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Zlepšit informovanost občanů o aktualitách v Horních Počernicích, to je cílem nové služ‑
by, kterou pro vás připravila Městská část Praha 20. Po jednoduché registraci na webu 
městské části získáte pomocí SMS zpráv aktuální přehled o dění na území městské části 
a to z oblasti:

Registrace k zasílání SMS je velice jednoduchá. Stačí vyplnit formulář, který naleznete 
v tištěné podobě na podatelnách v budovách úřadu Jívanská 647 nebo Jívanská 635, 
kde je také rovnou zanecháte, nebo elektronicky stáhnete na stránkách úřadu http://
www.pocernice.cz/sms ‑od ‑mestske ‑casti/ (odkaz se nachází na hlavní straně webových 
stránek v levé postranní nabídce pod záložkou SMS od Městské části) a zašlete na email: 
info@pocernice.cz

1. Havárie (voda, plyn, el. energie…)
2. Uzavírka silnic
3. Přírodní katastrofa
4. Další mimořádné události
5. Jednání ZMČ a veřejné projednávání s občany

NOVÁ SLUŽBA ZASÍLÁNÍ SMS Zámecké posezení 
NEJEN pro seniory 
se uskuteční v úterý 19. dubna 
ve 14 hodin.
Hosty budou sourozenci Tadeáš a Sára 
Tkadlecovi z Horních Počernic, kteří se 
již od svých sedmi let věnují závodnímu 
jachtingu. Jsou mistři ČR v juniorské lod‑
ní třídě Cadet, několikanásobní účastníci 
mistrovství světa a  dalších jachtařských 
závodů. Dozvíme se, jak vypadá junior‑
ská závodní plachetnice, kde se trénuje 
a závodí, co všechno musí správný jach‑
tař umět.

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH DUBEN 2016
Foto na titulní straně: Jan Podešva, účastník fotografických soutěží Chvalského zámku, ve dvou ročnících získal 1. a 3. místo.

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

9. 4. – 14:00 až 17:00
Ukrajinský den

16. - 17. 4.  – 10:00 až 14:00
Výstava psů plemene sheltie na nádvoří

19. 4. – 14:00
Zámecké setkání 

23. 4. – 10:00 až 17:00
Pohádková sobota na zámku s čarodějnicí a svě‑
tem Jiřího Trnky

24. 4. - 10:00 až 17:00
Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou 
a světem Jiřího Trnky

30. 4. – 14:00 až 22:00
Čarodějnice na Chvalské tvrzi: Kamil Střihavka, 
QueenMania a Petra Černocká

DIVADLO
1. 4. – 9:00 a 10:30
Pověsti české

3. 4. – 15:00
O Ježibabákovi

5. 4. – 9:00
Ukradený čas

7. 4. – 9:00 a 10:30
Láry Fáry

7. 4. - 19.30
Žebrácká opera

8. 4. – 19:30
Caveman

9. 4. – 15:00
Třetí sudba

11. 4. - 9:00 a 10:30
O Sněhurce

12. 4. – 19:30
V Paříži bych tě nečekala, tatínku

16. 4. – 19:30
Královny

17. 4. – 15:00
Princ Bajaja

18. 4. – 9:00 a 10:30
Příhody včelích medvídků

19. 4. – 9:00 a 10:30
Příhody včelích medvídků

19. 4. - 19:00
Hvězdné Manýry

20. 4. – 9:00 a 10:30
Příhody včelích medvídků

20. 4. - v 16:00
ZUŠkový koktejl

22. 4. – 18:00
Král zlodějů

23. 4. – 15:00
O perníkovém dědkovi

24.4. - 15:00
Zpátky do Afriky!

25. 4. – 9:00
Jak šlo vejce na vandr

26. 4. – 19:30
Božský řízek

28. 4. – 19:30
Milena má problém

DDM
14. 4. a 28. 4. – 18:00
Keramika s Honzou Jeslínkem

13. 4., 27. 4. – 17:00
Výtvarné středy s Hankou
13. 4. ‑ pedig ‑ květy
27. 4. ‑ fimo

MUM
6. 4. – 10:00
Kurz fotografování vlastních dětí

8. 4. – 15:00
Jarní BURZA hraček, sportovních a dětských potřeb

15. 4. – 10:30
Práce s emocemi v rodině

16. 4. – 9:00
Montessori sobota

16. 4. – 13:00
Dětský koutek na Oslavách Dne Země

23. 4. – 9:00
Dětský koutek na Veterán Párty

30. 4. – 15:00
Dětský koutek na Čarodějnicích na Chvalské tvrzi

ZUŠ
14. 4. – 18:00
Koncert žáků třídy dechových a bicích nástrojů 
Karla Mirošníka ‑ Sál ZUŠ Ratibořická

18. 4. – 18:00
VII. Hudební večer, tradiční koncert žáků ZUŠ ‑ Sál 
ZUŠ Ratibořická 

20. 4. – 16:00
IV. ZUŠkový koktejl

Divadlo Horní Počernice:
Představení literárnědramatického oboru v 16:00
Koncert žáků a studentů hudebního oboru v 17:30

MŠ Ratibořická:
Vernisáž výstavy výtvarného oboru v 19:00

OSTATNÍ
7. 4. – 10. 4.
Rytířské turnaje – louka vedle ZŠ Ratibořická

14. 4. – 16:00
Jarní ples seniorů –KC Domeček

16. 4. – 9:00 až 12:00
Ukliďme si Počernice –sraz u koupaliště

16. 4. – 13:00 až 16:00
Oslavy Dne Země ‑ park před ZŠ Ratibořická, vodní 
hrátky školková zahrada MŠ Chodovická, divadelní 
představení pro děti Vivat Kompostela 13:30‑15:00 
(Ekodomov) tělocvična ZŠ Ratibořická

23. 4.
Neposedný pochod s příběhy

23. 4. – 8:00 až 16:00
Veterán Párty ‑ na Chvalské Tvrzi

26. 4. – 14:00
Cesty po Malajsii, Kambodži a Singapuru  
‑ ÚMČ Praha 20, Jívanská 635

30. 4. – 9:00
3. Hornopočernický atletický víceboj
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ÚMČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici INVESTIČNÍ REFERENT OHSaI se zamě-
řením na přípravu a realizaci investičních akcí, investorsky zajišťovaných MČ, včetně koordinace 
investičních akcí ostatních investorů na kat. úz. Horních Počernic. Bližší informace naleznete na 

www.pocernice.cz

Teroristické útoky v Bruselu na počátku ve‑
likonočního týdne se budou ještě dlouho 
ozývat v našich myslích. Stejně jako všech‑
ny útoky předešlé byly zosnovány tak, aby 

budily pozornost a šířily strach. Stalo se obé. Sdělovací prostředky vy‑
světlují dnešní svět bez ustání a mají proto nejsilnější vliv na to, jak ho 
vidíme, utvářejí ho jako živou mozaiku, ať už jde o politiku, vědu, kul‑
turu a samozřejmě i náboženství. Téměř všechno dnes vnímáme jejich 
prostřednictvím. Přiznejme si, že náš pohled na svět je natolik bezděč‑
ně ovlivněn optikou kamer, ideologií politiků a masmédií, že už mnoh‑
dy nejsme schopni o většině událostí přemýšlet a hodnotit je vlastním 
rozumem.
Také současný terorismus se opírá především o moc hromadných sdě‑
lovacích prostředků, protože bez jejich psychologického, morálního 
i politického působení a vlivu by nebyl dostatečně účinný. Jednotlivci 

i skupiny v každé společnosti, ať politické či náboženské, si dobře uvě‑
domují, jak velkou moc mají nad lidmi moderní média. Osnovatelé ja‑
kéhokoli útoku usilují o mnohem víc, než jen zabíjet. Jejich hlavní silou 
a cílem jsou záběry mrtvých těl na televizních obrazovkách, které oka‑
mžitě uvidí celý svět, a emoce, které tyto obrazy v lidech vzbudí. Mrtví 
jsou jen vedlejším produktem. Triumfem násilí je viditelně vstupovat 
do domácností miliard lidí po celém světě a šířit strach. Moderní terori‑
smus našel nejmocnější zbraň a hlavní nástroj svého vlivu.
Při pohledu na dramatické okamžiky dneška bychom se měli zamýšlet 
sami nad sebou, zda v ovzduší sílící nenávisti nejsou naším největším 
problémem teroristé, ale my sami sobě.

