 hodin v terapeutické místnosti, Obchodní 2, 
Horní Počernice.

SEMINÁŘ JE ZDARMA.

výstava nábytku Benátských mistrů
17. století / 3. 3. - 1. 4. 2016

vernisáž 3. 3. v 18:00 h.

Dům umění - na Chvalské tvrzi 858, Praha 9
www..atelier-fiala.cz
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Před padesáti lety, na konci roku 1965, žilo 
v Horních Počernicích 9 150 obyvatel, z nichž 
bylo 1 805 důchodců s  průměrným důcho-
dem 700 korun. Obec měla 1 815 popisných 
čísel a v nich 2 813 bytů, z nichž bylo v tom-
to roce 72 nově zkolaudovaných. V rodinách 
bylo používáno 2 560 rozhlasových přijímačů, 
1 420 televizorů, 453 automobilů a 890 moto-
cyklů.
Událostí roku 1966, která rozdělovala veřejné 
mínění a  byla živě diskutována nejen v  re-
stauracích, ale i  v  dopravních prostředcích 
a  domácnostech, byla výstavba nového vý-
bojkového veřejného osvětlení na hlavní ulici 
(dnešní Náchodské), po jejíž obou stranách 
stála řada vzrostlých lípových stromů a které 
měly být proto vykáceny. Jejich postupnou 
výsadbu financoval a provedl postupně v le-
tech 1924 až 1928 tehdejší Okrašlovací spo-
lek, který pro získání prostředků provozoval 
v  obci kino. Výsledkem tříbení názorů na 
potřebu dobrého osvětlení ulice a zachování 
zeleně bylo nalezení kompromisu ve vykáce-
ní stromů pouze na severní straně ulice a zde 
pak vybudování nového osvětlení. To byl další 
ze zásahů do vzhledu této naší hlavní komu-
nikace.
Do hospodaření místního národního výboru 
se tohoto roku promítala činnost Domovní 
správy obhospodařující 56 domů s 204 byty 
a  33 nebytovými prostory, která na nájem-
ném vybrala 219 tisíc korun, ale na opravy 
a údržbu musela vydat 259 tisíc korun, potře-
bovala podporu 40 tisíc korun. Tu bylo možno 
uhradit z  peněz odvodu místního podniku 
komunálních služeb do rozpočtu MNV ve výši 
561 tisíc korun. Tento podnik na počátku roku 
1966 měl ve 47 provozovnách 129 pracovní-
ků ve třiceti různých profesích. Pomocí nich 
zabezpečoval například služby: holičství a ka-
deřnictví, mandlování, převíjení motorů, au-

todopravu, potažní dopravu, odvoz fekálií, ale 
také práce sklenářské, kovářské, malířské, na-
těračské, cínování kotlů, broušení skla a válců, 
uměleckou kovovýrobu, výrobu umělého 
kamene, čistění města, prodej topného plynu 
a další. Na počátku roku do něj byly včleně-
ny také dvě provozovny se třemi pracovníky 
komunálního podniku ze sousedních Kyjí. 
V  průběhu roku byly otevřeny další provo-
zovny, a to čistění koberců v domácnostech, 
výroba pomníků, fotoslužba, opravy ústřední-
ho topení, výroba prádla a práce klempířské. 
Na konci roku měl tak podnik 198 pracovníků, 
z nichž 30 pracovalo v systému zvláštního za-
pojení a 12 v administrativě podniku.
Přesto v řadě profesí byly velké potíže se zís-
káním řemeslníka v  potřebném požadova-
ném čase. Jejich nedostatek byl překonáván 
rozvíjením kutilství, které se nejvíce rozšířilo 
v malování bytů, instalatérství, práce se dře-
vem, elektrotechnice a  pracech zednických. 
Kutilství se pro mnohé stalo koníčkem s  vy-
vrcholením do řemeslné zručnosti a  posky-
továním výpomoci sousedům, kamarádům 
a známým. Problémem v rozvoji kutilství byl 
však nedostatek surovin a  materiálu zvláště 
pro stavební práce, instalatérské práce apod. 
Výroba a  obchod jen pozvolna zlepšovaly 
krytí potřeby.
Radostnou událostí na úseku zásobování se 
tohoto roku stalo uvolnění paliva (uhlí, dříví) 
z přídělového hospodaření. Tímto krokem byl 
systém přídělového hospodaření ukončen.
Na úseku výstavby bylo událostí zahájení vý-
stavby benzinové stanice naproti chvalskému 
hřbitovu a  připravení výstavby prvních tří 
věžových bytových domů se 120 byty, jejichž 
podnikem bylo Ministerstvo zemědělství spo-
lu s Drůbežnictvím Xaverov.
Zavádění volných sobot v  rozdílných reži-
mech na různých pracovištích se počalo 

v roce 1966 sjednocovat. Tak například v ob-
chodech a provozovnách služeb byly stanove-
ny dvě soboty v měsíci, až se ustálila zvyklost 
považovat každou druhou sobotu v měsíci na 
všech pracovištích za volnou.
Pro cestující první autobusové linky byla za 
restaurací Na kovárně vybudována autobuso-
vá otočka s konečnou a nástupní stanicí.
Pro rozvíjení kopané byla ke dni prvního čer-
vence  1966 ustavena Tělovýchovná jednota 
Xaverov - Horní Počernice. Následoval příjem 
a výběr hráčů do skupin od žáků přes dorost 
až po mužstva dospělých.
Také tohoto roku byly zaznamenány události 
nešťastné a to 23 případů dopravních nehod 
na našich komunikacích, při nichž čtyři lidé 
přišli o  život a  dalších 20 bylo vážně zraně-
ných. Hmotná škoda byla vyčíslena na celkem 
160 tisíc Kč.
Společenskou událostí v  roce 1967 se stalo 
připomenutí čtvrt století od nařízeného slou-
čení původních obcí (říjen 1942, realizováno 
v  únoru 1943) a  20  let od svobodného roz-
hodnutí o  sloučení (v  červenci 1947). Usku-
tečněno bylo slavnostní zasedání MNV.
Pro občany v oblasti původních Svépravic se 
stalo událostí na jaře tohoto roku uvedení 
do provozu nové samoobslužné prodejny 
potravin v  dnešní ulici Jeřické vybudované 
nákladem 1.250 tisíc Kč. Obchodní síť v obci 
měla tak celkem 44 prodejen. Z  nich bylo 
osm prodejen potravinářských (z toho tři sa-
moobsluhy) a dále dva prodejní kiosky, jedna 
cukrárna, dvě mlékárny, šest prodejen masa 
a uzenin, dvě prodejny zeleniny, osm prode-
jen průmyslového zboží, tři prodejny tabáku, 
jedna prodejna uhlí, jedna benzinová stanice, 
jedna prodejna plynu propan butanu a devět 
restaurací.
Na úseku výstavby bylo v  roce 1967 dokon-
čeno výbojkové osvětlení podél celé hlavní 
komunikace s  celkovým nákladem 832 tisíc 
korun. Významným krokem v  rozvoji kanali-
zační sítě pak bylo dokončení výstavby čistící 
stanice odpadních vod v  Čertousích nákla-
dem 2,6 mil. Kč.
V oblasti kulturní se stalo událostí vydání gra-
mofonové desky vydavatelstvím Supraphon 
se skladbou s  názvem „Lyrická ze středních 
Čech“ skladatelů Karla Mareše a  Eduarda 
Krečmara. Skladba se stala hitem často opa-
kovaným jak v  rozhlase tak i  v  televizi. Pís-
ničku zpívala zpěvačka Yvonne Přenosilová 
a v  jejím textu bylo také zpíváno… až vyjde 
večernice nad Horní Počernice… a zvlášť pla-
kání před spánkem, oči si osuším copánkem, 
neb jak radí mi přátelé, na všechno musí se 
vesele.

O dalších událostech opět v pokračování.

Hubert Antes,
kronikář
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Historie dávná i nedávná – 90
Události
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VELIKONOČNÍ PROGRAM FARNOSTI
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ, Náchodská 171 

24. 3. 17:00 Zelený čtvrtek: Bohoslužba s přípomínkou Večeře Páně 
27. 3. 9:00 Boží hod: Velikonoční bohoslužba

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ, Křovinovo nám. 12, Farní úřad tel.: 281868501; 775 941 105

6. 3.    Neděle Laetere: Bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně 9:30
13. 3. Neděle Judica: Bohoslužba s kázáním 9:30
20. 3. Neděle Květná: Bohoslužba s kázáním 9:30
25. 3. Velký pátek: Společné čtení z Bible -písně 18:00
27. 3. Velikonoční neděle: Slavnostní bohoslužba 9:30
28. 3. Velikonoční pondělí: Společně na výlet do přírody 8:00 sraz u fary

Příprava
Postním čtyřicetidenním obdobím se začínají 
křesťané připravovat na Velikonoce. 40  dní je 
v  dějinách spásy symbolickým číslem: Izraelci 
putovali 40 let na poušti, než vešli do zaslíbené 
země, 40 dní putoval Eliáš pouští, než přišel na 
horu Choréb (Sinaj), 40 dní se Ježíš postil…
Mnozí věřící berou půst vážně, chtějí se přiblí-
žit Kristu, něco si odřeknout, aby se lépe mohli 
soustředit na podstatné věci. Půst by neměl být 
sebetrýzněním. Vede ke kázni v myšlení i v tě-
lesných potřebách. Odříkání se netýká jen jídla, 
masa, ale všeho co nám zvlášť chutná. Půst za-
sahuje i oblast oblíbené zábavy a různých čin-
ností. Mnozí si myslí, že v tomto období jde jen 
o půst, ale ten není jeho jedinou náplní. K této 
době patří zápas s hříchem a pokušením. Je to 
příležitost zamyslet se nad sebou, zda děláme 
všechno proto, abychom se proti pokušením 
postavili a  nenechali se zotročovat zlem. Ješ-

tě chvíli před zatčením vyzývá Ježíš, Boží Syn, 
v  Getsemanské zahradě své učedníky: „Bděte 
a  modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ 
Jak je dnes, více než kdy dříve, pro křesťany tato 
výzva aktuální!
Velký pátek
Křesťané si na Velký pátek připomínají po-
tupnou smrt Ježíše Krista na kříži. Ježíš z lásky 
k člověku bere jeho vinu na sebe. Nebeský Otec 
obětoval svého jediného Syna, aby nás vysvo-
bodil z našich hříchů sobectví, pýchy a domně-
lé nezávislosti. Je nám darována milost k nové-
mu životu.
„Nebyli jste vykoupeni pomíjitelnými věc-
mi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou 
krví Kristovou.“ (Bible, 1.List Petrův 18,19) 
Neděle zmrtvýchvstání
Velikonoční neděle je radostnou oslavou vzkří-
šení. Díky Ježíšovu vzkříšení jsme i my vzkříšeni 
k životu, kde vládne Boží láska. V tento den si 

křesťané připomínají, že i když byl Ježíš ukřižo-
ván a zemřel, nezůstal v hrobě. Bůh ho vzkřísil 
a tak přemohl smrt. Jeho vzkříšení dává člově-
ku jedinečnou naději věčného života. Smrt už 
navždy ztrácí moc nad každým, kdo přijme zá-
stupnou oběť Ježíše Krista. Víra v živého a vzkří-
šeného Krista je základem křesťanské víry.
Doba 40 ti denní přípravy i samotný čas svátků 
Velikonoc je především příležitostí. Pro věřící 
křesťany obnovit svůj vztah k Pánu Ježíši a za-
myslet se nad tím, jak vážně bereme křestní sli-
by. Pro nevěřící lid šance přijít ke Spasiteli všech 
duší, dotknout se Vzkříšeného a  s „nevěřícím“ 
Tomášem třeba i vyznat: „Můj Pán a můj Bůh.“ 
(Evangelium Jana 20, 28)
Jak využijeme tento čas milosti? Na to si musí 
odpovědět každý sám.
Kéž vás Bůh bohatě požehná.

Richard Novák, 
kazatel ECM v Horních Počernicích

POŽEHNANÉ VELIKONOCE

Placená inzerce
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POMÁHÁME TAM, KDE JE POTŘEBA – POKRAČOVÁNÍ
V  minulém vydání jsme si s  ředitelem 
Střediska křesťanské pomoci SKP HOPO 
Romanem Čepelákem povídali, jak se 
k  této práci dostal a  pro koho je vlastně 
azylový dům určen. V našem pokračování 
rozhovoru se dovíme, jak se lidem z  do-
mova daří uspět v  jejich další cestě živo-
tem.

Co se pak s  obyvateli azylového domu 
děje dál? Mají možnost nějakého sociální-
ho bydlení?
Je to hodně individuální. Některé rodiny na-
jdou zázemí u své rodiny, některé pokračují 
svou práci v dalším azylovém domě a někte-
ré se propracují k  pronájemnímu bydlení. 
O sociální byt má požádáno většina klientů 
AD, nicméně není tak jednoduché být schvá-
leni. Jednou z překážek mohou být např. ne-
dostatečné příjmy, které se k  této žádosti 
dokládají. Průměrně odcházejí do sociálního 
bytu dvě rodiny ročně.

Vzpomenete si na nějaký příběh, který 
vás chytil za srdce?
Je obtížné uvést jeden konkrétní příběh, čas-
to jsou to jednotlivé momenty a  kontexty 
situací, které jsou nejemotivnější. Může to 
být pár, který se stará o  děti svých příbuz-
ných jako o své vlastní. Může to být matka, 
která opustila partnera a  sbírá odvahu vše 
zvládnout sama. Může to být muž, který vy-
rostl v zahradním domku s osmi dalšími sou-
rozenci a poprvé žije sám s partnerkou a se 
svým dítětem, pro které chce jiný život. Může 
to být žena, která žila na ulici a po půl roce 
chodí o poznání čistěji oblečená a upravená. 
Také to může být moment, kdy se tyto rodiny 
navzájem podpoří, když jsou na tom špatně.

Kolika lidem se poté, co odejdou z azylo-
vého domova, podaří začlenit do běžné-
ho života?
Pro rodiny, které využívají službu azylové-
ho domu, je typické, že mají za sebou čas-
to velmi zatěžující minulost a  nedostatek 
prostředků (nejen finančních, ale např.  také 
nedostatečné vzdělání, zázemí, podpora ro-
diny, zdraví) pro její překonání. Pro některé 
rodiny návrat do běžného života, tak jak ho 
chápe většina společnosti, reálně znamená 
s těmito omezenými možnostmi roky práce 
a  drobných pokroků. Jedním z  indikátorů 
„běžného“ života je např. nalezení samostat-
ného bydlení, toho dosáhlo v loňském roce 
18  % odcházejících klientů. S  ohledem na 
šíři problémů, se kterými se rodiny musejí 
vypořádat, je brán jako krok dopředu také 
odchod do jiného azylového domu, kde je 
navázáno na dosavadní práci; další pobyto-
vou sociální službu takto využilo v  loňském 
roce 22 % odcházejících klientů.

Co je pro ně největší překážkou?
Největší překážkou je dle mého názoru najít 
sílu rozbít začarovaný kruh a  vydržet i  přes 
dílčí neúspěchy. Největší zátěží je minulost 
a  budoucnost současně. V  minulosti je to 

zatěžující rodinné zázemí, ze kterého lidé 
pocházejí, nedostatečné vzdělání, mecha-
nismy „přežití“, které se naučili v nevlídných 
podmínkách používat, „traumatizující“ situ-
ace, které si s  sebou nesou do přítomnosti. 
Na druhé straně je to budoucnost, která není 
v krátkém časovém horizontu růžová, a mož-
nost změny se skrývá až po usilovné práci 
někde za horizontem.

Jak úspěšný byl projekt Začleňování osob 
na trh práce a budete v něm pokračovat?
Projekt Začleňování osob na trh práce u nás 
fungoval po dobu 2 let (leden 2013 - prosi-
nec  2014). Cílem projektu bylo zaměstnat 
osoby znevýhodněné na trhu práce, pomá-
hat jim tak zlepšit jejich současnou situaci 
a zvýšit jejich šance na získání a udržení pra-
covního místa v  budoucnosti. Cílovou sku-
pinou projektu byly národnostní menšiny 
a osoby po nebo ve výkonu trestu. V projek-
tu jsme zaměstnávali klienty našeho azylo-
vého domu, ale při hledání potencionálních 
zaměstnanců projektu jsme spolupracovali 
i s úřady práce městských částí Prahy a s psy-
chiatrickou léčebnou Bohnice. Za 2  roky 
bylo osloveno 178 osob. Ne všichni však byli 
dostatečně motivováni k  účasti v  projektu, 
překážkou jim byly zdravotní problémy, pří-
padně nespadali do cílové skupiny. Kapacita 
našeho zařízení byla rovněž omezena, umož-
ňovala zaměstnávat najednou max. 8 - 10 
osob. Pracovní smlouvu na dobu 6  měsíců 
u  nás nakonec získalo 35 osob, z  nichž 26 
prošlo úspěšně zkušební dobou a 15 z nich 
úspěšně odpracovalo celou maximální dobu 
6  měsíců. Ženy pracovaly většinou v  rámci 
úklidu budov a  venkovních prostor areálu 
naší organizace. Muži v  areálu organizace 
vykonávali malířské práce, úklid a pomocné 
práce při opravách budov. Součástí projektu 
bylo i  povinné vzdělávání v  rámci tzv. „Job 
klubu“, kde se učili základům PC, jak napsat 
správně životopis, motivační dopis, případ-
ně si nanečisto vyzkoušeli přijímací pohovor. 