Hezké jaro vám přeje
vaše starostka Hana Moravcová

NEBEZPEČÍ STRACHU

Městská část Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici MISTR PROVOZU ODBORU 
MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Bližší informace naleznete na úřední desce úřadu, 

na www.pocernice.cz a na OMH, Lipí 2642/4, Praha 9, tel.: 271 071 690-2.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE 
V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJICH PŘÁTEL SE KONÁ V SOBOTU 
16. 4. 2016 OD 14:00 V KC DOMEČKU 

Pozvánka na setkání s radními u kulatého stolu 11. dubna 2016  
od 17:00 na Chvalském zámku.

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 18. dubna 2016  
od 17:00 na Chvalském zámku.

SLOVO STAROSTKY

Ú
vo

d

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
KOLUMBÁRNÍ MÍSTA
Společně s  vedoucím odboru místního hos‑
podářství jsme jednali o rozšíření hřbitova  
o kolumbární schránky na Chvalském hřbitově, 
kterých je v  Horních Počernicích nedostatek. 

KANALIZAČNÍ SBĚRAČ H2
Na odboru technické infrastruktury MHMP byl 
vybrán projektant na kanalizační sběrač H2. Na 
tento přivaděč by měla být napojena Svépra‑
vická ČOV a částečně by mohla být uvolněna 
kapacita ČOV Čertousy.

PARKOVÁNÍ U UBYTOVNY ATLAS
Setkání s vlastníky tohoto ubytovacího zaříze‑
ní mělo jediný cíl. Vyřešit problematické par‑

kování vozidel z  této ubytovny, které parkují  
i v okolních ulicích. Bylo přislíbeno zkapacitně‑
ní stávajícího parkoviště a rozšíření na pozem‑
ku za budovou.

REKONSTRUKCE VODOTEČE DO POD-
SYCHROVSKÉHO RYBNÍKA
S majitele firmy Strojservis panem Karlem Ko‑
peckým jsme jednali o rekonstrukci, úpravě  
a následné péči o vodoteč, která vede z ulice 
Bořetická pod ulicí Náchodskou do rybníka.

NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY 
PANA PETRA DOLÍNKA
Do Horních Počernic přijal mé pozvání Petr 
Dolínek, náměstek primátorky Prahy. Společně 

jsme projednali témata, která naši městskou 
část trápí. Hlavním tématem byla především 
doprava. Odpoplatnění D11, vybudování pro‑
tihlukových stěn, zklidnění Náchodské ulice, 
ale také dobudování cyklotras včetně jejich vy‑
bavení. Dalším tématem bylo rozšíření domu 
s  pečovatelskou službou, kde by měl vznik‑
nout denní stacionář pro seniory.

Sledujte www.pocernice.cz

Hana Moravcová,
starostka
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Cenové nabídky na zpracování hydrogeo-
logického posudku na lokalitu BD Čertousy
Rada souhlasila se zadáním oponentního 
hydrogeologického posudku ČVUT, Fakulty 
stavební, Katedra zdravotního a ekologického 
inženýrství (K144) na lokalitu BD Čertousy.

Povolení a pronájem prostoru Klubu histo-
rických vozidel Horní Počernice pro pořá-
dání akce VETERÁN PÁRTY 2016
Rada schválila pořádání akce „VETERÁN PÁRTY 
2016“ dne 23. 4. 2016 v areálu Chvalské tvrze.

Konání veřejné akce „Hudební odpoledne 
2016“ pod záštitou starostky, XI. ročníku 
festivalu studentských orchestrů v  areálu 
Chvalské tvrze
Rada schválila konání veřejné akce „Hudební 
odpoledne 2016“, XI. ročník festivalu student‑
ských orchestrů v areálu Chvalské tvrze v so‑
botu 21. 5. 2016 od 15:00 do cca 20:00 hodin 
a poskytnutí finančního daru ve výši 25.100 Kč 
Základní umělecké škole.

Návrh pravidel pro projednávání staveb-
ních záměrů samosprávou MČ Praha 20
Rada souhlasila s  pravidly projednávání sta‑
vebních záměrů samosprávou MČ Praha 20.

Podání projektové žádosti v  rámci výzvy 
„Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ 
v rámci Operačního programu Výzkum, vý-
voj a vzdělávání
Rada souhlasila s podáním projektové žádosti 
o dotaci v rámci výzvy „Místní akční plány roz‑
voje vzdělávání“ v  rámci Operačního progra‑
mu Výzkum, vývoj a  vzdělávání v  maximální 
výši 4 mil. Kč. Rada udělila souhlas základním 
a mateřských školám, které městská část zřizu‑
je, se zapojením do projektu s názvem „Místní 
akční plány Praha 20“.

Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2016
Zastupitelstvo schválilo rozpočet MČ na rok 
2016.

Uzavření dodatku č.  2 k  Plánovací smlou-
vě mezi MČ Praha 20 a  společností Bloo-
man Development,  s.  r.  o. v  rámci stavby  
„BERANKA II“
Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku č. 2 
k Plánovací smlouvě se společností Blooman 
Development, s. r. o.

Podání kasační stížnosti
Zastupitelstvo schválilo podání kasační stíž‑
nosti k  Nejvyššímu správnímu soudu proti 

rozsudku Městského soudu v  Praze ze dne 
26. 2. 2016 sp.zn. 10 A 159/2015 ve věci 1. Ak‑
tualizace zásad územního rozvoje (SOKP).

Svěření Biologického rybníka do správy  
Hl. m. Prahy
Zastupitelstvo souhlasilo se svěřením Biolo‑
gického rybníka do správy hl. m. Prahy z dů‑
vodu kompletní revitalizace rybníka.

Nabídka na využití zákonného předkup-
ního práva k  bytovým domům č.  p. 1928,  
č. p. 1929, č. p. 2010 a č. p. v ul. U Věže
Zastupitelstvo neschválilo využití předkupní‑
ho práva na koupi bytových domů č. p. 1928, 
č. p. 1929, č. p. 2010 a č. p. v ul. U Věže za kupní 
cenu 5.750.000 Kč, za jeden bytový dům.

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

Úřad MČ Praha 20

STAVBU PROJEDNAJÍ NA ÚŘADĚ RYCHLEJI
Plánujete postavit dům nebo garáž, oplotit 
pozemek nebo zřídit přípojku? Zjednodu-
šit a zrychlit projednání některých staveb-
ních záměrů umožní již schválená nová 
pravidla.

Rada městské části Praha 20 (RMČ) schválila 
nová pravidla, která umožní projednávat vy‑
mezené stavební záměry samosprávou měst‑
ské části, konkrétně Odborem hospodářské 
správy a investic (OHSaI), aniž by musely jako 
doposud procházet RMČ. Výrazně se tak sta‑
vebníkům zkrátí doba, po kterou čekají na sta‑
novisko samosprávy, a zároveň se zjednoduší 
administrativní zátěž úřadu.

Bez projednání RMČ je OHSaI oprávněný roz‑
hodovat a vydávat souhlas k následujícím sta‑
vebním záměrům:
• změna stavby pro bydlení a  pro rodinnou 
rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, 
s  jedním podzemním podlažím do hloubky 

3 m a nejvýše se dvěma nadzemními podlaží‑
mi a podkrovím (typicky RD do 150 m2)
• stavba do 50 m2 celkové zastavěné plochy 
a  do 5 m výšky s  jedním nadzemním podla‑
žím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m 
(typicky stavba individuální garáže)
• oplocení
• vodovodní, kanalizační a energetické přípoj‑
ky včetně rozvodů těchto sítí vedených mimo 
budovu
• reklamní a informační zařízení (s plochou do 
8 m2) umisťovaná na fasády objektů
Výjimka se týká staveb, které nejsou navrženy 
na pozemcích MČ Praha 20.

Rada nemusí vše řešit s architektem

Další schválená pravidla, kdy smí RMČ bez pro‑
jednání se svými poradními orgány vydávat 
souhlas, případně uzavírat smlouvu o  právu 
provést stavbu, se týkají následujících záměrů:
* novostavba pro bydlení a pro rodinnou re‑

kreaci do 150 m2 z celkové zastavěné plochy, 
s  jedním podzemním podlažím do hloubky 
3 m a nejvýše se dvěma nadzemními podlaží‑
mi a podkrovím
• vodovodní, kanalizační a energetické přípoj‑
ky umisťované na pozemcích ve správě MČ 
Praha 20
• sjezdy na pozemní komunikace umisťované 
na pozemcích ve správě MČ Praha 20,
vyjma záměrů umísťovaných na exponova‑
ných nebo významných místech, případně 
záměrů, které mohou negativně ovlivnit cha‑
rakter území.

Ostatní stavební záměry budou i nadále pro‑
jednávány s  příslušnými poradními orgány, 
případně také s  architektem městské části, 
před jejich předložením k projednání v RMČ.

Zdeněk Vavruška,
vedoucí odboru

SPCCH srdečně zve na besedu

CESTY PO MALAJSII, KAMBODŽI 
A SINGAPURU
Přednáší Mgr. Alena Štrobová

V úterý 26. dubna 2016 od 14 hodin v zasedací 
místnosti ÚMČ Praha 20, Jívanská 635

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



4– 5

V  našem rozhovoru s  paní starostkou  
Hanou Moravcovou jsme rozebíraly rozpo-
čet a hospodaření Horních Počernic i mož-
nosti získání dotací.

Poslední únorový den jste opět schválili 
zdrojově vyrovnaný rozpočet. Po kolikáté 
je již vyrovnaný?
Ano, vyrovnaný rozpočet máme už od roku 
2011, do té doby byl schodek. Ke konci roku 
jsme na spořicích účtech měli přes 45 milionů, 
na běžném účtu skoro 57 milionů korun.

Jaké dostáváte dotace z magistrátu?
Dotace získáváme na provoz úřadu, údržbu 
zeleně a  vozovek. Na toto získáme celkem 
90 194 000 Kč, což je stejné jako v minulých le‑
tech, respektive tato částka je stabilní od roku 
2013. Do té doby byla dotace od magistrátu 
pouze na počet obyvatel a neřešilo se, že okra‑
jové městské části mají velké plochy, o které se 
sami starají. Od roku 2013 tedy došlo k výpo‑
čtu dle nového vzorce, díky kterému jsme si 
o cca 25 milionů přilepšili.

Vystačí tato částka na chod celého úřadu 
a služeb?
Na výkon státní správy pořád doplácíme. Úřa‑
dy mají ze zákona splňovat mnoho úkonů, 
stále nám stoupají povinnosti, které musíme 
personálně zajistit. Dnes si můžete udělat 
kdekoliv cestovní pas, ať svým bydlištěm na 
ten úřad patříte, či nikoliv. To s  sebou nese 
zvýšené nároky na personální obsazení. Dal‑

ším příkladem jsou Czech POINTy, kde může‑
te ověřit podpisy, zařídit výpis z Obchodního 
rejstříku, Živnostenského rejstříku, zřídit dato‑
vou schránku a tak dále. To vše je skvělá služba 
pro občany a jsme rádi, že ji můžeme poskyto‑
vat, ale ruku v ruce s tím jdou i zvýšené nároky 
nejen na zmiňované personální obsazení, ale 
také například na výpočetní techniku. Příspě‑
vek na výkon státní správy je však stále stejný.

Kolik doplácíte na provoz státní správy?
Ročně to dělá cca 8 milionů korun.

Je možnost, jak tuto částku uspořit?
Jediná možnost by byla nechat personální ob‑
sazení stejné jako dříve. To by ale samozřejmě 
přineslo velké fronty a  logickou nespokoje‑
nost ze strany obyvatel i přetížených úřední‑
ků. Takhle to ale vyřešili v jednom městě ne‑
daleko od nás, kde prostě uzavřeli přepážky 
a všude se tvořili obrovské fronty. Pokud ale 
chceme zajistit lidem kvalitní služby, je potře‑
ba na to doplácet z vlastního rozpočtu.
Co se týče výdajů, tak se snažíme hledat 
úspory v běžných výdajích, děláme tendry na 
telekomunikace, energie. Takto ušetřené pro‑
středky nově od roku 2015 investujeme napří‑
klad na cyklodopravu (550 tisíc Kč).

Jaké investice plánujete v letošním roce?
Z těch významnějších to je určitě rekonstruk‑
ce komunikace Češovská, rekonstrukce pod‑
hledů v  gymnáziu, rekonstrukce toalet v  ZŠ 
Ratibořická, rekonstrukce jižní fasády objektu 

Špejchar. Letos by měla být i zahájena půdní 
vestavba bytových domů, dále dokončená 
rekonstrukce knihovny, zajištění požárně bez‑
pečnostního opatření v  bytovém domě Me‑
zilesí, přebudování bývalé ČOV na moštárnu 
a  klubovnu Junáků, výstavba kolumbária na 
Chvalském hřbitově a rádi bychom nakoupili 
zimní a letní zametač chodníků.

O  jaké další dotace z  fondů budete usilo-
vat?
Záleží na tom, jaké dotace budou vypsány. Za‑
tím vše sledujeme, a jakmile se dotace vypíší 
a budou pro nás příznivé, tak se o ně pokusí‑
me. Určitě zkusíme požádat o rozšíření půdní 
vestavby ZŠ Spojenců, kde by došlo k rozšíření 
kapacity pro školu, například na studovny… 
Na to bude vypsaný dotační program z mini‑
sterstva školství. Dále bychom si rádi udělali 
projektovou přípravu na program, který by 
měl být příští rok vypsán, a to výstavbu star‑
tovacích bytů. Tyto byty slouží ke startu nejen 
pro mladé, ale také pro seniory, kteří nechtějí 
do seniorského zařízení, jsou soběstační, ale 
vzhledem k příjmům již nedosáhnou na stan‑
dardní nájem.

Lenka Bartáková,
redaktorka

HOSPODAŘENÍ 2005 – 2015
Jako správce rozpočtu předkládám počer-
nickým občanům přehled hospodaření 
Horních Počernic v  období 2005  – 2015, 
aby si každý mohl udělat představu o tom, 
jak hospodaří současná radnice za vedení 
Šance pro Počernice.

Občas zaslechnu kritiku, že zbytečně děláme 
různé studie a projekty.
Od roku 2011 se nám strategie včasné před‑
projektové a  projektové přípravy vyplatila. 
Na základě této kvalitní přípravy jsme násled‑
ně provedli kompletní revitalizaci bytových 
domů, objektů v našem majetku využívaných 
pro školní a  předškolní výuku, rekonstrukci 
objektu bývalého „Sklenářství“, zahájili jsme 
celkovou rekonstrukci budovy knihovny 

a  provedli jsme regeneraci sídlištních ploch 
v  Mezilesí. Zrealizovali jsme komunitní kom‑
postárnu a zakoupili zametací vůz.
Čeká nás realizace parku Jizbická, rekon‑
strukce a přístavba Stodoly v areálu Chvalské 
tvrze, půdní vestavby bytů v  domech Jívan‑
ská a  Dobšická, celková revitalizace objektu 
ZUŠ a  v  neposlední řadě schválení zklidnění  
dopravy.
Většina studií se tedy proměnila v reálné věci. 
Co se zatím nepodařilo realizovat, je sportovní 
hala, skatepark, pro který jsme nenašli vhodné 
místo a regenerace parků Nolčova a Šedivého.
Bohužel, ne vše se povede tak rychle, jak by‑
chom si představovali. Spousta věcí, které mu‑
síme řešit teď, se mohla dát jako podmínka pro 
investory v rámci jejich projektu. Například lo‑

gistická zóna severně od železniční tratě měla 
řešit už v době své výstavby kruhový objezd, 
chodník v ulici Ve Žlíbku a také propustek pod 
tratí. Ale zřejmě bývalý radní pro rozvoj obce, 
který nás kritizuje, nepředpokládal, že zde bu‑
dou chodit lidé do práce a jezdit tolik aut. Ře‑
šení propustku pod tratí musí tedy počkat až 
na rekonstrukci železniční trati nejdříve v roce 
2019. I přesto považuji za úspěch, že to bude 
součástí projektu a následně i stavby, protože 
to jednání nebylo jednoduché.
Co se týká dopravy, povedlo se odpoplatnění 
R10, vybudování kruhového objezdu v rámci 
výstavby poslední etapy VGP parku, pořízení 
změny územního plánu a přeložení spojovací 
komunikace z ulice Ve Žlíbku na MÚK Beranku 
jižně za dálniční těleso, odklon nákladní do‑
pravy z ulice Ve Žlíbku.
Věřím, že se nám už v  letošním roce poda‑
ří zlepšit podmínky pro cyklisty především 
díky zpracované cyklokoncepci, která bude 
po schválení Radou zveřejněna na webových 
stránkách.