Pokud bude příležitost, rádi bychom podob-
ný projekt znovu realizovali.

Mohou vám lidé nějak pomoci, například 
materiálně, či ideálně finančně?
Mnoho lidí, hlavně z Horních Počernic o nás 
již ví a pomáhá. Já osobně jsem moc rád za 
podporu Radnice Horních Počernic a  moc 
si vážím i  spolupráce s  ostatními subjekty. 
V  naší obci je také několik firem, které nás 
podporují, a za to jim moc děkuji.
Každý jednotlivec i skupina se k nám mohou 
přijít podívat, rádi ho uvidíme a provedeme. 
Pokud by ho naše práce zaujala, může se stát 
členem Klubu přátel SKP HoPo a jeho příspě-
vek 100 Kč měsíčně přispěje na pomoc rodi-
nám, které se ocitly v nouzi.
Samozřejmě budeme rádi za jakýkoli finanč-
ní dar. Materiální pomoc přivítáme také, jen 
je lepší se předem domluvit s  pracovníky 
Azylového domu, co zrovna potřebují.

Co byste si pro SKP HOPO vy přál?
Přál bych mu stabilitu, jak profesní, tak i  fi-
nanční. A aby zde byl i v dalších letech při-
praven a  otevřen pro ty, kteří jeho pomoc 
budou potřebovat. A  kdybych si mohl přát 
něco konkrétního, tak rekonstrukci stávající 
ubytovací budovy tak, aby mohla poskyt-
nout lepší komfort jak klientům, tak i  pra-
covníkům. Ale to asi bude bez významného 
mecenáše cesta na delší dobu. Zatím se sna-
žíme sami a finanční zdroje stále hledáme.

Lenka Bartáková, redaktorka

Na otázky odpovídal ředitel Roman Čepelák za 
přispění Markéty Viehmannové (vedoucí azylové‑
ho domu) a  Anety Voldřichové (manažer projektu  
Začleňování osob na trh práce).

Staňte se členem Klubu přátel SKP HoPo
č.ú.: 248201359/0800
www.skphopo.cz
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Ředitel Roman Čepelák s patronkou Vilmou Cibulkovou
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V lednu proběhlo výběrové řízení na ředi-
tele Kulturního centra Horní Počernice. Za 
jakých podmínek jsi v roce 1981 nastupo-
vala?
Na inzerát v  Hornopočernickém zpravodaji. 
Bylo mi 29  let, pracovala jsem v  Závodech 
elektrotepelných zařízení v  Hloubětíně 
a moc mě to nebavilo. Osvětová beseda Hor-
ní Počernice hledala vedoucí Domečku, resp. 
Kulturního střediska OB a mládeže, které se 
právě dokončovalo, a tak jsem se přihlásila. 
Nevím, jestli byli i jiní zájemci, výběrová říze-
ní se tehdy nedělala. Ředitel OB Karel Balák 
si mě pamatoval ze základní školy jako vzor-
nou žákyni, a  rovnou mi řekl, kdy mám na-
stoupit. Takhle jednoduché to bylo.

Jaké byly první roky v nové práci?
Oč jednodušší bylo získat místo, o  to těžší 
byly začátky v  nové profesi. Přišla jsem do 
prázdné budovy a  sháněla veškeré vybave-
ní, protože tehdy se nenakupovalo, ale do-
opravdy shánělo, a  nedostatkovým zbožím 
bylo téměř všechno. Dnes v době internetu 
a  chytrých telefonů je až neuvěřitelné, že 
na pevnou linku se čekalo roky, a  tak jsem 

dost dlouho běhala z  Domečku telefono-
vat na národní výbor. Tam někde asi vznikla 
moje závislost na mopedech, a trvá dodnes. 
V úplných začátcích jsem vůbec ani netušila, 
jak a kde se pořady objednávají. Monopolní 
postavení Pražského kulturního střediska, 
systém povinných přehrávek, povolovacího 
řízení a dohledu nad veškerou kulturou jsem 
ale poznala velmi brzy.

Můžeš popsat situaci v  kultuře v  80.  
letech minulého století?
Stát se snažil mít kulturu pod kontrolou, 
k  povolovacímu řízení se nepředkládaly je-
nom názvy skladeb, ale kompletní texty slo-
vo od slova. Na koncertech se nesmělo pře-
hodit ani jejich schválené pořadí. Lidi zase 
byli vděční za jakýkoli náznak „protestu“, 
v  obrovské oblibě byli písničkáři a  v  jejich 
textech posluchači objevovali i  to, co tam 
nebylo.
Úplně prvním živým koncertem v Domečku 
byla Dílna Hany Hegerové 6.  března  1981 
a  bylo vyprodáno. Zvali jsme hrát kapely 
jako Marsyas se Zuzanou Michnovou a  Pe-
trem Kalandrou, Krausberry, Bluesberry, Yo 

Yo Band, Heuréka, Nerez. Zpívali tu i  Bára 
Basiková, Ondřej Hejma nebo Paleček  – Ja-
ník, Burian – Dědeček, Ivo Jahelka, Pepa Nos, 
Vladimír Merta, Karel Plíhal, Pavel Žalman 
Lohonka, Vladimír Mišík a  další. Pravidelně 
hostovalo slavné Anebdivadlo. Na filmové 
večery, které vedl Miki Kučera, se sjížděli zá-
jemci z celé Prahy, a Jan Švankmajer nám na 
ně půjčil originály svých filmů. Každý týden 
se pod názvem Pop legendy konala taneční 
diskotéka pro –náctileté, v pořádání jsme se 
střídali se svazáky, kteří měli v Domečku klu-
bovnu.
V téhle „domečkovské“ etapě mi byla až do 
své emigrace v  roce 1985 nejbližší spolu-
pracovnicí Alena Hájková  – Schulzová. Byli 
i  další, Alena mě ale na všechna další léta 
ovlivnila zásadně. Vedle našeho koncerto-
vání vedla v  Domečku Naděžda Girlová vy-
hlášené jazykové kurzy, v době totality svým 
moderním pojetím naprosto ojedinělé. V OB 
jsme také vydávali Hornopočernický zpra-
vodaj. Když se svépravická základní škola 
rozhodla v  roce 1983 ukončit pořádání let-
ního divadelního festivalu, bylo nám to líto 
a pořadatelství jsme převzali. Čtrnáctý ročník 
Divadla v přírodě byl první, který jsem orga-
nizovala, a letošní bude už čtyřicátý šestý. Co 
k tomu dodat?

Jak se s Tvým časově náročným zaměstná-
ním vyrovnávala rodina?
Manžel s nadhledem a klidem rybáře. Věděl, 
že někde v kanceláři „od – do“ bych nebyla 
šťastná, a  respektoval to. Energie jsem ten-
krát měla na rozdávání, takže jsem docela 
dobře stíhala práci i rodinu. A velkou oporu 
jsem měla v mamince, která se vnučce Lucii 
hodně věnovala. Byly to krásné roky.

Co se zásadně změnilo v 90. letech?
Po revoluci se paradoxně situace mnoha 
divadel a  klubů na čas zhoršila. Zmizel sice 
společný nepřítel, ale nebylo vyřešeno finan-
cování kulturních institucí, rušily se závodní 
kluby a kulturní domy a s nimi zaniklo hodně 

HANA ČÍŽKOVÁ: SVÉ NÁSTUPKYNI PŘEJI ZLOM VAZ!

S budoucí ředitelkou Bárou Jelínkovou, která k divadlu patří od dětství.

Křest knihy Vladimíra Stoklasy Moje divadelní cesta v roce 2009.

Před pětatřiceti lety.
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kapel a divadelních souborů. Několik let jsme 
s kolegyní Evou Urbanovou každý páteční ve-
čer trávily v Domečku na diskotéce, dodnes 
nechápu, jak jsme to mohly vydržet. Dobrou 
návštěvnost měly ještě dopolední pohádky 
pro děti, folkaři už moc netáhli a pro velká di-
vadelní představení neměl Domeček zázemí. 
Bylo to takové bezradné období.
Zlaté časy naopak zažívaly jazykové kurzy 
a  začátkem 90. let jsme otevřeli Divadelní 
školičku, kterou vedl Vladimír „Dáda“ Stokla-
sa. To byl začátek velkého návratu ochotnic-
kého divadla do Horních Počernic. Na dětský 
soubor se nabalili další nadšenci a  v  roce 
1994 mělo premiéru první představení dnes 
už vyhlášeného divadelního souboru Právě 
začínáme.

Můžeš čtenářům připomenout, jak došlo 
ke stavbě dnešního divadla?
Začátek nového tisíciletí byl ve znamení 
změn. Osvětová beseda Horní Počernice se 
přejmenovala na Kulturní centrum Domeček 
a já jsem se stala jeho ředitelkou. Hlavně jsme 
však dostali do užívání další budovu, kino 
Max. Hraní divadla v mírně upravených pro-
storách původního kina provázely technické 
problémy i veselé příhody. Bylo jasné, že bez 
větší stavební rekonstrukce se neobejdeme. 
Ta proběhla ve dvou etapách a v dnešní po-
době se Divadlo Horní Počernice otevřelo 
divákům v  říjnu 2006. Domovskou scénu 
v  něm našli také počerničtí ochotníci, kteří 
každoročně uvedou šest až sedm premiér. 
Bez kvalitního zázemí by to nebylo možné, 
a tyto podmínky jim jiné ochotnické soubory 
hodně závidí.

Jak na Tebe působily všechny ty zásadní 
změny?
Byly to pocity protichůdné. Radost, že bu-
deme mít vlastní „kamenné“ divadlo, i pocit 
velké zodpovědnosti. A  taky pochybnosti 
o  sobě samé, jestli mám k  této práci dosta-
tečné předpoklady. Když jsem si ujasnila, že 

tuhle práci chci dělat, přihlásila jsem se ke 
zkouškám na vysokou školu do studijního 
programu Mediální komunikace, obor jazy-
ková a literární kultura. Byly to perné tři roky.
V létě 2006 jsme se stěhovali z Domečku do 
nové kanceláře v  divadle. Styl práce se úpl-
ně změnil, všichni jsme se učili za pochodu. 
Překvapil nás veliký zájem diváků a tak jsme 
zvyšovali počet představení a výstav. Po prv-
ní sezóně jsme byli na konci sil a museli jsme 
pracovní kolektiv rozšířit. Dodnes pracuje 
v téměř nezměněné podobě.

Na divadle čteme nápis: Navštivte nás 
v  jubilejní desáté divadelní sezóně. Jak 
hodnotíš deset uplynulých let?
Hodnotit by je měli především diváci, ale po-
dle návštěvnosti soudím, že jsme si nevedli 
špatně.
Právě píšu Výroční zprávu Kulturního centra 

Horní Počernice za rok 2015, a tak už vím, že 
jsme loni uskutečnili celkem 245 představe-
ní, která navštívilo 32 715 diváků. To pocho-
pitelně není jediné ani hlavní kritérium, důle-
žitější je, aby diváci považovali divadlo za své, 
aby cítili, že jsou vítáni, že jsme tady opravdu 
pro ně. To se nám, doufám, dařilo.

Odcházíš po pětatřiceti letech. Nelituješ?
Často kolem sebe sleduji, jak velké umění 
je odejít včas. Věřím, že odcházím v  pravou 
chvíli. Stýskat se mi občas určitě bude, hlav-
ně po lidech, které jsem zvyklá vídat denně 
a také po přátelské pracovní atmosféře v di-
vadle. Všem kolegům za to upřímně děkuji, 
a  protože je nemůžu všechny vyjmenovat, 
zmíním aspoň „tři veterány“, kteří se mnou 
vydrželi nejdéle, Evu Urbanovou, Marušku 
Báčkovou a  Mirka Nováka. Své nástupkyni 
Barboře Jelínkové přeji: Zlom vaz!

Dana Mojžíšová, zastupitelka
Foto archiv KC Horní Počernice

Milá Hanko,  děkujeme ti za vše, co jsi pro 
počernickou kulturu v uplynulých letech 
udělala. 

Radní MČ

Ochotnické divadlo bylo a je v Horních Počernicích pojmem.

Porada nad divadelním fermanem

Splněný sen počernických divadelníků. Snímek je z roku 2006.

Čl
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Program divadla na březen a duben 2016
PŘEDPRODEJ

Předprodej vstupenek na duben a květen začne v pokladně divadla 
v úterý 8. března v 16 hodin.

POKLADNA
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu 

a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského 
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před 

začátkem všech představení pro veřejnost. V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně 
kartou. Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin. 

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin na 

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

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

Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

VÝSTAVA VE FOYER

FILIP NOVÁK fotografie
Vernisáž v neděli 6. března v 18 hodin

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 
ZADANÁ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Po předchozí domluvě mohou do divadla přijít 
i maminky s dětmi. MŠ a ZŠ mají při obsazování 
míst přednost. Jednotné vstupné 50 Kč.

Středa 2. 3. v 9.00 a 10.30
O KOUZELNÉ KULIČCE
Kejklířské divadlo z Doudleb 
Určeno pro 1. stupeň ZŠ

pondělí 14. 3. v 9.00 a 10.30
BROUČCI 
Kühnův dětský sbor
Určeno pro předškoláky a 1. – 4. ročník ZŠ

čtvrtek 17.3. v 9.00 a 10.30
SŮL NAD ZLATO 
DAP Praha
Určeno dětem z MŠ a 1. – 4. ročník ZŠ

pondělí 21. 3. a úterý 22. 3. v 9.00 a 10.30
VELIKONOČNÍ ČTYŘLÍSTEK
Liduščino divadlo 
Určeno dětem z MŠ a 1. – 3. ročník ZŠ

Úterý 1. března v 19:30

ZELŇAČKA
Agentura Familie

Sobota 5. března v 15.00

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická pohádka v  muzikálovém podání na 
motivy K. J. Erbena. Co svět světem stojí, ně-
kteří lidé touží jen po bezpracném životě, bo-
hatství a  moci. Napravit všechny špatnosti je 
velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme pro-
to rozvážní a  opatrní. Když chudý švec Matěj 
dostane zázračný ubrousek a beránka snášejí-
cího zlaťáky, v krčmě už na něj čeká vykutálená 
dvojice hostinských, která ho nestydatě okra-
de. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. 
Teprve když je po starostech, mohou si všichni 
oddechnout. Příběh plný písniček a  komic-
kých situací je určen pro dětské diváky od 3 do 
10 let i pro dospělé.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 7. března v 19.30
Irena Dousková

HRDÝ BUDŽES
Divadlo Příbram

Pátek 11. března v 19.30
Debbie Isitt

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA 
SVÉHO MANŽELA
Produkce, scéna a režie: Petr Kracík

úterý 1. 3. v 19.30
Zelňačka  
středa 2. 3. v 9.00 a 10.30
O kouzelné kuličce
sobota 5. 3. v 15.00
Obušku z pytle ven
pondělí 7. 3. v 19.30
Hrdý Budžes
pátek 11. 3. v 19.30
Žena, která uvařila svého 
manžela
sobota 12. 3. v 18.00
Rychlé šípy
pondělí 14. 3. v 9.00 a 10.30
Broučci
středa 16. 3. v 19.30
Blázinec
čtvrtek 17. 3. v 9.00 a 10.30
Sůl nad zlato
pátek 18. 3. v 19.30
Sousedé jsou požehnání 
sobota 19. března v 15.00
Zahrada
pondělí 21. 3. v 9.00 a 10.30
Velikonoční čtyřlístek
úterý 22. 3. v 9.00 a 10.30
Velikonoční čtyřlístek
úterý 22. 3. v 17.30
Koncert sborů Malíček 
a Paleček
středa 30. 3. v 19.30
Celebrity
čtvrtek 31. 3. v 18.00
Expediční kamera

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

PRÁVĚ HRAJEME
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Sobota 12. března v 18.00
Jaroslav Foglar/ Vlastimil Peška

RYCHLÉ ŠÍPY
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hudba: Alena Jelínková 
Výprava: Kristýna Altmanová, Petr Kořínek, 
Filip Minařík 
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Mirek 
Novák
Legendární komiks Jaroslava Foglara převede-
ný do jevištní podoby.
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonož-
ka… kdo by neznal slavný klub Rychlých šípů. 
Chlapce statečné, hrdé, čestné, veselé a podni-
kavé. Nebo raději dáváte přednost plantážní-
kům z Bratrstva kočičí pracky? Ať je to tak či tak, 
neváhejte a  vydejte se s  námi zpět do doby, 
kdy každá dívka byla dámou a  muži pravými 
gentlemany.
Hrají: Petr Beneš, Václav Procházka, Jaroslav 
Spitzer, Jan Hohenberger, Kamil Blažek, Adam 
Dufek, Stanislav Spitzer, Petr Kříž, Alžběta Hol-
cová, Barbora Bartošová, Jana Povolná, Anežka 
Moudrá, Magdaléna Moudrá, Anna Herianová/
Dominika Herianová
Hlas Jaroslava Foglara: Vladimír Stoklasa
Vstupné: 90, 70, 50 Kč

Neděle 13. března v 15.00

VODNÍK Z ČERTOVKY
Divadlo Cylindr
Pohádka inspirovaná legendami Malé Strany. 
Příběh tří vodníků o  nejmocnějším kouzle na 
světě - o lásce. Podle staré pražské legendy žije 
v  potoce Čertovka vodník Vrbina. Chcete se 
s  ním setkat? Tak si přijďte poslechnout jeho 
vyprávění o velké lásce sirotka Aničky a mladé-
ho vodníka Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném 
puškvorcovém elixíru. Vhodné pro děti od 5 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 16. března v 19.30
Jaroslav Gillar

BLÁZINEC
Green Production a Bohumír Starý
Režie a hudba: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády 
zmocní blázni z jednoho psychiatrického ústa-
vu. Téma ovládnutí společnosti šílencem je 
stále aktuální. Nečekané zvraty a konflikty jsou 
doprovázeny crazy situacemi jako z  němého 
filmu.
Hlavní roli, jakož i všechny další, ztělesňuje Mi-
roslav Táborský
Vstupné: 260, 230, 200 Kč

Pátek 18. března v 19.30

SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ
DS Právě začínáme
Scénář a režie: Iva  
Ptáčková, Klára Šimicová
Technická spolupráce : Tomáš Sýkora,  
Miroslav Novák 
Scéna: Karel Šťastný, Eva Bartoňová 
Hudební spolupráce: Diana Hořínková
Myslíte si, že když se odstěhujete na venkov, 
budete moci v klidu psát a věnovat se zahradě? 