Hana Moravcová,
starostka
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VÝSTAVBU HALY
Na posledním zastupitelstvu 29.  2.  2016 bylo 
jedním z  témat i  doplnění pracovní skupiny 
pro výstavbu sportovní haly ve školském are‑
álu na pomezí ulic Jívanská/Javornická. Mate‑
riál předložil kolega zastupitel Richard Stára. 
Jsme rádi, že do stávající pracovní skupiny pro 
výstavbu sportovní haly se podařilo doplnit 
i HOP navržené nominanty – Jiřího Šebka za SC 
Xaverov, Vladimíra Hoška za spolek Chvalská 
a pana Jindřicha Švestku za sousedy ‑ účastníky 
řízení z ulice Javornická.
Náš názor je takový, že do přípravy projektu je 
třeba zapojit úplně všechny, kterých se výstav‑
ba haly týká. Nejen sportovce, ale i  zástupce 

nejbližších sousedů, spolků a  rodičů dětí ze 
škol. Jedině tak je možné poznat a respektovat 
jejich názory, požadavky a  reálné potřeby. Je‑
dině tak se můžeme posunout k výsledku, kdy 
nové sportovní zařízení bude v nejbližší době 
skutečně realizováno.
Věříme, že pracovní skupina bude postupovat 
především koncepčně. Prioritou nás všech je 
poznat faktické potřeby nejen sportovních od‑
dílů, ale i školských zařízení a veřejnosti. Z těch‑
to výsledků chceme vycházet nejen při přípra‑
vě celkové koncepce počernického sportu, ale 
právě i  při přípravě realizace sportovní haly. 
Jedině tak je možné dojít k  požadovanému 

výsledku  – tzn.  novou tělo‑
cvičnu skutečně postavit. Naši 
zastupitelé podpořili i  návrh 
kolegy Viléma Čápa (ČSSD) za 
dosažení vyšší informovanosti 
v této věci. Tento návrh bohu‑
žel přijat nebyl. Škoda, proto‑
že právě dostatek informací je 
jedním z důležitých faktorů, které mohou celou 
věc posunout.

Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

ZÁHADA POZEMKOVÉ SMĚNY

JEN SE PTÁM A CO DÁL

V den konání zastupitelstva 29. února 2016 byly 
z jeho jednání staženy body 4.1 a 4. 5. V obou 
případech jde o směny pozemků ve vlastnictví 
městské části za pozemky ve vlastnictví soukro‑
mých osob.
Bod 4.1 se týkal směny obecních pozemků za 
pozemky ve spoluvlastnictví rodiny pana radní‑
ho Wágnera. Na program jednání zastupitelstva 
se bod dostal už podruhé. Poprvé byl stažen na 
žádost opozičních zastupitelů, kteří žádali do‑
plnění informací. Podruhé došlo k jeho stažení 
bez udání důvodu.
Na můj dotaz, proč se tak stalo, přišla od paní 
starostky Moravcové překvapivá odpověď. 
Čeká prý se na další znalecké posudky! Zvlášt‑
ní. Jak je možné, že tak zásadní bod se dostane 
na jednání zastupitelstva bez odpovídajících 
znaleckých posudků? Navíc už podruhé za se‑
bou! Proč se na potřebné posudky nevyčkalo 
rovnou? Chodí to snad tak, že to risknu a pošlu 
šlendrián? Pokud opozice náhodou zaspí, koa‑
lice si v klidu a s přehledem může cokoli odhla‑
sovat?

Opravdu na radnici nikoho nenapadlo si nezá‑
vislé znalecké posudky vyžádat dříve, než byl 
materiál zastupitelům poslán? Není mi také 
jasné, proč stažené materiály o  směně neob‑
sahovaly důležitá fakta – budoucí využitelnost 
pozemků nebo ekonomické dopady pro obě 
strany směny? Chápu, že pokud dojde k  po‑
dobnému pochybení při přípravě materiálů do 
zastupitelstva jednou, je to nedbalost. Dvakrát 
po sobě je to ovšem trestuhodná nedbalost! Je 
opravdu takový problém připravit materiál do 
zastupitelstva v pořádku? Tak, aby jeho jedná‑
ním mohl bez problémů projít?
Směna pozemků pana radního Wágnera se do‑
stala do zastupitelstva se znaleckým posudkem 
úřednice radnice ‑ Bc. Jany Šťastné. Je členkou 
Komory soudních znalců. Nejsem si vůbec jis‑
tá tím, že ocenění ve věci tak citlivé směny má 
provádět právě radniční úřednice. Jejím posud‑
kům v  materiálech zastupitelů navíc chyběly 
dvě dost podstatné věci: podpis a razítko. Takto 
připravený odhad proto jen stěží může sloužit 
jako výchozí dokument určený k rozhodování 

zastupitelů. Pokud se směna 
pozemků rodiny radního opět 
dostane na program jednání 
zastupitelstva, budeme trvat 
na nezávislých znaleckých 
posudcích. Musí obsahovat 
nejen ocenění podle platné 
vyhlášky, ale i  odhad tržní 
hodnoty a  zejména ekonomické zhodnoce‑
ní přínosů pro MČ Praha 20. Radní Wágner je 
v celé věci ve střetu zájmů. Sám na něj upozor‑
nil s tím, že v příslušném bodě se zdrží hlasová‑
ní. Zdržet se hlasování ale nestačí. Možná měl 
i on daleko více času a energie věnovat tomu, 
aby materiál byl do zastupitelstva připraven 
v pořádku, precizně, se všemi potřebnými údaji 
a dokumenty a především bez toho, aby vzbu‑
zoval byť jen jediný stín pochyb.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

V  posledním půldruhém roce, a  možná je to 
i  déle, jsou Horní Počernice rozděleny na dva 
nesmiřitelné tábory. Jedni podporují myšlenku, 
která se narodila v minulém volebním období, 
ti druzí zase myšlenku, která se rodí v tomto vo‑
lebním období. Pravdou ale zůstává, že tento, 
v  dnešní době skoro neřešitelný úkol, se týká 
řady radních a zastupitelů, kteří pracují v radě 
a zastupitelstvu, a to jak v minulém, tak i sou‑
časném volebním období.
První, po dlouhé době dobrou zprávou je to, 
že se na posledním zasedání Zastupitelstva 
Městské části Praha 20 podařilo společně do‑
mluvit obnovení již existující pracovní skupiny 
pro výstavbu sportovní haly ‑ tělocvičny. Tato 
pracovní skupina je poměrně početná, jsou v ní 
zastoupeny všechny hornopočernické institu‑
ce veřejného či politického života, a to je dobře, 
i když se říká, že čím více lidí, tím více názorů. 
Věřím tedy, že tímto rozumným krokem se ko‑
nečně začíná rodit dobrá myšlenka a to vlast‑
ní realizace sportovní haly  ‑ tělocvičny. A  tak 
doufám, že se přestaneme navzájem osočovat, 
napadat, urážet, házet jeden na druhého nevra‑