To byste se divili. Nikdy totiž nevíte, na jaké 
sousedy narazíte. Překvapení tak čekalo 
v  jedné nejmenované vesničce i  na Vivien, 
která tady chtěla o  samotě hlavně psát. 
A tak si nachází vlastní způsob, kterým si chce 
klid zajistit. Na malé vesnici bývají sousedé milí 
a přátelští a  jeden druhému vidí do talíře, ale 
někdy i tito milí lidé dovedou pěkně zavařit… 
Hrají: Klára Šimicová, Jiří Špaček, Zdena Vízne-
rová, Alexandra Vytlačilová, Milan Rutner/ Da-
vid Urban, Jana Sůvová, František Vohralík
Premiéra 27. 2. 2016 v Divadle Horní Počerni-
ce. Inscenace vznikla za laskavého přispění MČ 
Praha 20. Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 19. března v 15.00
Podle knihy Jiřího Trnky

ZAHRADA
Divadlo Krapet
To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli 
a  cestou uviděli ve vysoké zdi z  kamene 
starou železnou branku, celou rezavou… 
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. A co te-
prve, když se ocitnou v takové tajemné Zahra-
dě plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, 
mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba 
a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. 
A právě do takové zahrady se zatoulají tři zvě-
daví kluci. A s nimi se můžete zatoulat i vy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 22. března v 17.30

KONCERT SBORŮ 
Malíček a Paleček - ZUŠ Horní Počernice
Rezervace místa je nutná, vstup zdarma.

Středa 30. března v 19.30
Ondřej Sokol

CELEBRITY
Studio DVA

Čtvrtek 31. března v 18.00

EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je největší cestovatelská 
a outdoorová akce u nás. Tento unikátní pro-
jekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého svě-
ta i novinky z domácí produkce.
Čeká vás čtyřhodinové pásmo filmů o dobro-
družství, divoké přírodě, poznávání nového, 
o extrémních zážitcích i sportech.
Vstupné 80 Kč

NA DUBEN 
PŘIPRAVUJEME
Neděle 3. dubna v 15.00
Milan Duchek

O JEŽIBABÁKOVI
Divadlo Pohádek
V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, který 
se své čarodějnické rodině nepovedl. Místo 
aby strašil a škodil lidem, všechno poplete.
O tom se přesvědčí i vesnické děvče Eliška, kte-
ré se v chatrči schová před bouřkou. Snaží se 
z Ježibabáka udělat člověka, ale její plány kazí 
čarodějnice Haračára, Ježibabákova teta. Přes 

její mnohé nástrahy nakonec dobro vítězí nad 
zlem, tak jak to v pohádce má být.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 7. dubna v 19.30
Václav Havel
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Divadlo na tahu
Režie: Andrej Krob
Brilantní komedie o souboji dvou mafiánských 
klanů ovládajících podsvětí, síle a absurditě lid-
ského jednání v područí slova a frází.
Na rozdíl od Brechtova pojetí adaptace Žebrác-
ké opery jako sociálního dramatu použil Václav 
Havel z knihy Johna Gaye Macheathův příběh 
z konce 18. století, aby vytvořil jakýsi universál-
ní model nelítostného soupeření o moc a ma-
jetek, odehrávajícího se mezi kuchyňskými 
škopky a kastroly…
Jak už to u Havlových her bývá, také tato hra 
stojí a padá s textem. Ve hře se nezabíjí, neškrtí 
ani viditelně nekrade. Všechno je skryto v ob-
ratně napsaných dialozích.
Zdánlivě dlouhé monology mají jednou pře-
svědčit protivníka o poctivých úmyslech, jindy 
zdůvodnit odklon od původních zásad. Ačkoliv 
všichni aktéři jsou velmi přesvědčiví, nikomu 
a ničemu se nedá věřit. Za vším následuje další 
intrika. Souboj se vyčerpává bezmeznou vírou 
ve svou převahu nad tím druhým, již má každý 
ze soupeřících.
Jednotné vstupné 120 Kč

Pátek 8. dubna v 19.30
Rob Becker
CAVEMAN
Produkce: agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Máte chuť se rozesmát až k  slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o  rozdílech 
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VYPRODÁNO

z představení Žebrácké opery 1. 11. 2015, foto Aleš 
Formánek
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mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví.
Muž jeskynní je malou sondou do života kaž-
dého z nás. Poodkrývá notoricky známé situ-
ace, při kterých dochází ke konfliktům mezi 
mužem a  ženou a  snaží se vysvětlit, proč se 
vlastně dějí. Nečekejte od hry žádné hluboké 
myšlenky, ale pokud se dokážete sami sobě za-
smát, Cavemana si užijete.
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Sobota 9. dubna v 15.00
Lumír Kubátko

TŘETÍ SUDBA
OUDIV – Úvalský divadelní spolek
Režie: Simona Mašatová
Pohádková komedie pro děti od 4 let na moti-
vy H. Ch. Andersena Slavík.
Pronájem otevřený veřejnosti, jednotné vstup-
né 80 Kč

Úterý 12. dubna v 19.30
Jean Barbier

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU
Produkce: umělecká agentura Harlekýn
Režie: Jan Novák
Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském 
dobrodružství sympatického venkovana ze 
Spáleného Poříčí nad Seinou.
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinční-
ho městečka se jednoho dne rozhodne, že pře-
kvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starost-
livý otec s podivem zjišťuje, že jeho milovaná 
dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje 
se jako společnice ve světě velké politiky a ob-
chodu, ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto 
spletitém prostředí se tatínek rychle zorientu-
je, a když okouzlí manželku svého nejvyššího 
šéfa, zcela to změní jeho život, budoucnost 
dcery, a  dokonce i  složení vlády. Rozjede se 
uragán záměn a komických situací, které nebe-
rou konce.

Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / Týna Průchová, 
Jarmila Švehlová, Simona Postlerová / Mirosla-
va Pleštilová, Barbora Šťastná Petrová / Malvína 
Pachlová, František Skopal / Martin Sochor, Jan 
Šťastný / Jan Čenský
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Sobota 16. dubna v 19.30
Michaela Doleželová a Roman Vencl

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hudba: Tom Hoyer
Současná tragikomedie o třech ženách v mez-
ních životních situacích.
Může slepý člověk vidět lépe než ostatní? Je 
v  možnostech povrchního pesimisty objevit 
hodnoty? Je životní optimismus nadání nebo 
postižení?
Jedno sanatorium, 3 postele, 3 noční stolky,  
3 životy, 3 královny.
Hrají: Barbora Jelínková, Iva Ptáčková, Zdena 
Víznerová
Inscenace vznikla za laskavého přispění MČ 
Praha 20
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 17. dubna v 15.00
Na motivy pohádky Boženy Němcové

PRINC BAJAJA
Divadýlko Kuba
Nové zpracování jedné z nejznámějších a nej-
krásnějších českých pohádek. Příběh o  lásce, 
odvaze a  moudrosti vypráví dětem královský 
šašek Matěj a  velevážená vrchní královská 
chůva Kateřina. Prostřednictvím masek a  ne-
tradičních loutek ožívají před diváky princ Ba-
jaja, krásná princezna, černý rytíř, hrůzostrašný 
drak a matka Bajaji seslaná na zem v podobě 
kobylky.
S Bajajou a jeho kobylkou prožijete velkolepá 
dobrodružství. Bajaja přemůže pětihlavou dra-
čí saň, bude hájit královský hrad před počet-
ným vojskem černého rytíře a nakonec zvítězí 
v  turnajovém klání. A  to vše proto, aby získal 
ruku, ale hlavně lásku krásné princezny a také 
aby dokázal, že on je tím pravým králem - od-
vážný, moudrý, spravedlivý, ale i soucitný.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 19. dubna v 19.30
Michael McKeever

HVĚZDNÉ MANÝRY
Divadelní společnost Háta
Překlad: Martin Fahrner 
Režie: Roman Štolpa
Hvězdné manýry jsou velmi povedená, rychlá 
a  bláznivá fraška. Odehrává se v  elegantním 
hotelu v  Palm Beach v  roce 1942, kde se má 
uskutečnit koncert s beneficí na podporu ame-
rických válečných výdajů. Organizátoři se neo-
bejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní 
sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě 
zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají   -li se 
na jevišti, neváhají zajít až k  fyzickému napa-
dení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Bude 
to těžké, protože obě hvězdy mají své manýry 
a  nekompromisně vyžadují to nejlepší apart-
má. Nešťastnou náhodou tedy skončí každá 
v jedné z jeho ložnic a strašlivý výbuch je jen 
otázkou času.
Hrají: Lukáš Vaculík, M. Bočanová/ A. Gondíko-
vá/ K. Špráchalová, O. Želenská, B. Chybová/ 
R. Pavlovčinová, M. Zounar, I. Andrlová/

P. Rychlá, M. Nohýnková/, V. Peterková/ 
I. Andrlová,  F. Tomsa, Z. Pantůček/ M. Sobotka
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 20. dubna v 16.00

IV. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
Pořádatel: ZUŠ Horní Počernice

Pátek 22. dubna v 18.00
Eva Bartoňová

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

Pohádkově laděný příběh o  lásce, intrikách 
a síle daného slova.
V jednom království se už sto let vypráví legen-
da o záhadném Králi zlodějů. Ukradne, na co si 
vzpomene a na místě činu vždy zanechá svou 
pečeť.
Hrají: V. Procházka, M. Hlavatá, L. Vondráčko-
vá, Š. Hanušová, J. Sůvová, R. Chlup, O. Krásný,  
D. Urban, L. Cejnar, M. Klich, J. Haken, T. Čech,  
E. Bartoňová, M. Vitouš
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 23. dubna 15.00

O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Divadlo Andromeda
Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat 
na děti ve své perníkové chaloupce a  tak se 
vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasyt-
nosti ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku 
s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku. 
Jestli se mu podaří dostat se na svobodu a jak 
to všechno dopadne, uvidí děti v  naší veselé 
pohádce s mnoha písničkami.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 24. dubna v 15.00
na motivy knihy Jiřího Dvořáka

ZPÁTKY DO AFRIKY
Divadlo Na Radosti
Dramatizace předlohy a režie: Eva Čechová 
Scéna, kostýmy: Matěj Čech, Karolína Klímová
Zvířata z pražské ZOO Trója dokázala využít osu-
dové náhody. Zapomenuté klíče v zámku klece 
hbitě ukořistí papoušci Jára a Koko a osvobodí 
další africké druhy zvířat. Slon Mugambo, žirafí 
rodinka Týna a  Fína, Pelikán - africký velikán, 
moudrý africký čáp Marabu, mrštný Fenek 

PREMIÉRA
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Majitel: tel. 605 835 762

Klidné prostředí

Nadstandardní vybavení 
Dispozice 6+kk, garáž

Zahrada 60 m2

Podlahová plocha 150 m2
Rok výstavby: 2008

V HORNÍCH POČERNICÍCH

ŘADOVÝ RD
PRODÁM

a naoko nebezpečná Kobra egyptská se vydá-
vají na dobrodružnou cestu z Prahy do Afriky. 
Hraje rodinné Divadlo Na Radosti Horní Počer-
nice: Jůlie Čechová, Veronika Čechová, Klára 
Eisenhammerová, Mája Klímová, Bára Tůmová, 
Anička Kulhavá, Anička Staňková, Lucie Scho-
vancová a Timotej Zuščík.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Úterý 26. dubna v 19.30

BOŽSKÝ ŘÍZEK
Nakafráno
Autorský ženský divadelní soubor Nakafrá-
no z Turnova vznikl koncem léta 2007. Popu-
dem ke vzniku souboru byla chuť vytvořit 
divadelní představení s  ženskou tématikou, 
ale hlavně těhotenství jedné z  členek, která 
se nechtěla vzdát hraní divadla ani s bříškem. 

Představení Božský řízek je z  porodnického 
prostředí a  rádo by divákovi poodhalilo další 
zákoutí ženské duše, tentokrát půjde o zákoutí 
duší žen „vylehávajících“ těhotných, žen pros-
tých i  tajemných. Komedie takřka detektivní 
má opět jednu velkou ambici a to diváka poba-
vit a rozesmát. A že nevíte, kdo jsou vylehávač-
ky a proč je řízek božský? Tak se račte přijít po-

dívat. Za Divadlo Horní Počernice představení 
vřele doporučujeme. Pobaví vás stejně dobře 
jako další hra souboru Naštěkaná, kterou jsme 
uvedli v minulé sezóně.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Čtvrtek 28. dubna v 19.30

MILENA MÁ PROBLÉM
Scénář a režie: Šárka Vaculíková
Dramaturgie: Apolena Vacková
Hudba: Jan Šikl
Produkce: Kamila Mottlová

Hravé, dravé ale i  vážné a  především vtipné 
představení. Všem ženám před svatbou, po 
svatbě, s dětmi i bez nich, všem mužům (těm 
co doma uklízí i těm, co neuklízí)…
Všem, co se chtějí zkrátka pobavit nad pravdi-
vostí života. Čtyři hlasy, čtyři ženy, čtyři životní 
zkušenosti a jedna nevěsta v den svatby.
Co všechno může v  jedné vteřině nevěstě 
problesknout hlavou než řekne své ano? A ne-
změní to nějak její rozhodnutí? Co když řekne 
nakonec ne? Jak se mladá dívka vypořádá 
s  ženskou úlohou v  manželství? Být vdanou 
ženou, ženou v domácnosti! Vařit, prát, žehlit, 
uklízet, mýt podlahy, mýt záchod? Opravdu to-
hle chce? Ještě se může rozhodnout jinak.
Zkrátka Milena se vdává a vše se zdá být jiné, 
než si představovala. Najednou váhá, jestli se 

chce doopravdy vdát.
Hraje Šárka Vaculíková
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Pondělí 9. května v 19.30
Michaela Doležalová a Roman Vencl

ANI ZA MILION!
Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Hruška
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvy-
slance, je Francouzka tělem, duší i  původem. 
Má dvě děti a  kufřík s  milionem eur, který je 
ochotna darovat každému, kdo si jej zaslou-
ží. Nenávidí venkov, samotu a  obyčejnost. 
Lambert  ženatý není,  manželka od něj 
utekla. Má duši námořníka a  žije jen 
pro svůj maják, o  který se stará čtyřia-
dvacet hodin denně, sedm dní v  týd-
nu. Miluje venkov, samotu a  obyčejnost. 
Ptáte se, co mají oba společného? No přece 
vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními do-
jmy. V  této brilantní detektivní komedii, která 
obě postavy svede dohromady a navěky spojí 
tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – 
každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je 
pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá 
vrah… Komediografové Roman Vencl a Micha-
ela Doleželová originálně dokazují, že i když ve 
hře vystupuje jeden muž a jedna žena, nemusí 
se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů. 
Atraktivní a  netradiční prostředí přímoř-
ského majáku, brilantní dialogy, strhují-
cí tempo, inteligentní humor a  originální 
zápletka dávají hře obrovský potenciál. 
Ve hře Ani za milion! excelují Adéla Gondíková 
a Jiří Langmajer.
Vstupné 320, 300, 280 Kč

DIVADLO V PŘÍRODĚ
Vážení diváci, od 13. května do 26. června pro 
vás opět budeme hrát v letním divadle v zahra-
dě svépravické školy. Během 46. ročníku festi-
valu Divadlo v přírodě uvedeme 14 titulů v 50 
představeních, připraveno je několik premiér 
i  reprízy úspěšných her. Podrobný program 
najdete v  dubnovém vydání HPZ, na našich 
webových stránkách a na sociálních sítích.

Hana Čížková, 
ředitelka KC Horní Počernice

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!
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Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e -mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly

Vážení návštěvníci,
výstava Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku běží na plné obrátky a je pro vás otevřena každý den 
od 9 do 17 hodin ve všech prostorách. Líbí se vám originální obrazy, loutky, plastiky, grafiky a ilustrace 
světoznámého umělce Jiřího Trnky, zkoušíte si práci animátora a režiséra loutkového filmu nebo si pro-
mítáte filmy v kinoautomatu zvaném Kinomat, který je umístěn v zámecké kočárovně. Velmi oceňujete 
i nádherné animované filmy Noro Držiaka a Lukáše Burdy, kteří se inspirovali dílem Jiřího Trnky.
Ani v březnu jsme nezapomněli na pohádkový víkend – 19. března vás může touto unikátní výstavou pro-
vést krásná princezna Zlatovláska a 20. března tajemná postava v dvojroli Dlouhého -Bystrozrakého. 
Budete se bavit, soutěžit, uvidíte spoustu filmů a pohádek, zkrátka stanete se součástí filmového, vý-

tvarného a pohádkového světa Jiřího Trnky.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

od 16. 1. do 15. 5. 2016, denně od 9 do 
17 hod.

ATELIÉR JIŘÍHO TRNKY NA 
CHVALSKÉM ZÁMKU
Unikátní výstavní projekt představí tvorbu 
světoznámého výtvarníka a filmaře Jiřího 
Trnky (1912-1969). Přes 300 originálních 
obrazů, loutek, plastik, ilustrací a  grafiky 
se vám představí v  působivých kulisách 
Trnkova výtvarného ateliéru. Nadchne 
vás dobové filmové studio s možností vy-
zkoušet si práci animátora a režiséra lout-
kového filmu. Nedílnou součástí výstavy je 
Kinoautomat, kde si můžete sami promítat 
filmy, například Špalíček, Staré pověsti 
české, Osudy dobrého vojáka Švejka, Sen 
noci svatojánské či Árie Prérie. Naprosto 
jedinečné jsou rovněž animované filmy 
Noro Držiaka a  Lukáše Burdy na motivy 
díla Jiřího Trnky.

Výstava probíhá od 16.  1. do 15.  5.  2016, 
denně od 9 do 17 hod. ve všech prostorách 
Chvalského zámku v Praze 9 – Horních Po-
černicích. Výstava se koná poprvé v Praze.

Vstupné na výstavu Ateliér Jiřího Trnky 
na Chvalském zámku: Dospělí 100 Kč, děti 
3-15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let 
a  ZTP/P 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 
až 3 děti) 260 Kč. Výhodné vstupné pro škol-
ní, dětské a seniorské kolektivy nad 10 osob, 
možnost objednat komentované prohlídky 
na tel. 281 860 130.

Doprovodné akce:
• 19. 3. Pohádková sobota na zámku se Zlato-
vláskou a světem J. Trnky
• 20. 3. Pohádková neděle na zámku 
s Dlouhým -Bystrozrakým a světem J. Trnky.

Projekt vznikl za finanční podpory Minister-
stva kultury ČR, hlavního města Prahy, MČ 
Praha 20 a Státního fondu kultury ČR. Děku-
jeme za podporu našim partnerům: společ-
nostem O.K. Servis BioPro, Restaurace Sezo-
na a  M+M,  s.  r.  o. Výstavu připravil Chvalský 
zámek ve spolupráci s  Nadačním fondem 
ŠANCE. Projekt vznikl díky Plzni - evropskému 
městu kultury 2015.

Navštivte i  výstavu Trnkova Zahrada 2 od 
15. 2. do 15. 5. 2016 v Malostranské besedě. 
Zvýhodněná vstupenka při návštěvě obou 
výstav. Více na www.zahrada2.cz

AKCE PRO VŠECHNY

So 19. 3. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁM-
KU SE ZLATOVLÁSKOU A SVĚ-
TEM JIŘÍHO TRNKY
Máte rádi pohádku o Zlatovlásce? Chtěli byste 
ji zažít „naživo“, projít s ní celý Chvalský zámek, 
unikátní výstavu Ateliér Jiřího Trnky s loutkami 
i filmy a zároveň se bavit a soutěžit? Půvabná 
a  jemná princezna Zlatovláska vás provede 
zámkem i  výstavami, budete plnit úkoly jako 
statečný Jiřík a hezky se pobavíte. Po skonče-
ní prohlídky můžete na zámku ještě zůstat, 
jak dlouho budete chtít. Komentované pro-
hlídky trvají 40  minut a  začínají vždy v  celou 
hodinu (poslední prohlídka v 16 hodin). Infor-
mace a  rezervace času prohlídky (nutná): tel. 
281 860 130.

Foto: Walnika

Foto: Jiří Sorrowdy Veselý -Photoart

Foto: Jiří Sorrowdy Veselý -Photoart
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Ne 20. 3. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
NA ZÁMKU S DLOUHÝM-
-BYSTROZRAKÝM A SVĚTEM 
JIŘÍHO TRNKY
Máte rádi pohádku o  Dlouhém, Širokém 
a Bystrozrakém a zároveň svět pohádek J. Trn-
ky? Chtěli byste projít s  postavou Dlouhého-
-Bystrozrakého celý Chvalský zámek, unikátní 
výstavu Ateliér Jiřího Trnky a zároveň se bavit 
a  soutěžit? Tajemný Dlouhý -Bystrozraký vás 
provede zámkem i  výstavami a  po skončení 
prohlídky můžete na zámku ještě zůstat, jak 
dlouho chcete a  třeba sledovat filmy Jiřího 
Trnky. Komentované prohlídky trvají 40 minut 
a  začínají vždy v  celou hodinu (poslední pro-
hlídka v 16 hodin). Informace a rezervace času 
prohlídky (nutná): tel. 281 860 130.
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VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE JAK JSEM SE OCTNUL V POHÁDCE 
A CELOROČNÍ VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY!
Krátce po zahájení naší nejkrásnější vý-
stavy Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském 
zámku jsme slavnostně vyhlásili a ocenili 
výherce výtvarné soutěže a  svého vítěze 
má i  celoroční soutěž O  kouzelný plamí-
nek víly Ohnivky! Tím velkým a  slavnost-
ním dnem udělování cen se stalo pondělí 
25. ledna 2016, kdy se velký sál zámku za-
plnil vítězi výtvarné soutěže, výherci sou-
těže s vílou Ohnivkou za jednotlivé měsíce 
a rodiči dětí. Ceny soutěžícím uděloval au-
tor výstavy a akademický malíř Jan Trnka, 
který je synem světoznámého výtvarníka 
a filmaře Jiřího Trnky. Jistě velká pocta pro 
mladé umělce – blahopřejeme!

Výherci výtvarné soutěže Jak jsem se oct-
nul v pohádce
Výtvarná soutěž Jak jsem se octnul v pohád-
ce aneb Staňte se součástí pohádkového svě-
ta Jiřího Trnky byla vyhlášena 2. září a ukon-
čena 30.  prosince  2015. Úkolem soutěžících 
se stalo originální výtvarné zpracování téma-
tu, které mělo přiblížit pohádkový svět, tak 
jak jej mladí výtvarníci znají z pohádek či si jej 
tak ve své fantazii představují.
Do soutěže zaslalo své obrázky celkem 461 
dětí a studentů ve věku od 2,5 let do 16 let, 
a  to především z  Prahy, ale také ze vzdále-
nějších míst, například z  Kladna, z  Vrbovce 
u  Znojma, z  Kamenice, z  Nového Bydžova 

u Hradce Králové či z Říčan. Konkurence tedy 
byla obrovská!

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:
1. kategorie – předškolní děti
2. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
3. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií I
4. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií

Níže uvedená výtvarná díla vybrala komise, 
jíž předsedal a  hlavní slovo ve výběru měl 
Jan Trnka. Dalšími členy komise byla ředitel-
ka Chvalského zámku Alexandra Kohoutová 
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a  produkční Rozka Beránková. A  jaké ceny 
dostali ocenění výherci? Překrásné knihy Jiří-
ho Trnky věnoval přímo Jan Trnka, další věcné 
ceny pak Chvalský zámek.

I. kategorie:
1. místo: Matěj Valk, MŠ Chodovická, Praha 9
2. místo: Alice Rezková, MŠ Chodovická, 
Praha 9 a Ema Hrúziková, MŠ Kamenice
3. místo: Johanka Kubová, MŠ Kamenice 
a Elvina Tůmová, Praha 9

II. kategorie:
1. místo: Alžběta Sýkorová, DDM 
Praha 9 – Černý Most a Ráchel Skalová, 
ZŠ nám. Curieových, Praha 1
2. místo: Majda Kovačovská, FZŠ 
Chodovická, Praha 9
3. místo: Šárka Pumrlová, Výtvarný 
kroužek „Zdeňka“, Kladno

III. kategorie:
1. místo: Justýna Jabůrková, Gymnázium 
Chodovická, Praha 9 a Anna Spiridonová, 
ZŠ nám. Curieových, p. o., Praha 1
2. místo: Marcela Košařová, ZŠ nám. 

Curieových, Praha 1 a Ondřej Pospíšil, 
ZŠ nám. Curieových, p. o., Praha 1
3. místo: Anna Skrahuská, ZŠ nám. 
Curieových, Praha 1

IV. kategorie:
1. místo: Michael Reljič, Gymnázium 
Chodovická, Praha 9 a Ivana Stuchlíková, 
ZŠ praktická, Bártlova, Praha 9
2. místo: Jan Havel, ZŠ Hloubětínská, 
Praha 9 a Josef Šesták + Filip Jelínek, 
FZŠ Chodovická, Praha 9
3. místo: Bára Štajnerová, Gymnázium 
Chodovická, Praha 9

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným 
děkujeme za hezké chvilky, které jsme zažili 
při vybírání těch nejzajímavějších výtvarných 
děl. Věřte, nebylo jednoduché vybrat jen ně-
které. Děkujeme také všem učitelům, lekto-
rům a rodičům, kteří vedením, dobrou radou 
či povzbuzením pomohli na svět nádherným 
obrázkům.

Vítězná díla budou vystavena na Chvalském 
zámku od 16.  ledna do 15.  května  2016 

v prostoru 1. patra. Všechny ostatní výtvarné 
práce budou k nahlédnutí v prostorách zám-
ku.

Losování celoroční soutěže O  kouzelný 
plamínek víly Ohnivky
Soutěž O kouzelný plamínek víly Ohnivky, 
kdy naše nezbedná víla zanechává každý mě-
síc dětem novou otázku k hádání, se těší vel-
kému zájmu dětí. V  roce 2015 v ní soutěžilo 
3 681 dětí! Za přítomnosti všech výherců za 
jednotlivé měsíce jsme losovali absolutního 
celoročního vítěze. Fanfára zní a  je to tady: 
absolutním vítězem za rok 2015 a  šťastným 
držitelem volné celoroční vstupenky na vý-
stavy Chvalského zámku pro rok 2016 se stá-
vá šestiletý Matouš Langer z Horních Počer-
nic, původní výherce za měsíc prosinec.

Těšíme se s vámi na setkání na výstavě Ateliér 
Jiřího Trnky na Chvalském zámku i na všech 
našich akcích a děkujeme za vaši přízeň.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

NOCOVÁNÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU BYL ZÁŽITEK ZE VŠECH NEJ!
Druhé historické nocování u  nás na zám-
ku, které se konalo o pololetních prázdni-
nách 29.  ledna, bylo naplněno účastníky 
do posledního místečka, nabité zážitky 
a tak moc živé, že spát se nechtělo! Po noci 
plné nástrah, kdy děti podnikly cestu za 
pokladem dle instrukcí z  dopisu Bludné-
ho rytíře, po krásném kině s  filmy Jiřího 
Trnky, báječné zámecké hostině, kde byli 
návštěvníci obsluhováni pohádkovými 
postavami – vílou Ohnivkou, Meluzínkou, 
skřítkem Matýskem pod vedením komte-
sy Rozalíny, po neskutečných zážitcích… 
nakonec usnuli všichni, i když to dalo za-
brat. A ráno následovala svižná rozcvička, 
tanec a na snídani čokoláda. No co jiného 
byste taky chtěli na zámku snídat?
Děkuji všem zúčastněným, nejvíce produkční 
Rozce Beránkové, Aničce Beránkové, Aničce 
Herianové a  Marku Bezpalcovi. A  děkujeme 
i našim malým i velkým hostům. Pokud chce-
te nocovat na zámku i vy, další možnost bude
o pololetních prázdninách 2017.

Alexandra Kohoutová, ředitelka  
Chvalského zámku, foto: Anna Herianová
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… A ZASE TEN MASOPUST!
Neděle 7. února přivítala masopustní prů-
vod sluníčkem a příjemným počasím, což 
přimělo masky a  maškary k  ještě větší 
kreativitě a  účasti než v  minulých letech. 
Děkujeme všem, kteří se na organizaci 
podíleli  – věřte tomu, že organizace Ma-
sopustu dá zabrat, ale výsledek stojí za to!

Masopustní průvod v  čele s  bryčkou, jezdci 
na koních a dvěma harmonikáři vyrazil krát-
ce po 14. hodině od ZŠ Ratibořická. Na Úřa-
dě MČ proběhla již tradiční scénka, kdy pan 
Masopust alias Jiří Stibor zamýšlí požádat sta-
rostku o Masopustní právo, avšak jeho úmy-
sl chce zhatit zlotřilý medvěd, který právo 
ukradne. Naštěstí jako vždy starostku Hanu 
Moravcovou zachránil ztepilý zbrojnoš a prá-
vo masopustu mohlo být předáno. Všechny 
maškary a účastníci průvodu byli štědře po-
hoštěni něčím ostrým i koláči. Děti dostaly 
bonbony a lízátka.

Průvod následně pokračoval ulicí Mezile-
sí, Sekeřickou a  dalšími až ke hřišti Lhotská, 
kde rodinné centrum MUM připravilo Cirkus 
MUM se soutěžemi a atrakcemi pro děti. Ná-
sledně jsme zastavili u  restaurace Sezóna, 
kde nás přivítal její ředitel Jan Škrle a pohos-
til masky panáky a připil na zdar Masopustu.
Poté se již dav nahrnul na nádvoří Chval-
ského zámku, kde všechny vítala nezbedná 
Meluzínka, nejlepší kamarádka víly Ohniv-
ky. Volba nejlepších dětských masek byla 
nelehká, ale díky novému prvku – pódiu na 
nádvoří  – si mohli malí vítězové užít svůj 
okamžik slávy jaksepatří. Kromě překrásných 
keramických medailí z DDM Horní Počernice 
dostaly nejlepší masky i ceny od zámeckých. 
Ostatní děti byly podarovány bonbony, aby 
to nikomu nebylo líto. Mimo to měli účastní-
ci průvodu absolutní přednost při vstupu na 
ochutnávku zabijačkových dobrot.

Harmonikáři vyhrávali a návštěvníci se hrnuli 
ke stánkům, kde všichni ocenili zabijačkové 

dobroty od našeho sponzora Hypermarketu 
Globus Černý Most a chutné koblihy od Pe-
kařství Moravec.

Masopust připravují téměř zdarma a ve svém 
volném čase tyto příspěvkové, neziskové 
organizace a  spolky, kterým z  celého srdce 
děkuji za nelehkou práci, za jejich úsilí a nad-
šení pro věc: Chvalský zámek, Skauti, Spolek 
Molechet, RC MUM, DDM Horní Počernice 
a Restaurace Sezóna.

Ráda bych jmenovitě poděkovala i starostce 
Haně Moravcové, Jiřímu Stiborovi -panu Ma-
sopustovi, za Chvalský zámek pak Rozce Be-
ránkové, Andree Špačkové, Andree Proškové, 
Daliboru Beranovi, Ludvíku Boudovi dále pak 
Aničce Beránkové, Městské policii Praha 20, 
Policii ČR, MČ Praha 20, Evě Tůmové a redak-
torce Lence Bartákové.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Lenka Bartáková, 
redaktorka
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STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU VE ZNAMENÍ CIRKUSU BYLA TAJUPLNÁ 
A LIDUPLNÁ!
Již potřetí jsme uspořádali Strašidelnou 
noc na Chvalském zámku  – jedinečnou 
akci, jež se koná pouze jedenkrát v  roce. 
Poprvé u nás dlela strašidla, loni zde řádi-
li piráti a  letos se tajuplná noc konala ve 
znamení cirkusu. A  cirkus tady skutečně 
byl  – nejen svítícími přízraky, záhadný-
mi bytostmi, ale i návštěvníky se to u nás 
toho dne přímo hemžilo. Onoho dne 
6. února přišlo na zámek 521 návštěvníků, 
z toho jen 378 na Strašidelnou noc.