živé pohledy a  já nevím ještě co všechno. Tak 
jak se o tom všem v poslední době velmi často 
píše v Hornopočernickém zpravodaji. Tyto dvě 
rubriky, které jsou součástí HPZ a  jsou určeny 
pro krátké myšlenky, názory, informace a vyjád‑
ření jak radních, zastupitelů, tak i občanů, musí 
nezasvěceného čtenáře dosti traumatizovat 
a možná i nudit. Je to stále dokola. Já něco na‑
píši, ty odpovíš a já opět něco napíši.
Věřím, že v  nově určené pracovní skupině je 
dost odborníků i spoluobčanů, kteří vědí, o co 
jde, kteří budou umět mezi sebou komuniko‑
vat, budou k  sobě tolerantní a  bez osobních 
emocí se v  klidu domluví. Čas nám opravdu 
utíká, a  to nejen kalendářní, ale i  ten osobní. 
Bylo by vskutku moc dobré, kdyby se co nej‑
dříve podařilo to, co se nepodařilo za poslední 
čtyři roky. Rád bych se šel podívat ‑ a nejen já 
‑ na naše školáky, mládežníky, juniory, senio‑
ry a hosty do nové sportovní haly ‑ tělocvičny 
a mohl se svým přátelům pochlubit, co se do‑
kázalo při výstavbě nové sportovní haly ‑ tělo‑
cvičny ve volebním období 2014‑2018 našemu 
vedení obce. Takovéto sportoviště nám v Hor‑

ních Počernicích hodně chybí.
A ještě jeden sportovní dotaz. 
Kolik korun dostanou počer‑
ničtí sportovci z  letošního 
grantu pro rozvoj sportu, kte‑
ré vypsalo ministerstvo škol‑
ství a tělovýchovy a do které‑
ho bylo zhruba vloženo 370 
miliónu korun? Byla za městskou část Praha 20 
zpracována žádost o grant?
Jsem moc rád, že se rovněž připravuje celková 
oprava takzvané „Stodoly“ na Chvalské tvrzi, 
která nám bude sloužit jako kulturní centrum 
pro pořádání různých společenských akcí, vy‑
stoupení dětí z Domu dětí a mládeže, Základ‑
ní umělecké školy a dalších spolků a sdružení. 
Ano, takovéto společenské centrum nám zde 
v Horních Počernicích již dlouhá léta také hod‑
ně chybí.

Jaroslav Kočí,
zastupitel Počerňáci pro Počernice
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Kdy: 9.4.2016 od 14:00 do 17:00

Kde:
 

Chvalský zámek
 Na Chvalské tvrzi 857, 
 Praha 9 – Horní Počernice

Akce probíhá pod záštitou Velvyslanectví Ukrajiny v Praze a Městské časti Praha 20 – Horní Počernice.

Objevte kouzlo 

ukrajinské kultury!
 

• Ukrajinská lidová hudba v podání českého kvintetu
• Ochutnávka tradiční ukrajinské kuchyně s výkladem
• Ukázka tradičních ukrajinských lidových tanců

Ukázky ukrajinské kultury

www.icpraha.c

om

Ukrajinský den

Příště u Vás... s ICP:

Vstu
p

zda
rm

a!

Projekt Integrační centrum Praha V, reg.č. AMIF/1/02, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Více informací: praha14@icpraha.com nebo tel. 775 553 188

Tato akce je pořádaná na podporu integrace migrantů z třetích zemí žijících na území hl. m. Prahy.

/ICPraha
@ICPraha
/ICPraha

HUSITSKÁ FARA HORNÍ POČERNICE
A DIVIZNA

zvou na 

„Jarní blešák“ 
na farní zahradě

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Kdy: středa 4. 5. 2016 
od 15 do 19 hodin

Co: oblečení, doplňky, 
potřeby pro 

domácnost i sport, 
bižuterie, knihy

Prodáváme 
za symbolické ceny: 

5-20 Kč

Výtěžek jde na podporu 
střediska Divizna 

a Diakonie Broumov

Provětrejte skříně! 
A přijďte!

Příjem věcí: 
od 2. 5. do 4. 5.  

9 –12  16 – 18 hod.
Kontakt pro info: 

Eva Cudlínová 702 039 910, 
Náchodská 382/171, 

Horní Počernice

Pozvánka

Př
ís

pě
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HALA, CYKLOKONCEPCE, USNESENÍ PČR, PRAVIDLA PRO STAVEBNÍ ZÁMĚRY A ÚKLID
Zastupitelé doplnili 29. února do pracovní sku‑
piny ke sportovní hale (tělocvičně) několik dal‑
ších osob, v doplňování pracovní skupiny po‑
kračovala i Rada městské části Praha 20 v úterý 
15.  března. V  rámci debat na téma haly (tělo‑
cvičny) bude možná vyjeveno i velké tajemství 
‑ kdo ze Šance pro Počernice chce halu a kdo 
tělocvičnu. Šance pro Počernice totiž nemluví 
jednotným hlasem ‑ část projevuje nesouhlas 
s halou (s tou samou, kterou chtěla v minulosti) 
a tvrdí, že chce tělocvičnu, vedle toho další hlas 
ze Šance příznivcům haly říká, že s halou nemá 
nejmenší problém. Můj názor na realizaci spor‑
tovní plochy zůstává stále stejný, v tomto smys‑
lu se plně ztotožňuji s názorem pana Vladimíra 
Hoška z  Občanského sdružení Chvalská, jenž 
v tomto čísle HPZ publikuje. Za velmi nedosta‑
tečnou ale považuji úroveň zveřejnění infor‑
mací a dokumentů souvisejících s plánovaným 
sportovním objektem. Proto vyzvu radní ke 
zveřejnění veškerých dokumentů, které se haly 
týkaly. Požádám rovněž o  trvalé zveřejňování 
podkladů, které se haly budou týkat v budouc‑
nu. Pokud radní informace přehledně nezveřej‑
ní na webu městské části, zveřejním je sám na 
www.cssdpocernice.cz.

Cyklokoncepce
Na jednání komise dopravy jsme v  úterý 

22.  března probírali třetí verzi cyklokoncepce, 
kterou připravoval pan Květoslav Syrový. První 
verze koncepce měla 44 stran, druhá verze se 
prodloužila na 82 stran, z ní vznikla třetí „finální“ 
verze o  celkové délce 99 stran. Současná ver‑
ze cyklokoncepce stále vykazuje nedostatky 
‑ členové komise dopravy proto opět vznesli 
své připomínky a  doporučili radním, aby byly 
zapracovány. Komise dopravy rovněž požáda‑
la radní, aby cyklokoncepci se zapracovanými 
připomínkami měla možnost zhlédnout ještě 
před jejím finálním schválením.

Usnesení Policie ČR
Na jednání Rady městské části Praha 20 dne 
15.  března informovala starostka Moravcová 
o usnesení Policie ČR, jímž byla odložena trest‑
ní věc podezření ze spáchání zločinu porušení 
povinnosti ze správy cizího majetku, kterého se 
měl dopustit podezřelý pan Ivan Liška. Věřím, 
že nám k dané záležitosti paní starostka poskyt‑
ne veškeré informace.

Pravidla projednávání stavebních záměrů sa‑
mosprávou
Radní městské části také 15.  března souhlasi‑
li s  pravidly projednávání stavebních záměrů 
samosprávou MČ Praha 20 a  uložili Odboru 
hospodářské správy a  investic ÚMČ Praha 20 

postupovat v souladu s těmito 
pravidly. Jsou pravidla zveřej‑
něna? Pokud ano, kde? Pokud 
ne, kdy a  kde zveřejněna bu‑
dou?

Ukliďme si Počernice
Rád bych také dopředu poděkoval organizá‑
torům a všem účastníkům akce Ukliďme si Po‑
černice, která se uskuteční v sobotu 16. dubna. 
Doufám, že zde potkám více kolegů zastupitelů 
než v minulosti. Publicita bez práce a jarní úklid 
sice nejdou úplně dohromady, ale pocit z dob‑
ře vykonané práce stojí za to. Navíc pobyt na 
čerstvém vzduchu a trocha pohybu ještě nikdy 
nikomu neuškodily – ani zastupitelům, ani po‑
slancům.

Hezké jaro.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA 20 k 31. 12. 2015 (neauditované výsledky)

NOVÉ PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK

Dne 5.  4.  2016 (úterý) proběhne mobilní tří‑
děný sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je 
spol. EKOM CZ, a. s. na základě smlouvy s Hl. 
m. Prahou. Občané v příslušný čas na zastáv‑
kových místech mohou odevzdat zdarma ne‑
bezpečný odpad do sběrného vozidla.
Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů 
bude na uvedených stanovištích přijímat pou‑
ze níže uvedené odpady. Stavební odpady 
a  elektrozařízení není možné v  rámci svozu 
odevzdat.