A  co jste mohli vidět? Výstava Ateliér Jiřího 
Trnky v  noční atmosféře vybízela všechny 
k  nejrůznějším činům  – ve druhém patře 
tančili v  divokém reji svítící cirkusáci a  brali 
do kola i užaslé návštěvníky, nalévaly se sví-
tící nápoje, mohli jste zavítat do komnaty 
principála, na podivnou hostinu či do šapi-

tó. V přízemí vás překvapil podivný mim, ve 
sklepení vězel uvězněný vlkodlak, kterého 
bedlivě střežil krotitel -skřet a  budoucnost 
věštila středověká věštkyně. Mohli jste se 
podívat na filmy Jiřího Trnky v Kinomatu a to 

zdaleka nebylo všechno! Podívejte se na fo-
toseriál, který pro nás zhotovil Jiří Sorrowdy 
Veselý -Photoart, neboť to opravdu musíte 
vidět! Za perfektní přípravu děkuji Rozce Be-
ránkové, Andree Proškové, Zuzce Dejmkové, 
za pomoc Daliboru Beranovi, Ludvíku Boudo-
vi, za účinkování Aničce Beránkové, Martině 
Procházkové, Jiřímu Stiborovi, Lence Červen-
kové a všem svítícím přízrakům a podivným 
bytostem.
A  za přízeň a  skvělou návštěvnost vám, ná-
vštěvníkům. Další možnost hezky se bát při 
strašidelné noci budete mít v únoru 2017.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Jiří Sorrowdy Veselý ‑Photoart
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Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za leden 2016
Milé děti. V polovině ledna jsem otevřeli krásnou výstavu Ateliér Jiřího Trnky, která se vám moc líbí a rády 
ji navštěvujete. Ani v tomto studeném měsíci plném práce na vás víla Ohnivka nezapomněla se zvědavou 
otázkou. Všechny děti si měly pozorně prohlédnout obrázky na výstavy a pak uhádnout, jak se jmenovala 
holčička, která chránila svou zahrádku před zlou babou Zimicí. Ano, byla to Květuška z pohádky O Květušce a její zahrádce. Jistě tuto po-
hádku znáte ze Špalíčku, který napsal František Hrubín a ilustroval Jiří Trnka. Tentokrát se štěstí usmálo na sedmiletou Lucku Kalinovou 
z Prahy 4, která získává komentovanou prohlídku s princeznou Popelkou. Počet odevzdaných kuponů byl 165 a správných odpovědí 158. 
Tak zkusíte to příště i vy?                     ‑ ak‑

Placená inzerce

Mobil: 603 242 142
www.sute ‑pisky.cz

Ku
lt

ur
a



28Hornopočernický zpravodaj – březen 2016

 DDM PRAHA 20

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY 19. 3. 2016
Zima nám ještě neukázala záda, 
ale my již myslíme na blížící se 
Velikonoce a s nimi i na Velikonoč-
ní dílničky. Velikonoční obyčeje 
v Česku patří mezi velmi oblíbené. 
Velikonoce jsou vždy spojeny s ví-
táním jara. Většina z  nás si koupí 
první jarní kytičky, vyzdobí byt, 
připraví kraslice, nastřihá mašle, 
uplete pomlázky. S  jarní dekorací 
pro sváteční výzdobu vám rádi po-
můžeme v  sobotu 19.  3.  2016 od 
9.00 do 13.00 hodin na Velikonoč-
ních dílničkách.
Akce je určena pro malé i velké.
Aktivity:
- kraslice zdobené barevnými  
  vosky (vyfouklé vajíčko s sebou)
- věneček či závěs ozdobený  
  drobnými dekoracemi
- mramorované kraslice (vyfouklé  
  vajíčko s sebou)
- tvoření z papíru - dekorace  
  (výroba ptáčků a zajíců)
- veselé jarní figurky
- drátované ozdoby
- vosková technika - enkaustika  
  (zajíček s vajíčkem)
- zdobení dřevěných vajíček  
  vypalováním
- filcování - věneček, vajíčko

VÝTVARNÁ DÍLNA - VELIKONOCE
Kurz je určen pro mládež a dospělé.
Pátek 18. 3. 2016 od 16.00 do 19.00 hodin
Cena: 50 Kč, včetně materiálu.
Program - filcování, zdobení velikonočních dekorací a enkaustika
Vede Hana Farkašová a Hana Volfová

KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
S HONZOU JESLÍNKEM
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
Cena: 250 Kč, včetně hlíny, glazury a výpalu.
17. 3. 2016
31. 3. 2016

VÝTVARNÉ STŘEDY S HANKOU
Kurzy jsou určené pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Středa 17.00 – 18.55 hodin
Cena: 250 Kč, včetně základního materiálu.
2. 3. 2016 pedig
30. 3. 2016 drátování

VÝTVARNÁ SOBOTA S HANKOU - FILCOVÁNÍ
Kurz je vhodný pro dospělé a děti od 10 let.
Sobota 2. 4. 2015 od 14.00 do 18.00 hodin
Cena: 350 Kč, včetně materiálu.
Téma: zvířátko nebo panenka, víla
Vede Hanka Farkašová
Účast je možná pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle 
281 925 264 a 605 700 772, na e -mail farkasova@ddm -hp.cz nebo 
osobně v kanceláři DDM.
Následující termíny dílen a keramiky naleznete na webových strán-
kách www.ddm -hp.cz v odkazu dílničky.

KYTARA A TECHNOLOGIE VZDĚLÁVÁNÍ
V  našem DDM se tradičně 
vyučují kytarové kroužky 
různých obtížností (letos 
nově i pro dospělé).
Pro větší efektivitu a  úsporu 
času mohou účastníci využí-
vat moderních technologií. 
Naše zařízení má k  dispozici 
počítače a tablety na různých 
platformách, často si však 
nosí účastníci zařízení svá 
(smartphony, tablety, phab-
lety aj.) např. k ladění kytary, 
k nácviku rytmů a temp - me-
tronom, nahrávání a  úprava zvuku a  videí (prstoklad, rytmika  atd.), 
k  vyhledávání písní s  akordy, k  práci s  výukovými videi (usnadnění 
domácí přípravy), ale především k možnosti komunikace a sdílení ne-
závisle na čase kroužku a prostorách budovy DDM, přesto však zabez-
pečeně v  systému Moodle (více o  Moodle - Hornopočernický zpra-
vodaj, 11/2015). V systému Moodle lze mezi jednotlivými účastníky 
(pedagogové, klienti a případně jejich rodiče) mimo jiné: sdílet písně 
z  internetových databází, akordy, diskuze (akce pro vystoupení, cvi-
čení akordů, písní, stupnic atd.), ofocené poznámky pedagoga z ta-
bule, sdílet soubory a aplikace a mnohé další. S rychle se rozvíjejícími 
technologiemi budou možnosti využití nejen v hudebních kroužcích 
narůstat a tedy i narůstat nutnost, aby se pedagogové v oblasti těch-
to technologií kontinuálně vzdělávali.

Karel Šimeček, pedagog volného času

EXKURZE DO MICROSOFTU 9. 3. 2016
Ve středu 9. 3. 2016 (jarní prázdniny v Horních Počernicích) pořádá 
DDM akci s názvem Exkurze do Microsoftu. Návštěvníky čeká předsta-
vení nejnovějších Windows 10, XBOXu One a prohlídka open -space 
prostor nové budovy sídla Microsoft (Vyskočilova 1561/4a, Praha 4 
- Michle). Sraz pro případné zájemce je stanoven na 9:30 před bu-
dovou DDM a  předpokládaný konec ve 14:30 opět před budovou 
DDM. Exkurze je zdarma. S sebou svačinu a lístek na MHD. Počet míst 
je omezen (na akci je tedy nutné se předem přihlásit), tak neváhejte 
a přihlašte se na simecek@ddm -hp.cz, nebo tel.: 605 700 772.

Karel Šimeček, pedagog volného času

24. 3. až 28. 3. 2016   ZAVŘENO - VELIKONOCE

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK
V  době jarních prázdnin opět pořádáme lyžařský a  snowboardový 
výcvik na našem oblíbeném místě na Masarykově chatě v Deštném 
v Orlických horách. Lyžaři i snowboarďáci jsou na sjezdovce hned, jak 
vyjdou z chaty, protože sjezdovka velkého polského lyžařského areá-
lu Zieleniec vede těsně kolem Masarykovy chaty. Příznivé podmínky 
zde mají i běžkaři, kteří s námi již druhým rokem také jezdí. Několik 
tras vede hned vedle chaty a napojují se na Orlickohorskou magist-
rálu. Za zimním dobrodružstvím se s námi vydává každý rok 45 dětí 
od 9 let. Doufáme, že i letos nám vyjde počasí a užijeme si pořádnou 
lyžovačku.
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

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

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

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Přidejte se k nám na FACEBOOKu

Vše o programu 
na  www.rcmum.cz

Tančírna – klasika i oldies
19. 3. od 2000

KDE: kulturní středisko DOMEČEK, 
Votuzská 322/12, Horní Počernice

Vstupné: 120 Kč

Skupinové vstupné:
4 osoby: 400 Kč
6 osob: 500 Kč

Doporučujeme rezervaci: 775 720 585 
hanka.schovancova@rcmum.cz.

Nabízíme hlídání dětí na Hajálesu. 

DĚTSký  MAškARNí  bál
19. 3.  1000–1200 nebo 1500–1700

KDE: kulturní středisko DOMEČEK, 
Votuzská 322/12, Horní Počernice.

Vstupné: 80 Kč / osobu 
(děti do 2 let ZDARMA) 

Skupinové vstupné: 
4 osoby: 280 Kč
6 osob: 350 Kč

REZERVACE NUTNÁ!! 775 720 585, 
hanka.schovancova@rcmum.cz

Jak chytře nakupovat a jíst 
aneb Jak se vyznat v potravinách
4. 3. 10.00–11.30
S hlídáním dětí. Chcete více porozumět 
tomu, co jíte a co si kupujete? Chcete 
potraviny a jídlo nakupovat a konzumovat 
chytře? Témata přednášky:  Jak neplatit za 
kvalitní potraviny víc, než je opravdu nutné. 
Jak porozumět etiketám, názvům a složení 
potravin, a jak se přestat bát éček. Tipy 
na rychlé a přitom kvalitní vaření a jídla... 
Lektorka: Veronika Hanzlíková.

jarní bURZA hraček, sportovních 
a dětských potřeb
8. 4. 15.00–19.00
Co přinést a co můžete koupit? Např. 
sportovní potřeby na jaro a léto (kola, 
odrážedla, kolečkové brusle). Autosedačky, 
cyklosedačky. Kojenecké potřeby 
(odsávačky, šátky, nosítka, lehátka). 
Stavebnice, puzzle, knížky, lego. Panenky, 
autíčka. Dětské karnevalové kostýmy, 
sportovní dresy, trikoty, plavky.
Příjem věcí na burzu: čt 7. 4.
9.00-12.00 a 18.00-20.00, pá 8. 4. 9.00-
12.00. Výdej neprodaných věcí:  so 9. 4.
9.00-11.00, po 11. 4. 9.00-12.00. 
Podmínky prodeje na www.rcmum.cz.

PRO DOSPĚlÉ

kurz fotografování vlastních dětí
6. 4.  10.00–15.00
Hlídání dětí při teoretické části. Teorie: 
světlo a kompozice, jak vybrat místo 
a pozadí, jak komunikovat s dětmi. Praxe: 
nastavení fotoaparátu, samotné focení. 
PŘIHLÁŠKY: nikol.varcevova@nicom.cz, 
775 345 115.

po–pá 8.00–12.30 + út, st 15.00–18.00
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi internetem s možností zapůjčit si notebook, 
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku. 
mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz, Mezilesí 2058, nízká budova mezi věžáky

V Mumraji to žije!

Nikoho nehledáte, ale potřebujete pracovat? 
V Mumraji máte na práci klid. Děti vám pohlídáme.

Hledáte masérku? korektorku? Výživového poradce? kosmetičku? 
Pracují u nás, nebojte se je oslovit.

Mumraj – práce a hlídání dětí pod jednou střechou.

MUMRAJ
 coworkingové centrum

PŘIPRAVUJEME NA lÉTO
letní školička a Montessori klub 8.-12. 8.
Přihlásit se můžete už teď.

Víte, že dobrovolníci v listopadu 2015 
v MUMu odpracovali celkem 227 hodin?
Víte, že dobrovolnictví je nedílnou 
součástí fungování MUMu? 
Naši dobrovolníci pomáhají při akcích 
(maškarní, pohádkový les, burza, 
masopust...). Připravují program pro rodiče 
s dětmi. Pracují v administrativě a překládají. 
Pomahájí jednorázově (úklid, opravy, 
stěhování, malování...) Realizují své nápady, 
účastní se porad a supervizí, vzdělávají se...

Přidejte se do týmu dobrovolníků.  
dasa.charova@rcmum.cz, 775 720 586
www.rcmum.cz/dobrovolnici

DObROVOlNíCI
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„Holky, na co vy chcete vlastně jít?“ nadhodí 
moje kolegyně Judita ve třídě plné osmá-
ků a zadívá se nehty naproti sedící Šárky. „Já 
chci být cukrářkou!“ vytryskne z Míši. Ta to ni-
kdy neměla nijak lehké a hodně se stěhovala 
z místa na místo. Přesto má jasno, kdo je a čím 
by chtěla být. „No to je super!“ přizvukujeme 
a já si vybavím fotky dortů, které nám jednou 
ukazovala na mobilu. „Já bych chtěla jít na 
kadeřnici,“ připojí se do debaty Šárka. „A pak 
bych si chtěla udělat takovej ten kurz…kurz 
na nehty!“ upřesní své představy. „To jsou zají-
mavé plány!“ sdílíme s holkami jejich nadšení. 
„Je moc důležité mít sny,“ dodávám a vzpome-
nu si na sebe a svoje mládí.
„A co Ty, Kristý?“ zkusím do debaty zatáhnout 
poslední členku našeho „stolního“ uskupení. 
„Já ještě nevím,“ sklopí oči a trochu rozpačitě 
upravuje učebnici ruštiny, kterou už mají pro 
dnešek za sebou. „Však je ještě rok, ne?“ usmě-
je se přátelsky Judita a zvonek zazvoní. Dnes 
sem půjdeme už jen jednou.
Já a moji kolegové zjišťujeme mezi našimi kli-
enty, co je baví, co mají rádi a tak. Myslím, že je 
důležité ptát se: „Kdo jsi?“, „Co bys rád dělal?“ 
a „Co od života očekáváš?“. Tak vracíme dospí-
vající k nim samotným, k hledání jejich iden-
tity. Tedy k pravému vývojovému úkolu jejich 
dospívání. U menších dětí se stačí ptát třeba 
jen: „Jakou barvu máš rád?“, „Jaké je tvoje ob-
líbené zvíře?“ nebo „Co ti chutná?“. Když víme, 

kdo jsme, můžeme se tak i  snadněji rozhod-
nout!
„Čau,“ vítá nás po příchodu ze ZŠ Stoliňská ko-
lega Jirka. „To je praktikantka Jana, bude sem 
chodit každou středu až do května.“ Seznamu-
je nás a my si podáváme ruce. Ani se neohře-
jeme, už někdo otevírá dveře. „Jé, čau Davide! 
Sedneme si zas na tu češtinu?“ David zdaleka 
nesdílí Jirkovo nadšení, ale pokorně si k němu 
sedá. Trénování i/y může začít. David je pěkné 
kvítko, v klubu měl kvůli pruzení a nadávkám 
už několikrát stopku. Se svými dvěma kamará-
dy tak skončil na „hodinovém režimu“. To zna-
mená, že mohou přijít do klubu každý den jen 
na jednu hodinu a mají v tu dobu naši plnou 
pozornost. Po dvou „sezeních“ s Jirkou dostal 
šanci být v  klubu opět po celou dobu jako 
ostatní. Když ho vidím sedět soustředěně s Jir-
kou u PC, vím, že David i my pracujeme dobře.
Od půl druhé do půl třetí čekají na poslední 
vyučovací hodinu už jen deváťáci. Najdeme 
je jako obvykle nad mobily a  tablety. „Čau!“ 
vítáme se. „Máte s  sebou Vládce Tokia?“ táže 
se Martin, kterého tahle hra minule zaujala. 
Sedáme si ke klukům a Jirka vytahuje hru. Ten-
tokrát se zapojuje i Tadeáš, který se předtím 
držel spíš zpátky. Přestávka končí, tentokrát to 
uteklo skutečně rychle. „Kdybyste chtěli, ně-
kdy vám hru půjčíme a vy můžete hrát sami, “ 
nabízí Jirka. Pánové vítají nabídku s nadšením.
Klientům, které známe déle, jsme ochotni za-

půjčit i některé vybavení klubu. Podporujeme 
tak jejich samostatnost a  pomáháme jim vy-
tvářet a  rozvíjet vzájemné vztahy. Také jsme 
rádi, když o některé klienty zkrátka „přijdeme“. 
Když už nás zkrátka nepotřebují. Třeba proto-
že, že získali nové kamarády, nebo si našli jiné 
koníčky.
Opět směřujeme ke klubu, když zahlédneme 
našeho „teréňáka“ Petra s klientem. Čekají na 
autobus. Jedou do Centra kariérního poraden-
ství zjišťovat, na jakou střední školu se Radim 
hodí. Radima známe dlouho a  právě Petra si 
zvolil jako pracovníka, se kterým chce výběr 
střední řešit. A  protože je Petr poctivý a  má 
svou práci rád, zvedl telefon a během pár mi-
nut domluvil schůzku. Málokdo možná ví, že 
doprovod do návazné instituce je také jedna 
z našich služeb klientům. Můžeme je zdarma 
doprovodit na policii, k soudu nebo třeba do 
již zmíněného kariérního centra. Přišli jsme ke 
dvojici blíž a rozhodli se, že počkáme na spoj 
s  nimi. „Radime, tak vyber pro Petra nějakou 
dobrou školu, jo?“ vtipkuje Jirka a najednou se 
smějeme všichni. Když se podívám na naši no-
vou praktikantku, všimnu si, že se usmívá taky. 
Někdy si o nás ti nově příchozí musí myslet, že 
jsme pořádně praštění, napadne mě. Pro dne-
šek tady Přestávka končí…

Ivana Štefková, 
sociální pracovník HoPo

Ve čtvrtek 28.  ledna 2016 proběhla ve chval-
ské škole 137. valná hromada Sdružení dob-
rovolných hasičů Chvaly. Po uvítání starostou 
sboru Oldřichem Mudrou připomněl Ludvík 
Frič stručnou historii sboru a  všechny akce 
loňského roku. Minutou ticha pak přítom-
ní uctili památku zemřelých členů. Během 
schůze se promítaly fotografie z akcí, při nichž 
chvalští hasiči asistovali, kdo měl zájem, pro-
hlédl si kroniky chvalského sboru. Pozvání 
na valnou hromadu přijala 1. místostarostka 
Prahy 20 Eva Březinová a zastoupila pracovně 
vytíženou starostku. Poděkování patří též její-

mu manželovi a řediteli chvalské školy Marti-
nu Březinovi za poskytnutí prostor pro konání 
schůze. Pokračuje tak dlouholetá úspěšná 
spolupráce mezi vedením školy a sborem, pře-
devším pravidelná námětová cvičení, při nichž 
pedagogové a  žáci nacvičují evakuaci školní 
budovy. Schůze byla ukončena potvrzením 
stávajícího předsednictva sboru, poděková-
ním starosty za účast a přáním všeho dobrého 
v novém roce.

Jiří Hubený,
foto autor

Více než sedmdesát krásných masek, dětský 
smích, masopustní koblihy, tombola, divadel-

ní představení Tomáše Kořénka „Zebra leze 
dírou aneb veselé zpívání se zvířátky“ a disko-

téka - takový byl náš 
maškarní masopust-
ní bál. Každá maska 
si odnášela domů 
dárek, ty nejlepší 
i  sladkou odměnu. 
Co pro nás bylo vů-
bec nejdůležitější, 
všichni bez ohledu 
na zdravotní nebo 
jiný handicap pro-
žili společné veselé 
odpoledne v  soko-
lovně ve Chvalko-
vické ulici. Těší nás, 
že mezi nás přišly 

i  děti z  azylového domu SKP HOPO. Děku-
jeme všem dobrovolníkům z  diakonického 
střediska Divizna, kteří ochotně pomáhali 
s výzdobou, organizací od začátku až do kon-
ce a  společnosti T -Mobile, která tuto aktivitu 
podpořila v  grantové výzvě Mluvme spolu. 
Děkujeme ale hlavně všem dětem i rodičům, 
kteří si připravili masky, přišli mezi nás a spolu 
s námi dokázali, že nejkrásnější je svět, který 
společně dokážeme sdílet. Za rok se těšíme na 
viděnou!

Jana Hájková,
Foto: Vitalína 

Tiefenbachová

JE DŮLEŽITÉ MÍT (PROFESNÍ) SNY

137. VALNÁ HROMADA CHVALSKÝCH HASIČŮ

MAŠKARNÍ BÁL S DIVIZNOU
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www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství
Knihovna má opět funkční pevné linky: 
Dětské oddělení: 270 006 039, Oddělení pro dospělé: 270 006 038, Kancelář: 605 700 774

KNIŽNÍ NOVINKY:
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Milí naši čtenáři,
je březen, měsíc knih a čte‑
nářů. Již tradičně nabízíme 
bonus – bezplatnou regis‑
traci nových čtenářů, tak 
neváhejte a včas se přijďte 
zaregistrovat.  

Těšíme se na vás!

V březnu zveme
Zámecké posezení NEJEN pro seniory se usku‑
teční v úterý 15. března a program se ponese
v duchu nadcházejících Velikonoc.
Začátek jako obvykle ve 14 hodin na Chvalském 
zámku.

Únorové setkání s MUDr. Iljou Kotíkem
V rámci našich pravidelných besed pod hlavič‑
kou „Nejen pro seniory“ jsme měli možnost si 
povídat s  MUDr.  Iljou Kotíkem, kterého máme 
především v  povědomí jako osobního lékaře 
prezidenta Václava Havla. Pan doktor Kotík je 
mimo jiné také již řadu let hornopočernickým 
občanem.
O tuto besedu byl značný zájem, zámecký sál se 
zaplnil do posledního místa. Pan doktor nejprve 
posluchače obeznámil se svojí životní cestou.
Narodil se v Opavě do učitelské rodiny. Vyrůstal 
společně se dvěma bratry a sestrou. V roce 1966 
ukončil Nerudovo gymnázium, poté nastoupil 
na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po 
promoci v roce 1972 se jeho prvním působištěm 
stal Chomutov. Od roku 1977 působil ve Vojen‑
ské nemocnici v Praze, kde se zaměřil na vnitřní 
lékařství se specializací na kardiologii. Nabídka, 
aby se stal osobním lékařem prezidenta Václa‑
va Havla, přišla v době, kdy působil jako primář 
interny ve Vojenské nemocnici. Velmi zvažoval, 
zda tento závazek může přijmout. Dobře si uvě‑
domoval, že vedle již tak náročné vlastní práce 
na sebe bere  velkou zodpovědnost, nekonečný 
stres, odloučení od rodiny a  ztrátu soukromí. 
Nakonec ale kývl. Podařilo se mu sestavit od‑
borné konsilium pěti až osmi lékařů, kteří se 
o  zdraví prezidenta Havla řadu let starali. Ve 
střešovické nemocnici působí dodnes, učí své 
nástupce a má kardiologickou poradnu.
Po tomto úvodu dostali prostor posluchači se 
svými dotazy. Lidé se zajímali nejen o zážitky 
s prezidentem Havlem, ale i o léčbu a prevenci 
rakoviny. Poté, co se účastníci debaty poněkud 
osmělili, došlo i na dotazy, jež se týkaly osobních 
zdravotních problémů.
Setkání trvající zhruba hodinu bylo nejen velmi 
příjemné, ale i v mnohém velmi poučné.
Tímto panu doktorovi Kotíkovi srdečně děkuje‑
me.

za kolektiv knihovny
Božena Beňová

Taylor, P. : Doktore, poplach, jde 
o všechno! (Leda)

Vítejte znovu v  malebném 
irském městečku Ballybuc-
klebo mezi jeho bodrými 
obyvateli, jejichž radosti 
i trable humorně a s láskou líčí 
Patrick Taylor. Opět se setká-
váme s  Fingalem O’Reillym, 

svérázným a  občas drsným, ale obětavým 
doktorem, za nímž pacienti chodí nejen 
s  neduhy, ale i  s  osobními trampotami. Teď 
se ale doktor ohlíží do mladých let, kdy se 
chtěl jako čerstvý absolvent lékařské fakul-
ty oženit s  půvabnou porodní asistentkou 
Deirdre Mawhinneyovou. Jeho plány teh-
dy překazila válka; on narukoval jako vo-
jenský lékař na bitevní křižník a  Deirdre… 
Vzpomínky na dobu, kdy odpovídal za zdraví 
dvanácti set členů lodní posádky a léčil mno-
ho zraněných, už naštěstí vybledly a  života 
v městečku se dávno netýkají. Doktor a jeho 
mladší kolega se ale i  tak musejí vypořádat 
s náročnými úkoly – zastavit epidemii zardě-
nek nebo potlačit výskyt podivné tropické 
nemoci. A  pak jsou tu problémy, které do 
medicíny rozhodně nespadají, třeba nesmiři-
telný boj účastnic soutěže o nejlepší domácí 
ovocný koláč nebo spor otce a syna, v němž 
jde o synovu budoucnost. Empatický a mou-
drý O’Reilly snad má recept na každou bolest 
a potíž – dokud se nevynoří tajemství z jeho 
bouřlivé minulosti.

Vondruška, V.: Mrtvý posel 
(Moba)

Královský písař Jiří Adam z Do-
bronína, hlavní postava knižní 
série Letopisy královské ko-
mory, nalezne u  dveří svého 
domu těžce zraněného muže. 
Umírající stihne ještě říci, že se 
chystá jakési spiknutí, jenže 
zemře dřív, než stačí povědět 

víc. Jiří Adam z  Dobronína pochopí, že pro 
úspěch svého pátrání musí smrt onoho muže 
zatajit. Nejdříve však potřebuje zjistit, kdo to 
je a  proč se v  posledních dnech objevoval 
u  všeho důležitého, co se na Starém Městě 
pražském stalo. Pomalu začíná skládat stříp-
ky skoro neuvěřitelného zločinu. Jenže proti 
němu stojí mocní nepřátelé.
Historická detektivka, odehrávající se v  16. 
století, je devátým svazkem Letopisů králov-
ské komory. Podobně jako všechny další kni-
hy Vlastimila Vondrušky, i  Mrtvého posla vy-
dalo brněnské nakladatelství MoBa (Moravská 
Bastei). Tam také letos vyjde další díl Husitské 
epopeje.

Fredrik Backman:
Muž jménem Ove (Host)

Román o  lásce, pořádném 
nářadí a  o  tom, proč je dů-
ležité jezdit saabem. Ove-
mu je 59  let. Řídí saaba. To, 
že byl na pozici předsedy 
družstva vystřídán už před 
pár lety (což on sám pova-
žuje za převrat), mu rozhod-

ně nebrání ve vykonávání funkce strážce 
pořádku. Samozvaného strážce pořádku. 
Když se do protějšího domku přistěhují noví 
sousedé a místo pozdravu se jim jen tak mi-
mochodem podaří nacouvat do Oveho poš-
tovní schránky, spustí se kolotoč nečekaných 
událostí — začíná příběh o  překvapivém 
přátelství, toulavé kočce a prastarém umě-
ní řídit. Příběh, který od začátku promění 
všechny, kdo se s Ovem dostanou do styku. 
Román Fredrika Backmana o starém vztek-
lounovi odvedle komicky ztvárňuje řadu 
situací, které nám jsou důvěrně známé. Je 
to kniha, jež dokáže stvořit svůj vlastní svět, 
ale zároveň nám říká něco důležitého o nás 
i naší době. Příběh se nese ve stejném du-
chu jako film Lepší už to nebude s Jackem 
Nicholsonem.

Zatloukalová, J.F.: Kuchařka pro 
dceru (nakl. Mrs.Wolf)
Jak se naučit vařit dobře 
a  s  chutí? Jak překonat ná-
strahy složitějších jídel a  do-
sáhnout dokonalosti? Tohle 
všechno vás Kuchařka pro 
dceru naučí tak, jak by vás to 

naučila vaše matka, kdyby na to měla čas. 
Tahle knížka je jiná než ostatní kuchařky 
pro začátečníky, je psaná vtipně a  s  láskou. 
Nepřikazuje, nehemží se nejasnými pojmy, 
nezdráhá se přesně vysvětlovat, co se děje 
v hrnci, a ochotně upozorní na časté chyby. 
Naučí vás o vaření přemýšlet, vezme vás ka-
marádsky za ruku a pomůže odhalit kuchař-
ská tajemství. Díky ní uvaříte dokonalé jídlo 
hned napoprvé. Zvládnete s ní vše, co bude-
te potřebovat – od špaget po svíčkovou. Je 
to jediná kuchařka na trhu, kterou se můžete 
provařit od začátku až do konce, jeden recept 
za druhým, a v mezičase ji číst jako napína-
vou kuchařskou detektivku. Jana Florentýna 
Zatloukalová je zkušená kuchařka a autorka, 
která už dovedla do kuchyně desetitisíce žen 
a dívek a naučila je vařit s láskou a radostí. Po-
kud vám v kuchyni chybí sebevědomí, vášeň 
nebo inspirace, její knížky vám tohle všechno 
přinesou.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

I když je typického zimního počasí u nás málo, kdykoliv nasněží, vyráží 
naši žáci na zahradu na lyžích nebo s boby. Letos naposledy v lednu.

Naše žákyně 9. ročníku Ivana Stuchlíková vyhrála ve své věkové ka-
tegorii výtvarnou soutěž „Jak jsem se octnul v  pohádce…“ O  jejím 
vítězství rozhodl pan Jan Trnka, malíř a  syn legendárního výtvarníka 
a ilustrátora Jiřího Trnky. Cenu za první místo jí osobně předal 25. 1. na 
Chvalském zámku.

Daniela Dvořanová, učitelka

Naše škola má ve srovnání s ostatními po-
černickými základními školami méně tříd 
i  žáků. Talentovaných a  úspěšných dětí 
u nás ale potkáte nemálo.

Představujeme vám tři z  nich, žáky 5. třídy. 
V červnu se už sice s naší školou rozloučí, ale 
jsme si jisti, že se dál budeme dozvídat o mno-
ha jejich příštích úspěších.
Martina Kabáta přivedl před pěti lety k orien-
tačnímu běhu tatínek, s nímž dodnes trénuje. 
Martin je nyní na 2. místě v celorepublikovém 
žebříčku své kategorie. Úspěšně závodí i v ori-
entační cyklistice, patří mu 1. místo ve sprintu
na celostátním Českém poháru.
Jeho spolužačka Veronika Marečková tráví 
svůj volný čas mezi koňmi v JK Počin – věnuje 
se voltiži, tedy gymnastice na koních. Dvakrát 
se zúčastnila mistrovství ČR a dvakrát přivezla 
medaili – za 1. a za 3. místo.
Adéla Soukupová se věnuje sportovnímu ae-

robiku asi pět let a úspěchů i medailí ze závo-
dů už získala mnoho. Nejcennější je pro ni ur-
čitě medaile za 2. a 3. místo na mistrovství ČR 
v roce 2014. Její spolužáci ji letos navrhli
na ocenění za mimořádné úspěchy ve spor-
tovní či umělecké činnosti, které každoročně 
předává počernickým dětem paní starostka 
na Chvalském zámku.
Nejen Martinovi, Veronice a  Adéle, ale všem 
šikovným sportovcům z  naší školy fandíme, 
radujeme se z jejich úspěchů a přejeme ještě 
mnoho a mnoho dalších.

učitelky ze ZŠ Spojenců

ZPRÁVIČKY ZE ZŠ BÁRTLOVA

ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI V ZŠ SPOJENCŮ

A JEDEME DÁL
Jednodenní prázdniny udělaly tečku za prv-
ním pololetím a  do toho druhého vyrazili 
žáci i  učitelé zase naplno. Velkou událostí 
byl zápis do prvních tříd, do školy dorazilo 
více než 80 budoucích prvňáčků. Sedmáci 
mají za sebou týdenní lyžařský výcvikový 
kurz v  Krkonoších, kde všichni zvládli tech-
niku sjezdového lyžování i výcvik na běžkách 
a  snowboardech. Kurz ukončil závod ve sla-
lomu a  v  biatlonu. Na Benecko si zajeli užít 
zimní radovánky také třeťáci, čtvrťáci a  pá-
ťáci. Nejvýznamnějším závodem posledních 
měsíců byl Pražský pětiboj OVOV (Odznak 
Všestrannosti Olympijských Vítězů), odkud 
přivezli naši žáci bronzovou medaili. Vybo-

jovali ji v konkurenci dalších 37 škol a svými 
výsledky obhájili 10. místo v republice. Tento 
největší pětiboj v rámci Sazka Olympijského 
víceboje ozdobila exhibice olympioniků, kte-
ré se zúčastnili například olympijská vítězka 
ve veslování Mirka Topinková -Knapková, 
atletka Denisa Rosolová, plážová volejba-
listka Kristýna Kolocová nebo režisér Jakub 
Kohák. Sportovní atmosféru přišly podpořit 
i  legendy sportu včetně Dany Zátopkové, 
Jarmily Kratochvílové, Imricha Bugára, Old-
řicha a  Pavla Svojanovských nebo Martina 
Doktora. OVOV bude od března pokračovat 
okresními a krajskými koly, z nichž se nejlepší 
jednotlivci a týmy probojují do zářijového re-
publikového finále. Na konci března proběh-
ne na školním hřišti FZŠ Chodovické okresní 
kolo OVOVu pro městskou část Prahy 20. 
Proběhla školní soutěž ve šplhu po tyči „Špl-
hounek roku“, úspěšný byl také už tradiční 
školní turnaj ve futsalu pro týmy tříd druhé-
ho stupně. Starší žákyně i žáci reprezentovali 
školu v  basketbalovém turnaji, oba týmy 
získaly bronz. Podporujeme i  další zájmy 
žáků. Mezi oblíbené akce patří výtvarné sou-
těže („Zimní radovánky“, „Jak jsem se oci-

tl v  pohádce“ a  „Zima 
a  Vánoce“) a  návštěvy 
výstav. „Ateliér Jiřího 
Trnky“ na Chvalském 
zámku nadchl děti v prv-
ních, ale i  šestých a  sedmých třídách. Zážit-
kem byl pro páťáky „Den s médii“, který or-
ganizovala Bankovní akademie ve Vršovicích. 
Šlo o soutěž týmů, které vymýšlely reklamu, 
navrhovaly billboard a  připravovaly veršo-
vaný rozhlasový vstup. Naše děti se umístily 
na 2. místě a za sebou nechaly 23 týmů z dal-
ších 8 škol. Své reprezentanty jsme měli také 
v obvodních kolech zeměpisné a dějepisné 
olympiády a  olympiády v  českém jazyce. 
Nezahálela ani školní družina, která celý únor 
žila Masopustem. Masopustní týden byl vě-
nován charakteristice, vzniku a historii tohoto 
svátku. Naše družina se přidala k masopust-
nímu průvodu pořádanému počernickou 
radnicí a proběhl i školní masopustní průvod. 
A teď už se těšíme na Velikonoce a doufáme, 
že s nimi přijde také jaro.

učitelé FZŠ Chodovická
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VI. Hudební večer 
tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 21. 3. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert pěveckých sborů Malíček a Paleček
Út 22. 3. Divadlo Horní Počernice 
– 17.30 hod.