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemiká‑
lie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem 
rtuti (teploměry), olej a  tuk (kromě jedlého), 
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, de‑
tergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí 

prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská ‑ proti
restauraci) 15:00 – 15:30
2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 
15:40 – 16:10
3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice  
‑ u kamenictví) 16:20 – 16:50
4. křižovatka ul. Jeřická ‑ Dolská 
17:00 – 17:30
5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 
17:40 – 18:10
6. ul. Stoliňská (Chvaly ‑ proti bráně do ZŠ) 
18:20 – 18:50

Vzhledem k  opakovaným problémům při 
odevzdávání nebezpečných odpadů při mo‑
bilním sběru je nutno upozornit, že mobilní 

sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. 
Prahy je služba určená pro občany Prahy (oso‑
by s trvalým pobytem na území města). Z to‑
hoto důvodu vyžaduje obsluha svozového 
vozidla předložení občanského průkazu při 
odevzdání odpadů. Služba mobilního sběru 
nebezpečných odpadů je určena občanům 
všech městských částí bez ohledu na to, v jaké 
MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového 
vozidla je tedy povinna od občana odpad pře‑
vzít i v případě, že má trvalý pobyt na území 
jiné MČ, než na které se momentálně svozové 
vozidlo nachází.
Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení 
svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Marie Novotná, OŽPD

Příjmy Městské části Praha 20 k  31.  12.  2015 
po konsolidaci jsou ve výši 204.615,71 tis. 
Kč, to je 99,47  % upraveného rozpočtu (RU), 
celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 
193.765,43 tis. Kč, to je 72,44  % RU. Z  toho: 
běžné výdaje ve výši 139.213,20 tis. Kč, in‑
vestiční výdaje ve výši 54.552,23 tis. Kč. MČ 
Praha 20 hospodařila v  roce 2015 s  přebyt‑
kem, saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2015 činí 
10.850,28 tis. Kč. Městská část Praha 20 neměla 
k 31. 12. 2015 žádné přijaté půjčky či splácené 
zápůjčky ani úvěry. MČ Praha 20 je zřizovate‑
lem deseti příspěvkových organizací. Všechny 
příspěvkové organizace hospodařily v  roce 
2015 s  kladným hospodářským výsledkem. 

Investiční výdaje:
Městská část Praha 20 v  roce 2015 financo‑
vala část svých investic z  obdržených dotací 
v  rámci programu čistá energie (plynofikace 
BD Dobšická), OPPK  – konkurenceschopnost 
(projekt ICT), snížení energetické náročnosti 
budov (DDM, MŠ U Rybníčku, MŠ Chodovická, 
MŠ Ratibořická, ZŠ Ratibořická, DDM, Náchod‑
ská 754). Městské části se podařilo získat dota‑
ce na tyto akce v celkové výši 21.099,99 tis. Kč.
Část rozpočtovaných investic z roku 2015 ne‑
byla realizována a byla převedena do rozpoč‑
tu roku 2016. Jedná se o investiční výdaje ve 
výši 21.164,35 tis. Kč. Výše investiční rezervy 
k 31. 12. 2015 činila 16.766,50 tis. Kč.

Celkové čerpání investičních výdajů 
k  31.  12.  2015 ve výši 54.552,23 tis. Kč, to je 
48,54 % RU.
Zdaňovaná činnost:
Hospodářský výsledek zdaňované činnosti 
k 31. 12. 2015 ve výši 15.791,34 tis. Kč.
Celkové náklady jsou ve výši 6.404,14 tis. Kč, 
celkové výnosy jsou ve výši 22.195,48 tis. Kč.
Z  toho: SBF výnosy 16.790,52 tis. Kč, nákla‑
dy 4.597,54 tis. Kč, hospodářský výsledek 
12.192,98 tis. Kč. Zdaňovaná činnost výnosy 
5.404,96 tis. Kč, náklady 1.806,60 tis. Kč, hos‑
podářský výsledek 3.598,36 tis. Kč.

Helena Martynková, odbor ekonomický

Po rekonstrukci ulice Božanovská byly během měsíce února dvě 
zastávky MHD osazeny v  obou směrech prosklenými přístřešky, 
které jsou uvnitř vybaveny lavičkou. Doufáme, že nové přístřešky 
přispějí k většímu komfortu cestujících, a zároveň žádáme obča‑
ny, aby nám „nezdobili“ skla přístřešků letáky a nápisy a udržovali 
v okolí zastávek pořádek.

Eva Vrbová,
referentka dopravy

ODBOR EKONOMICKÝ

Název PO IČO Příjmy ce lkem Příjmy HČ Příjmy VČ Výdaje  ce lkem Výdaje  HČ Výdaje  VČ HV ce lkem HV HČ HV VČ
ZŠ Ratibořická 63830825 33 793,80 33 500,13 293,67 33 492,66 33 462,13 30,53 301,14 38,00 263,14
ZŠ Stoliňská 63830809 24 364,94 24 089,74 275,20 24 277,92 24 089,74 188,18 87,02 0,00 87,02
FZŠ Chodovická 49625195 30 479,59 29 682,63 796,96 30 310,17 29 682,63 627,54 169,42 0,00 169,42
ZŠ a MŠ Spojenců 63830817 16 974,23 16 910,13 64,10 16 912,95 16 910,13 2,82 61,28 0,00 61,28
MŠ Chodovická 70945381 25 343,77 25 276,29 67,48 25 281,55 25 276,29 5,26 62,22 0,00 62,22
MŠ U Rybníčku 70922144 8 713,12 8 690,27 22,85 8 699,45 8 690,27 9,18 13,67 0,00 13,67
DDM 70966681 8 877,08 8 832,86 44,22 8 856,93 8 832,86 24,07 20,15 0,00 20,15
KC Horní Počernice 49366424 8 405,55 8 331,06 74,49 8 331,06 8 331,06 0,00 74,49 0,00 74,49
Chvalský zámek 72551011 9 479,79 8 158,27 1 321,52 9 167,92 8 158,27 1 009,65 311,87 0,00 311,87
MVK 75142937 3 193,97 3 193,97 0,00 3 193,97 3 193,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 169 625,84 166 665,35 2 960,49 168 524,58 166 627,35 1 897,23 1 101,26 38,00 1 063,26

Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2015
(v tis. Kč)

Hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ
Základní informace
Poplatník, tj. držitel psa, je povinen splnit ohla‑
šovací povinnost u  správce poplatku podle 
místa svého trvalého bydliště do 15 dnů ode 
dne, kdy mu vznikla povinnost poplatek platit.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců, vždy 
od prvního dne měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém vznikla držiteli psa ohlašo‑
vací povinnost.
Na území hlavního města Prahy je povinné tr‑
valé označení psa staršího 6 měsíců tetováním 
nebo čipem.