Klavírní koncert
koncert žáků klavírního oddělení
St 23. 3. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

POZVÁNKA NA AKCE A KONCERTY ZUŠ

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 se konalo školní kolo 
národní soutěže ve hře na akordeon.

Šimon Podrazil získal 2. místo v 0. kategorii,
Josef Libicher získal 1. místo s postupem 
v 0. kategorii,
Ondřej Sedlák získal 1. místo s postupem 
ve IV. kategorii,
Barbora Kolrosová získala 1. místo s postupem 
v X. kategorii.

Blahopřejeme všem žákům a přejeme jim hodně 
štěstí a úspěchů v krajském kole soutěže, které se 
koná 21. března 2016 v ZUŠ Praha 5 - Stodůlky.
Blahopřejeme také panu učiteli Zdeňkovi Stibo-
rovi za skvělou přípravu.

Dne 9. února 2016 se konalo školní kolo národní 
soutěže žáků ZUŠ ČR v komorní hře s převahou 
dechových nástrojů.

II. kategorie - Trio
Aneta Ondrysková – hoboj, Klára Šarochová – 

hoboj a Barbora Zápotocká – klavír
1. místo s postupem
Vyučující Jana Kopicová

III. kategorie - Saxofonové kvarteto
Petr Grau – sopránový saxofon, Zdeněk Stibor – 
altový saxofon, Valentýna Cibochová – tenorový 
saxofon a Karolína Černovská – barytonový 
saxofon
1. místo s postupem
Vyučující Pavel Fiedler

III. kategorie - Flétnové kvarteto
Anna Vosecká, David Kalenda, Mariana Dubová 
a Tereza Jankovská
1. místo s postupem
Vyučující Zuzana Bandúrová

III. kategorie - Klarinetové kvarteto
Markéta Poláčková, Natálie Hrbková, Marie  
Řeháková a Anna Novotná
1. místo s postupem
Vyučující Roman Kudla

IV. kategorie - Trombonové kvarteto
Šimon Ferenc, Elena Wágnerová, Marek Všetíček 
a Karolína Horká
1. místo s postupem
Vyučující Jan Triebenekl

V. kategorie - Duo
Kateřina Linhartová – flétna a Lucie Kolomazní-
ková – hoboj
1. místo s postupem
Vyučující Zuzana Bandúrová a Jana Kopicová

Blahopřejeme všem zúčastněným souborům 
a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v krajském 
kole soutěže, které se koná od 17. do 19.  břez-
na 2016 v ZUŠ Taussigova, Praha 8.
Děkujeme vyučujícím J. Kopicové, P.  Fiedlerovi,  
Z. Bandúrové, R.  Kudlovi  a J. Triebeneklovi za 
skvělou přípravu žáků.

Libor Zíka, ZUŠ

SOUTĚŽE
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NETRADIČNÍ UČEBNA – UČÍME SE VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Jednou z  aktivit v  rámci 
předmětu pracovní čin-
nosti je i  naučit se zákla-
dům přípravy jednodu-
chých pokrmů. Žáky to 
moc baví, o veselé situace 
není nouze. Navíc vše, co 
se během hodiny vyrobí, 
uvaří, upeče či jen namí-
chá, to se samozřejmě 
společně sní. Velmi tímto 
musím poděkovat naší 
školní jídelně, že nám po-
skytuje nejen vynikající 

zázemí, nástroje, misky, ta-
líře, ale i  odbornou pomoc 
a  metodické vedení. Ke ka-
ždému jídlu nechybí rukou napsaný přesný 
pracovní postup a  vlastní suroviny. Vaříme 
po skupinkách, takže když se něco zapome-
ne, vůbec to nevadí, ve skupince se vždy na-
jde něco dalšího. Tak dobrou chuť!

Martin Březina,
ZŠ Stoliňská

OPRAVDU OTEVŘENÁ KNIHOVNA
V průběhu Dne otevřených dveří byla ve 2. pa-
tře ZŠ Ratibořická představena Opravdu ote-
vřená knihovna. Je to malá školní knihovnička, 
ze které si můžete zapůjčit nebo i vzít knížku, 
která se vám líbí. Opravdu otevřená knihovna 
totiž slouží k bezplatnému půjčování a výmě-
ně knih.
Víme, že se podobné knihovny vyskytují na 
různých místech, a to i v Horních Počernicích. 
Naše knihovna je jedinečná tím, že by se v ní 

měly objevovat knížky, které odpovídají věku 
našich žáků.
Zatím jsme shromáždili knihy z darů vyučují-
cích a  rodičů. Pokud i  vy máte doma knížku, 
kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit, 
přineste nám ji do školy, nebo si ji vyměňte za 
jinou.
Zároveň se tento prostor na školní chodbě stal 
odpočinkovým místem. K posezení zde lákají 
nové pohodlné sedačky, které jsou od prvního 

dne doslova v obležení. Je 
potěšující, že kromě sku-
pinek debatujících žáků 
se zde objevují i ti, kteří svůj zrak zaboří právě 
do knihy z knihovničky.
Doufáme, že se nám knihy nebudou ztrácet, 
ale budou pouze putovat mezi čtenáři!

Radomíra Hubálková,
učitelka
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ZŠ RATIBOŘICKÁ „LYŽAŘSKÝ KURZ 2016“
Na samém počátku měsíce ledna se žáci sed-
mých tříd zúčastnili lyžařského výcvikového 
zájezdu v zimním středisku Benecko v Krkono-
ších. Rozmary počasí letošní zimy vzbuzovaly 
v  nás všech jisté obavy, na čem se budeme 

vozit, ale nakonec podmínky pro lyžování byly 
díky umělému zasněžování více než dobré. 
Jako každým rokem je pro mne velikým po-
těšením sledovat ty, kteří na lyžích nikdy ve 
svém životě nestáli, jak je s odvahou a zájmem 

zkouší ovládat. Ti, kteří 
lyžují pravidelně, tře-
ba jen z  pouhé radosti 
z  pobytu na horách, 
nebo ti, kterým se lyžo-
vání stalo životní filoso-
fií jsme zdokonalili a na-
plnili novými zážitky 
a  zkušenostmi. Kromě 
praktického sjezdo-
vého výcviku byli žáci 

obohaceni o  teoretické poznatky týkající se 
lyžování, lyžařských disciplín, pobytu v  hor-
ském prostředí apod. Významný byl také vliv 
na upevnění a dotváření třídního kolektivu.
Ode mne patří uznání všem kolegům, členům 
výpravy, za což jim touto cestou ještě jednou 
mnohokrát děkuji. Ať se tradice LVK stane 
atraktivnějším lákadlem pro více sportu chti-
vých žáků naší školy. A proto sdělujme si do-
jmy, tešme se na zdravý sportovní pohyb na 
čerstvém vzduchu a  nebuďme jen lenivými 
oběťmi moderní přetechnizované doby.
Letošní lyžařský výcvik je již minulostí, těšme 
se na další, LVK ročník 2017.

Petr Měšťan, učitel

SOUTĚŽÍM, SOUTĚŽÍŠ… 
Leden a únor byly v naší střední odborné 
škole bez nadsázky měsíce soutěžní.
Uskutečnila se školní kola olympiád v anglic-
kém, německém, francouzském, španělském 
a ruském jazyce. Vítězům budeme držet pal-
ce v obvodních kolech.
Kromě cizích jazyků předvedli naši studenti 
své dovednosti také v recitační soutěži, která 
proběhla ve společenské místnosti domova 
mládeže a  jíž se zúčastnilo přes dvacet stu-
dentů. „Veršov(l)ání“ slavilo úspěch a  my se 
můžeme těšit na jeho další ročník.
Velmi úspěšní byli naši druháci a třeťáci rov-

něž v soutěži středních škol Finanční gramot-
nost. Tým složený ze tří nejúspěšnějších ve 
školním kole zvítězil v  kole okresním a  my 
našim reprezentantům gratulujeme.

NÁVŠTĚVA Z PREZI-
DENTSKÉ KANCELÁŘE
Začátkem února navštívil naši školu ředitel 
zahraničního odboru Kanceláře prezidenta 
republiky PaedDr. Hynek Kmoníček.
Nejprve pohovořil o  svém postavení v  rám-
ci Kanceláře, blíže osvětlil roli prezidenta 
v  parlamentní demokracii a  nakonec velmi 
ochotně odpovídal na dotazy studentů i pe-
dagogů. Ty se týkaly nejen jeho pracovních 
zkušeností, ale vztahovaly se také k současné 
politické situaci u nás nebo k migrační krizi.
Sál zaplněný studenty čtvrtých ročníků obo-
rů provoz diplomatických služeb a právní ad-
ministrativa tleskal především tomu, jak za-
jímavým, ale i  humorným způsobem Hynek 
Kmoníček vyprávěl o  svých zkušenostech 
a zážitcích zejména z období své diplomatic-
ké činnosti.

VYPRODALI 
JSME 
LUCERNU!
V  neděli 14.  února se 
ve Velkém sále Lucerny 
uskutečnil maturitní a imatrikulační ples SOŠ 
pro administrativu EU. Vyprodaná Lucerna se 
rozzářila zejména poté, kdy po imatrikulaci 
prvních ročníků nastoupili ke slavnostnímu 
šerpování naši maturanti.
Celý večer se nesl ve slavnostním duchu, ale 
při závěrečné diskotéce a následně na pove-
dené afterparty se všichni zúčastnění doko-
nale „vyřádili“.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Poslední DOD se uskuteční ve středu 2. břez-
na 2016 tradičně mezi 14. a 19. hodinu. Přijď-
te, těšíme se na vás!

Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Lyžařský kurz – kdo by si na něj nepamatoval? 
Ti, co ho nikdy neabsolvovali, dozajista kous-
kem srdce litují dodnes. Ti, co ho zažili, na něj 
určitě nikdy nezapomenou.
I nám – studentům kvint A a B – se tato pří-
ležitost na celoživotní vzpomínku naskytla. 
Strávili jsme pět krásných prosluněných dnů 
v rakouském Tauplitzalmu.
Horská chata přímo na svahu, manchester na 
sjezdovkách, krásné výhledy do údolí osvětle-

ného horským sluncem. Dopoledne a část od-
poledne tři týmy neohrožených lyžařů a jeden 
tým snowboardistů brázdící svahy a večer pak 
parta kamarádů se sympatickými profesory 
a instruktory trávící čas u her.
Kdo tohle zažil, ví své. Tak snad už jen popřát, 
ať si i další ročníky v následujících letech užijí 
taky tak skvělé „lyžáky“ a další školní zájezdy.

Hedvika Nová, kvinta A

NA LYŽÍCH A SNOWBOARDU V RAKOUSKÝCH ALPÁCH

LVÍČKŮV VESELÝ TÝDEN
V letošním masopustním období jsme 
si zpestřili chvilky ve školce veselým 
týdnem. Jako první přišel v pondělí na 
řadu Kloboukový den. V  úterý chodí 
někteří kamarádi ze školky na plavání, 
tak jsme si udělali Modrý den. Ve stře-
du byla veselice největší  – karneval. 
Přestože hodně kamarádů se doma lé-
čilo s chřipkou nebo neštovicemi, sešlo 
se nás dost na to, abychom si přehlíd-
ku v maskách, soutěže a diskotéku užili 
naplno. Ve čtvrtek nás čekalo opravdo-

vé letní lehá-
ro – Letní den: 
o p a l o v á n í , 
„koupání v ba-
zénku“, hry na 
pláži. V  pátek 
jsme si všichni nasadili veselé brýle 
a s veselým týdnem se rozloučili Brýlo-
vým dnem. Už teď se těšíme na to, co 
si pro nás paní učitelky připraví příště.

Lvíčata z MŠ Chodovická



– 3534

České vodní plochy v  zimních měsících 
jachtařskému sportu příliš nesvědčí, ale 
i  tak se mladí jachtaři Sára a Tadeáš Tka-
dlecovi z  Horních Počernic připravují na 
další závodní sezónu. Již na přelomu úno-
ra a  března vymění lyžařské oblečení za 
neopren a suchý jachtařský oblek.
S  přibývajícím věkem, výškou a  váhou se 
mění i typy lodí, na kterých sourozenci závo-
dí. Na juniorské plachetnici Cadet, na které 
doposud společně závodili, absolvuje letos 
Sára poslední sezónu. Dosáhne totiž 17  let, 
což je věk, dokdy může v  této kategorii zá-

vodit. Rozloučit by se chtěla účastí na jubilej-
ním padesátém mistrovství světa lodní třídy 
Cadet, které se bude na přelomu roku 2016 
a 2017 konat v argentinském Buenos Aires.
V  letošním roce bude Sára závodit také na 
jachtařském skifu pro mládež, který nese 
označení 29er. Je to velmi rychlá loď pro dva, 
která je ale zároveň dost vratká. Zvládnout 
techniku jízdy vyžaduje velké úsilí, které je 
odměněno obrovským požitkem z  jízdy na 
svižně uhánějící plachetnici. Rychlost ale 
v jachtingu není jediná cesta k úspěchu, ne-
méně důležitá je taktika a  schopnost rych-
lého rozhodnutí. Na skifu 29er Sára jezdí na 
pozici kormidelnice s kosatnicí Blankou Mar-
šálkovou z  brněnského klubu Lodní sporty. 
Díky loňským výsledkům jsou v letošním roce 
společně s dalšími třemi posádkami zařazeny 
do Sportovního centra mládeže Českého sva-
zu jachtingu a na jejich přípravu bude dohlí-
žet známý český jachtař David Křížek. Čeká je 
několik soustředění v Chorvatsku a Itálii, kde 
budou trénovat na jezeře Lago di Garda. Při-
pravovat se budou především na mistrovství 
ČR, které se bude konat v září na Nechranické 
přehradě, dále na MS v holandském Medem-

bliku, kde jsou obvykle velmi příznivé pod-
mínky pro jachtařské závody. K  důležitým 
závodům, které by rády absolvovaly, se řadí 
také regaty série EuroCup, které v  letošním 
roce pořádají jachtařské kluby na jezeře Lago 
di Garda, v  německém Kielu a  na přehradě 
Nechranice.
Pro Tadeáše bude letošní rok prvním rokem 
na pozici kormidelníka na plachetnici Cadet. 
Doposud sbíral zkušenosti jako kosatník. Má 
naplánované především soustředění a závo-
dy v České republice – na plzeňském Bolevá-
ku, jihočeském Lipně nebo na Nových Mlý-
nech na jižní Moravě. Na lodi bude závodit 
s Adamem Winklerem, parťákem z nedaleké-
ho Jachtklubu Lázně Toušeň.
Ve druhé polovině sezóny znovu vytvoří po-
sádku se Sárou a  budou se připravovat na 
mistrovství světa. V loňském roce si Sára s Ta-
deášem přivezli z MS v Itálii celkové 24. místo 
a v některých rozjížďkách se umístili v první 
desítce, což byl zatím jejich nejlepší výsledek.