Doklady k vyřízení ohlašovací povinnosti:
Držitel psa (fyzická osoba)
‑ občanský průkaz
‑ vyplněný a  žadatelem podepsaný formulář 
„Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“
‑ doklady prokazující případný nárok na sníže‑
nou sazbu poplatku

Držitel psa (právnická osoba)
‑ vyplněný a  žadatelem podepsaný formulář 
„Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“
‑ doklady prokazující případný nárok na sníže‑
nou sazbu poplatku
‑ občanský průkaz osoby jednající jménem 
právnické osoby
‑ originál nebo ověřená kopie živnostenského 
oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z  ob‑
chodního rejstříku

V  případě uplatnění nároku na sníženou 
sazbu je doklad prokazující tuto skuteč-
nost:

Poživatelé starobního, invalidního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu
‑ doklad o přiznání důchodu
‑ čestné prohlášení

Držitel psa převzatého z útulku
‑doklad o převzetí psa z útulku na území hlav‑
ního města Prahy

Držitel čipovaného psa:
‑ doklad o čipování psa
‑ čipovaný pes musí být přihlášen na MHMP ‑ 
Registrační karta chovatele

Pověřená osoba za držitele psa:
‑ vyplněný a  žadatelem podepsaný formulář 
„Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“
‑ doklady prokazující případný nárok na sníže‑
nou sazbu poplatku
‑ kopie občanského průkazu držitele psa
‑ občanský průkaz pověřené osoby
‑ neověřená plná moc

VÝŠE MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ
základní sazba:
‑ jeden pes 1 500 Kč
‑ každý další pes 2 250 Kč

snížené sazby:
‑ poživatel starobního, invalidního, vdovského, 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmů:
‑ jeden pes 200 Kč
‑ každý další pes 300 Kč

držitel psa v rodinném domě:
‑ jeden pes 300 Kč
‑ každý další pes 600 Kč

držitel psa určeného a užívaného k hlídání 
objektů, jehož držitelem je právnická oso-
ba, která je zároveň vlastníkem hlídaného 
objektu
‑ jeden pes 600 Kč
‑ každý další pes 900 Kč

- držitel psa převzatého z útulku na území 
hl. města Prahy
‑ je osvobozen od placení místního poplatku 
ze psů po dobu 2 let od převzetí psa ze
zařízení
- držitel psa, který nechal psa trvale označit 
čipem
‑ má nárok na slevu z  místního poplatku ze 
psů po dobu 2 let do max. výše 350 Kč za rok.

V  případě nesplnění povinnosti uhradit 
místní poplatek je tento vyměřen plateb-
ním výměrem, který lze zvýšit až na trojná-
sobek!

Osvobození od poplatku:
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 
kterým je osoba nevidomá, bezmocná a oso‑
ba s  těžkým zdravotním postižením, která je 
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního 
právního předpisu, osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těchto osob, oso‑
ba provozující útulek zřízený obcí pro ztrace‑
né nebo opuštěné psy nebo osoba, které sta‑
noví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis.

LHŮTY:
Ohlašovací povinnost:
‑ do 15 dnů od pořízení psa
‑ do 15  dnů nahlásit každou změnu údajů 
uvedenou v ohlášení (změna trvalého pobytu, 
změna příjmení, úhyn psa, přiznání některého 
z důchodů, čipování psa…)

Splatnost poplatku:
‑ do 31.  března každého roku, pokud nečiní 
vyměřená částka více jak 600 Kč
‑ pokud je vyměřená částka vyšší jak 600 Kč, je 
rozdělena do dvou stejných splátek se splat‑
ností do 31. března a 31. srpna každého roku

Složenky jsou rozesílány během měsíce břez‑
na a  srpna, pokud však poplatník složenku 
neobdrží, není zproštěn povinnosti úhrady 
poplatku. Městská část nemá za povinnost 
složenky poplatníkům ze zákona rozesílat. Po‑
vinností každého majitele psa je splnění ohla‑
šovací povinnosti a úhrada místního poplatku.
Přihlášení k  poplatkové povinnosti a  pří-

padné další do-
tazy řeší:
Odbor 
ekonomický MČ 
Praha 20
Jívanská 647/10, 
1. patro, 
č. dveří 217
tel: 271 071 623

úřední hodiny:
Po + St 
8:00 ‑ 12.00 
a 13.00 ‑18.00
Pá 8:00 ‑ 11:00

V současné době 
je v  Horních Po‑
černicích registrováno cca  1700 psů. Jejich 
skutečný počet však může být vyšší, jelikož 
někteří majitelé přihlašují svého psa jinde 
nebo ho nepřihlásí vůbec. Vystavují se tak ne‑
bezpečí udělení pokuty.
Peníze z  poplatků jsou z  jedné čtvrtiny od‑
váděny MHMP, zbylé prostředky zůstávají 
příjmem městské části, která je investuje do 
vybavení koši a sáčky na psí exkrementy.

V  Horních Počernicích není vymezeno pro‑
stranství, na kterém by bylo možné volné po‑
bíhání psů.
Městská část již navrhla na Magistrát hl. m. 
Prahy několik míst, kde by bylo volné pobíhá‑
ní psů povoleno – jako „psí park“. Zatím tato 
věc není dořešena. O změnách v této oblasti 
Vás budeme informovat.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZODPOVĚDNÉHO 
CHOVATELE PSA
• Splnit ohlašovací povinnost do 15  dnů od 
pořízení psa a uhradit místní poplatek ze psů
• Nechat psa trvale označit tetováním nebo 
čipem
• Přihlásit psa na Magistrátu hl. m. Prahy
• Nenechat psa volně běhat na veřejném pro‑
stranství, na plochách veřejné zeleně a  po‑
zemních komunikacích
• Nenechat psa běhat v místech, která slouží 
pro hru dětí a pro sport, a ani na taková místa 
se psem nevstupovat
• Nenechat psa běhat v  záhonech, keřích 
a místech, která může pes poškodit
• Naučit psa poslušnosti a nedovolit mu obtě‑
žovat ostatní spoluobčany
• Vždy po svém pejskovi IHNED uklidit výkaly

Těmito několika základními pravidly je možné 
vylepšit vzájemné soužití občanů, kteří jsou 
chovateli psů, a těmi, kteří žádného psa nema‑
jí, a zabránit tak zbytečným nesrovnalostem.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším čtyř-
nohým kamarádem.

Helena Martynková, vedoucí OE
Ivana Vlasáková, referent místních poplatků

O
db

or
y

ODBOR EKONOMICKÝ
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PROGRAM ZO 
SENIOŘI V DUBNU 2016

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

Korcová Hana
Slavík František
Hejhal Jaroslav
Hora Antonín
Tůma Bohumil
Kebísek Ladislav
Řeřichová Hana
Andrlová Olga
Švejnohová Jiřina
Jirotková Jiřina
Krejčová Květoslava
Pšádová Jiřina

Stibor Alois
Volejníková Venuše
Živcová Jarmila
Hejhalová Miloslava
Horáková Taisa
Horáková Verona
Konečný Vladimír
Srb Josef
Jehlářová Františka
Kvasničková Vlasta
Szeniawská Marie
Tučková Marie

Váchalová Libuše
Vomáčka Jaroslav
Červenka Jiří
Krajňáková Drahomíra
Podr Jiří
Stoklasa Vladimír
Volfová Věra
Žebrová Irena
Pankratzová Libuše
Smažíková Libuše
Stuchlíková Jaroslava
Šimandlová Milena

Cafourková Alena
Čtvrtníček Milan
Schovánková Miluše
Mayer Pavel
Beck Antonín
Bláhová Eva
Bláhová Jana
Charvát Karel
Janoušková Marie
Pospíšilová Věra
Vojáčková Dáša

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 bude pořádat Vítání občánků i v roce 2016. Pozvánka není posílána automatic‑
ky. V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 11. 2015 – 31. 1. 2016 do 31. 6. 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 občan‑
skosprávních 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 Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro. Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 
271 071 607, e ‑mail: vitani@pocernice.cz. Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e ‑mail: vitani@pocernice.cz

VZPOMÍNKA NA JAROSLAVU JELÍNKOVOU
Dne 3. 4. 2016 uplynou čtyři roky od úmrtí paní Jaroslavy Jelínkové. 

Vzpomínají manžel, děti, vnučky a matka.