Lenka Bartáková,
redaktorka

DALŠÍ JACHTAŘSKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ

Jachtařský skif 29er, vlevo kosatnice Blanka Maršálková 
a za ní kormidelnice Sára Tkadlecová; foto Eva Skořepová

V  tomto roce chystáme pro atlety spousty 
zajímavých závodů pro všechny věkové ka-
tegorie.
Začali jsme již v lednu atletickým pětibojem 
v  Zelenči, kterého se zúčastnily děti všech 
věkových skupin. Nejpočetněji zastoupená 
byla na pětiboji minipřípravka. Pro většinu 
dětí z minipřípravky to byly jejich první (a vě-
říme, že ne poslední) závody.
Ve středu 18. 5. 2016 pořádáme ve Svépra-
vicích rodinný běh nejen pro naše atlety, ale 
i pro jejich rodiče a kamarády.
I  v  letošním roce čekají na atlety obvyklé 
akce:

• Jarní soustředění na Herlíkovce ve Stráž-
ném, neboli Atletika na horách se uskuteční 
v termínu 12.–15. 5. 2016
• Letní soustředění na Orlíku pro atlety od 
8 let se uskuteční 6.–13. 8. 2016
• Příměstský tábor pro atlety od 7 let se bude 
konat v termínu 22.–26. 8. 2016 a v termínu 
29.–31. 8. 2016
Nabízíme poslední volná místa do tréninko-
vých skupin ve středu (atleti z 1. a 2. tříd) pro 
tréninky v 15:30 – 16:30 nebo v pátek (atleti 
z 3. – 5. tříd) pro tréninky v 15:15 – 16:15 (od 
května 15:15 – 16:45).
Zájemci o atletiku se mohou hlásit na e -mailu 

atletikahp@email.cz.
Více informací nejen 
k  volným místům 
najdete na stránkách 
www.atletikahp.cz.
I  nadále uvítáme do svého týmu nové tre-
nérské posily. Předpokladem je kladný vztah 
k dětem a k atletice; školení trenérů atletické 
přípravky zájemcům zajistíme. Více informací 
na tel 737 705 219 Anna Ondriášová.

Za trenérky,
Anička Ondriášová a Klára Hlaváčková

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE  
– CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2016

SPORT

Sp
or

t

ŽIJÍ MEZI NÁMI A MY VÍME, JAK SE K NIM CHOVAT
Třetího února navštívily po předchozí domlu-
vě naší školku v  ulici Spojenců dvě úžasné 
dámy, paní Simona a paní Zuzka v doprovodu 
svého psa. Na tom by nebylo nic zvláštního, 
protože školku navštěvují různí lidé, ale tato 
návštěva byla z občanského sdružení Beluš-
ka, dámy byly nevidomé a cestu do školky jim 
pomohl najít právě jejich velký, i když vzrůs-
tem malý, psí přítel, vodící pes Forty. Přesto, 
že děti byly na setkání připravené, pohled do 
tváře, která neopětovala oční kontakt, mno-
hé děti znejistěl. Paní Simona i Zuzka jsou na 
setkání se zvídavými dětmi zvyklé a měly pro 
ně připravený velmi zajímavý přednáškový 
program „Šifra mistra Brailla“, během kterého 
se děti seznámily se základními pravidly toho, 
jak se mají chovat při setkání nevidomým člo-
věkem a jeho psem. Děti se za chvíli přestaly 

o s t ýc h at 
a  zapoji-
ly se do 
společné-
ho hraní, 
b ě h e m 
kterého si mohly vyzkoušet hračky určené 
pro nevidomé děti. Mohly si zahrát hma-
tové pexeso, prohlédnout si omalovánky 
a  ohmatat si Braillovo slepecké bodové pís-
mo. Vyzkoušely si simulační brýle i  přechod 
místnosti se slepeckou holí podle zvukové-
ho signálu. I nevidomí žijí mezi námi a my již 
víme, jak se při setkáni s nimi máme chovat 
a jak jim můžeme nabídnout pomoc.

Za kolektiv MŠ U Dráčka
Milena Karlecová
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V neděli 24. 1. 2016 se konal první závod 
série Snowboard Zezula Tour 2016 Mist-
rovství republiky ve freestyle snowboar-
dingu.
Deštné v Orlických horách přivítalo účastníky 
lehce pošmourným a mlhavým počasím, které 
se nakonec umoudřilo a neubralo nic na dob-
ré atmosféře soutěže. Trať závodu byla opět 
kombinací jízdy po překážkách (railech) a sko-
ků. Po vyhlášení vítězů byla nálada ještě lepší, 
protože se Kačka Haušildová teprve při svém 
druhém startu opět dostala na stupně vítězů 
a tentokrát již byla první ve své kategorii. Kač-
ka je studentkou 7. ročníku sportovní třídy na 
FZŠ Chodovická, kde bývá pravidelně členkou 
sportovního týmu školy v  různých sportov-

ních disciplínách. Vítězství jí do-
dalo dost motivace pro další zá-
vod, který hostí středisko Paprsek 
v  Jeseníkách koncem února. Po 
necelém týdnu se navíc účastnila 
snowboardového a freeski kempu 
(www.freestylearea.eu). Ten je 
určen pro začátečníky i  pokroči-
lé lyžaře a  snowboardisty, kteří 
se pod dohledem instruktorů 
chtějí zlepšit a  nabrat jistotu při 
ježdění nebo zdolávání různých 
překážek na trati. Místem konání 
byl K2 Snowpark ve Vítkovicích v Krkonoších, 
který Kačka pravidelně navštěvuje. I tady byla 
úspěšná a v kategorii dívek byla vyhodnoce-

na jako Best progressor - účastnice s  největ-
ším zlepšením během kempu. Radost měla 
i z drobných věcných cen od sponzorů kempu.

Miloslav Haušild, občan

KATKA OPĚT NA BEDNĚ

O  tom, co všechno se dá zvládnout během 
měsíce, by vám Martina Ptáčková mohla 
vyprávět. Nejdříve reprezentovala Českou 
republiku na mezistátním závodě v boxu ko-
naném v Mostě, kde získala pro české barvy 
proti maďarským reprezentantkám vítězství. 
Poté byla v Jablonci nad Nisou zvolena mezi 
juniory Sportovcem roku 2015, (více nomina-
cí získala mezi seniory pouze G. Soukalová). 
Dále stačila poskytnout mnoho rozhovorů 
do médií - rádio Impuls, televize RTM, regio-
nální deník, rozhovor do časopisu Naše Praha 
9, ve čtvrtek 18. 2. byla pozvána jako host do 
večerního Radiožurnálu atd.

Svoji návštěvou potěšila několik dětí v  dět-
ském domově Dolní Počernice a samozřejmě 
nezapomněla na školu, trénování, cvičení 
dětí i běžné věci každodenního života včetně 
maturitního plesu aj. Po přečtení tohoto čís-
la bude mít za sebou i závody v kickboxu na 
Slovensku - Slovak open. S jakým úspěchem 
ještě nevíme, pevně věříme, že s tím nejcen-
nějším. O tom až třeba někdy příště.

Pokud by vás zajímaly další rozhovory, najde-
te na ně odkazy na stránkách http://martina-
-ptackova.webnode.cz/news/publikace/ Josef Ptáček, občan

MĚSÍC MARTINY PTÁČKOVÉ

Hornopočernický cyklistický MTB tým 
Kellys Bike Ranch hodnotil uplynulou se-
zonu 18.  1.  2016 na tiskové konferenci 
v Andeľs Hotel Prague.
Kellys Bikeranch team se v  sezóně 2015 zú-
častnil celkem 126 závodů v Itálii, Rakousku, 
Německu, Slovensku a hlavně doma v České 
republice. V  těchto závodech se závodníci 
a závodnice postavili 192x na stupně vítězů. 
Tento součet dává dohromady 91 prvních, 57 
druhých a 44 třetích míst. Celkem v top 5 to 
bylo 232 umístění. Na pódium se naši závod-
níci postavili celkem ve 226 případech.

Úspěšná sezóna
Tak by se dala jednoduše shrnout celá velmi 
úspěšná sezóna, za kterou se skrývá spous-

ta dřiny a odříkání. „Nejvíce nás těší úspěchy 
v domácím prostředí. Ač se to nezdá, tak pat-
řit doma k nejúspěšnějším týmům se zároveň 
rovná patřit k nejúspěšnějším v celé Evropě 
a i ve světě“, říká Michal Douša, který je spo-
lumajitelem a  provozovatelem pražských 
cyklistických prodejen Bike Ranch a zároveň 
i cyklistického týmu.
Kellys Bike Ranch tým se soustředí na nejvý-
znamnější maratónské závody v ČR. V sesta-
vě týmu působí celkem 87 členů. Z  toho je 
jeden profesionál, osm velmi kvalitních pod-
porovaných závodníků, 18 hobby závodníků 
a zbytkem jsou cykloturisté.

Junior tým
V roce 2015 jsme založili i dětský Junior tým. 
Jezdíme trénovat do pražské Višňovky, kde 
jsme vybudovali trať a  zároveň zde pořádá-
me závody nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Tuto trať máme v  pronájmu od MHMP. Za-
sloužili jsme se i  o  rekultivaci celého parku, 
který byl před zahájením našich aktivit pou-
ze sídlem bezdomovců a sloužil jako skládka 
odpadu pro okolní obyvatele.

Bike Ranch cup
Bike Ranch cup je seriál pěti závodů, ze kte-

rých se dle dosažených výsledků dostanete 
do závodu finálového. Do jednotlivých zá-
vodů se řadí jezdci podle výkonnosti, takže 
se jich zúčastňují i  naprostí amatéři, kterým 
je přizpůsoben i  okruh. Ten se pak rostoucí 
kvalitou závodníků mění a přidává i složitější 
a náročnější pasáže.

Posila týmu
Pro novou sezónu se tým rozroste i o dalšího 
profesionálního jezdce. Po zdravotních po-
tížích se na profesionální dráhu vrací velký 
talent naší cyklistiky Marek Rauchfuss, který 
bude vedle Michala Bubílka a Lucie Hamano-
vé (Vláškové) největší postavou v týmu.
Příprava, která zatím úspěšně probíhala v do-
mácích podmínkách, se přesune na začát-
ku února na 14  dní do teplejších podmínek 
Kanárských ostrovů, kde ještě budeme ladit 
vytrvalostní tréninkové složky. Po návratu se 
pak začne pracovat na síle a výkonnosti. Tato 
část pak opět vyvrcholí koncem března závě-
rečným kempem na Mallorce.

Lenka Bartáková,
redaktorka

192 MEDAILÍ PRO KELLYS BIKE RANCH

Členská schůze M. O. Českého rybářského svazu se koná 12. 3. 2016 od 9 hodin v Domečku ve Votuzské ulici.
Výbor M.O.

POZVÁNKA PRO RYBÁŘE
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VELKÝ ÚSPĚCH PRO ODDÍL MINIŽÁKYŇ BASKETU
Nečekaného vítězství a  následné obrovské 
radosti se dočkaly děvčata z  oddílu mini-
žákyň basketbalu TJ Sokola, když v  dalších 
třech zápasech dne 6.  – 7.  2.  2016 zvítězily, 
čímž se výrazně přiblížily k postupu do celo-
státního finále kategorie U11 (děvčata nar. 
2005 a mladší), které se hraje 22. – 22. 4. 2016 
v Jičíně.

Z pražského přeboru U11 postupují dvě druž-
stva a  my se od začátku soutěže držíme na 
druhém postupovém místě. Porážet taková 
družstva s tradicí jako jsou Sparta, Slovanka, 
USK nebo Slavie je pro nás obrovským úspě-
chem a ukazuje to, že i po přípravě ve skrom-
ných podmínkách s  nesmírnou bojovností 
všech hráček lze udělat vynikající výsledky.

Tabulka:

Také hrajeme českou soutěž Šmoulinka, kde 
máme obdobnou výsledkovou úspěšnost 

(družstvo složeno dívky + kluci). Zde hrají 
především hráčky a hráči, kteří nejsou tak vy-
užíváni v přeboru U11.

Závěrem mi dovolte jednu poznámku k  vý-
stavbě haly v Horních Počernicích. Je s podi-
vem, že se najdou lidé, kteří blokují výstavbu 
haly, která již byla projekčně připravena a od-
souhlasena. Dle tohoto přístupu je zřejmě 
lepší výchovu dětí přenechat ulici, kde jistě 
naleznou „příkladné“ vzory. Jistě by si HP za-

sloužily důstojný stánek pro sport, kulturu, 
školní tělocvik, děti a celou veřejnost s mož-
ností jejího celodenního využívání pro volno-
časové aktivity.
Držte nám palce s pozdravem Basket je nej!!!

Jiří Ammer, Petr Burda 
a Lucie Husáková,

trenéři družstva

1. Basketbalová škola Praha 20 20 0 1316:532 40

2. Sokol Horní Počernice 20 17 3 1426:527 37

3. HB Basket Praha 20 14 6 1106:547 34

4. BA Sparta 20 14 6 954:595 34

5. USK Praha 20 8 12 980:885 28

6. Basket Slovanka A 19 8 11 959:600 27

7. Sokol Nusle 19 5 14 524:908 24

8. BLK Slavia Praha 20 3 17 167:1235 23

9. Basket Slovanka B 20 0 20 139:1742 20

Placená inzerce
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MONTÁŽ SERVISPRODEJ

Navštivte naší vzorkovnu
Ve Žlíbku 14 (roh Náchodské)

Praha 9 – Horní Počernice

14 let
s Vámi

vše

...SLEVY AŽ 45% 

pro Vaše rekonstrukce a novostavby
Výhodné balíčky %

A++

plastová, dřevěná, hliníková 
(prodloužená záruka na profil INOUTIC 72 měsíců)

vinylové, laminátové,
dřevěné, PVC 

dodáváme značky
SAPELI, CAG

České dveře PodlahyČeská okna přímo od výrobce 

volejte pro okna
739 478 121

dveře a podlahy
733 130 561 

e-mail
praha@rokacentrum.cz

web
www.rokacentrum.cz

734 333 025volejte:
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ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY  
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC ING. FRANTIŠEK 

SMETANA TEL.: 602 970 835

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU! NA SKLÁDKU, 
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ 

ATD. STĚHOVÁNÍ. TEL.:773 484 056

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

TEL.: 605 567 053

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM 
TEL.: 286 891 400

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

 
SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ

WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247
 

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTR. 
BYTOVÉHO JÁDRA, REKONSTR. BYTU, DOMŮ 

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

HLEDÁM BYT K DLOUHODOBÉMU 
PRONÁJMU V HORNÍCH POČERNICÍCH. 

MOBIL: 604 607 280 DĚKUJI ZA NABÍDKY.

KADEŘNICTVÍ -HOLIČSTVÍ
„VE VĚŽÁKU“ BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H

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

SÍDLO PRO S.R. O., OSVČ V PRAZE. 
TEL.: 728 991 247 

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

VYMĚNÍM ST. 3+1 95 M2 V OBJ. MŠ ZA 2+KK 
A 1+0 TEL.: 702 442 129

PRONAJMU BYT 2+1 74 M2 V HP, 3. PATRO. 
TEL.: 602 649 322

PŘIJMU PÁNSKOU KADEŘNICI NA ŽL
TEL.: 777 263 254, NÁCHODSKÁ 645/130 P-9

PROVÁDÍM VŠE CO SE DOMÁCNOSTI TÝČE. 
UKLÍDÍM VÁM, UMEJI OKNA A I VYŽEHLÍM. 

VŠE PO DOMUVĚ. TEL.: 775 674 930

KOUPÍM ST. POZEMEK - ZAHRADU 
K VÝSTAVBĚ MALÉHO RD, PROSÍM O KON-

TAKT VLASAKOVA -POCERNICE@SEZNAM.CZ

ZŠ SPOJENCŮ HLEDÁ UČITELKU 1.STUPNĚ. 
ZNALOST AJ NUTNOSTÍ. NÁSTUP 1. 9. 2016.

TEL.: 281 92 33 36

PŘIJMU KADEŘNICI NA ŽL DO ZAVEDENÉ 
PROVOZOVNY V H. POČERNICÍCH, 

JÍVANSKÁ 612, P 9, TEL.: 775 166 849

VYMĚNÍM BYT 2+1 PRAHA 7 + DOPLATEK ZA 
STARŠÍ DŮM NEBO PARCELU V HP.

TEL.: 777 263 261

LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM. 
LÉČBA UNIKÁTNÍM CERTIFIKOVANÝM 

PŘÍSTROJEM BEMER. REGENERACE 
ORGÁNŮ PO ÚRAZECH A OPERACÍCH. 
DALŠÍ ŠIROKÉ VYUŽITÍ FYZIOTERAPIE, 

MASÁŽE. MOŽNOST SPOLUPRÁCE 
S FYZIOTERAPEUTEM, ZDOŇOVSKÁ 19,

TEL.: 734 301 514

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

WWW.AUTOSKOLA -TRIUMF.CZ, 
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA -TRIUMF.CZ, 

TEL.: 603 418 333, 281 920 134
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MČ Praha 20, Ročník 64, BŘEZEN 2016
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