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

středa 13. dubna
KLUBOVNA začátek ve 13.00 hodin

čtvrtek 14. dubna
VYCHÁZKA Memoriál Ivo Macha
kolem Hrádku Václava IV.
sraz ve stanici metra Č. Most 
v 8,30 hod., vede I. Juklová

čtvrtek 14. dubna
PLES Domeček, začátek v 16.00 hod.

pondělí 18. dubna
VYCHÁZKA Chuchelský háj
a Barrandovské skály
sraz ve stanici metra Č. Most 
v 9.30 hod., vedou Janušovi 
a L. Frouzová
 
úterý 19. dubna
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
hosty budou Sára a Tadeáš Kadlecovi
jachting ‑ vyprávění a promítání
začátek ve 14.00 hodin

čtvrtek 21. dubna
VÝLET vlakem, Pardubice -Kunětická 
Hora, sraz na nádraží H. Počernice 
v 7,40 hod., vede L. Frouzová
 
pondělí 25. dubna
VYCHÁZKA Grébovka
sraz na zastávce Jana Masaryka, tram 
č. 4, 22 v 9,30 hod., vede V. Fleišerová

středa 4. května
VYCHÁZKA po naučné stezce 3. část 
– s Ing. Antesem, sraz ve 14.00 hodin 
v parku u věžáků

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

Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

O
db

or
y

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Členská schůze ČZS
Výbor Pobočného spolku ČZS ‑ Praha Horní Počernice  
Vás srdečně zve na členskou schůzi 9. dubna 2016 od 14:00  
v restauraci na Xaverově.
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Pozvánka

Zd
ra

vá
 M

Č

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

so
bo

ta16. 4. 
13–16 hod

Zdravá městská část Horní Počernice ve spolupráci se ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská,  
 FZŠ Chodovická, RC MUM, SKP Hopo, Neposeda z.s., Pražské služby a.s. pořádá: 

dílničky 
výrobky z přírodních materiálů  

se seniorkami  SKP HoPo a Neposedou

hlídání dětí do 6 let   
a stanoviště pro dospělé   

zajišťuje RC MUM

soutěže
 park před ZŠ Ratibořická

 vodní hrátky  
školková zahrada MŠ Chodovická

divadelní představení pro děti   
13.30 – 15.00   Vivat Kompostela (Ekodomov)

tělocvična ZŠ Ratibořická 

DNE  
ZEMe

OSLAVy

 a přilehlých  prosto
rá

ch

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

akce se koná v parku před ZŠ Ratib
ořic

ká
 

akce se koná 

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…
UDRŽITELNÝ ROZVOJ – je takový způsob vývoje (lidské společnosti), který uspokojuje potřeby přítomnosti a zároveň dává šanci budoucím  
generacím všech lidí na této planetě naplňovat své základní potřeby a žít plnohodnotný život.

NEJNIŽŠÍ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH
Do úvodu této sezóny vám nabízím jeden 
nenáročný cyklistický výlet většinou bez aut, 
můžete jej klidně podniknout i s vašimi dětmi, 
vnoučaty. Jeho prvním orientačním místem je 
svépravická kaplička, od které sjedete Dobro‑
šovskou ulicí na cyklostezku č. 258, po ní do 
Xaverovského háje, nad pražský silniční okruh 
a  potom začnete prudce klesat. Jeďte však 
pomalu, zanedlouho spatříte po pravé stra‑
ně kovová vchodová vrata, ta bývají zavřená, 
ale můžete si je otevřít/zavřít a pokračovat již 
v areálu Golf (www.grcm.cz) po asfaltové ces‑
tě vyhrazené pro cyklisty a pěší. Zde je dobré 
vědět, že pokud golfista volá „FÓÓR“, není to 
vtip, ale netrefil ránu, jak chtěl, a dává najevo 
ohrožení někoho v  dáli, cyklisté však mívají 
helmy.

Vchodová vrata pro cyklisty
Zde zblízka uvidíte opravdový golf, můžete si 
jej zde i vyzkoušet, stejně jako místní sociální 

zařízení či občerstvení. Přejedete si zde oprav‑
dový Černý most nad silnicí od nás do Dolních 
Počernic. Ke konci trasy zatím chybí asfalt, ale 
i tak se zde budete cítit jako doma – nejdříve 
přejedete Svépravický potok, abyste na seve‑
ru golfového areálu dojeli k potoku Chvalka.
V  nadmořské výšce pouhých 227  m  n.  m. 

zde budete na nejnižším místě na katastru 
H. Počernic, téměř 70 výškových metrů pod 
nejvyšším místem v H. Počernicích, kam se vy‑
pravíme někdy příště. Více informací k tomuto 
výletu je na http://www.pocernice.cz/obcan/
doprava/cyklo/.

Petr Uzel, cyklokoordinátor
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PAMĚTNÍ DESKA RODÁKŮM A CEDULE V BOŽANOVSKÉ

ROKY S DIVIZNOU

NASLIBOVAT VŠECHNO VŠEM NENÍ ŘEŠENÍ

Blíží se výstava veteránů na Chvalské tvrzi. Le‑
tos se koná už pošesté a stává se z toho hezká 
tradice, na kterou se jezdí nejen z  Prahy, ale 
i z celé republiky a dokonce i ze zahraničí. Tra‑
dic bychom si měli vážit a stejně tak bychom 
si měli vážit počerňáků, kteří něco dokázali.
Na loňské Veterán Párty jsme si například při‑
pomněli jednoho chvalského učitele jízdou 
nazvanou po něm Memoriál Bohumila Dejm‑
ka. Pak nás napadlo, jestli bychom si neměli 
některé z  našich rodáků, kteří se zasloužili 
o  rozvoj motorismu, připomenout nějakým 
důstojným způsobem. Zrodila se myšlenka 
postavit jim pomník. Pak jsme trochu slevili 
a z pomníku se stala pamětní deska. Ale komu 
vlastně? Není jich totiž málo ‑ Dejmal, Fuchs, 

Bauer, Sláma, Cicvárek, Tachovský, Gros, Urbá‑
nek, Buřil, Schweiger, Rous a další. Všichni by 
si ji zasloužili.
Proto nás napadlo zapojit do rozhodování 
počernické občany. V  následujících několika 
měsících bychom chtěli přinášet stručné pří‑
běhy počerňáků, bez kterých by automobily, 
motorismus a technika třeba šly jinou cestou. 
A na závěr vás požádáme, pokud budete mít 
zájem, abyste nám toho “nejzasloužilejšího“ 
pomohli vybrat.
Nechceme v  žádném případě “fušovat do 
řemesla“ kronikáři panu Antesovi. Kronikář 
je velmi vážená osoba v  každém městě, ale 
přeci jen – věnuje se historii tak nějak obec‑
ně, souhrnně, chronologicky. My si dovolíme 

připomenout jen pár konkrétních postaviček 
a to, co tito lidé v Počernicích i ve světě doká‑
zali – a na co už se možná zapomnělo.
A když už je řeč o motorismu – strašně by nás 
zajímalo, proč stojí v Božanovské ulici pořád 
ty velké cedule “projíždíte stavbou“. Stavba 
se nejdřív čtvrt roku táhla a dělalo na ní vše‑
ho všudy pár lidí. Někdy i  to ne. A teď už to 
bude další čtvrtrok, co byla Božanovská slav‑
nostně otevřena, a nejen, že tam pořád stojí 
ty výstražné tabule, ale navíc už je na někte‑
rých místech docela vygumované vodorovné 
značení, hlavně na přechodech a zastávkách 
autobusů.

Jan Brunner, Přemysl Frýda
občané, patrioti a amatérští historici

Už pár let jsem dobrovolnicí Divizny. Do této 
úžasné skupiny lidí jsem se poprvé dostala 
ještě jako žačka ZŠ Stoliňská na Chvalech. Po‑
řád víc mi ale dochází, jak je pro mladého člo‑
věka skvělé, když má možnost prožívat něco 
podobného právě v době dospívání.
Skupina lidí, která se postupně vytvořila ko‑
lem současných zastupitelek Bety Cibochové, 
Aleny Štrobové a  Evy Cudlínové, se věnuje 
podpoře a zapojování dětí i dospělých s men‑
tálním postižením do života. Pravidelně si ve 
svém volnu děti bereme a připravujeme pro 
ně nejrůznější programy. Výtvarné aktivity, 
vaření, procházky, výlety do přírody, v  rámci 
možností i  tanec a  sportovní aktivity v  tělo‑
cvičně. Díky pomoci grantu z  MČ Praha 20 
jsme zavítali i  do kina, na krásné výstavy na 
Chvalském zámku nebo do ZOO koutku v Ra‑

donicích. Vzájemná setkávání jsou nesmír‑
ně obohacující. Pochopíte, že svět člověka 
s mentálním postižením je sice složitý, ale je 
zároveň barevný, plný nápadů, humoru, leg‑
race i radosti. Chvíle prožité s nimi vám změ‑
ní vnímání světa. Určitě i  žebříček životních 
hodnot. Vím, že na své kamarády z  Divizny 
se mohu stoprocentně spolehnout. Na dob‑
rovolníky i na ty, kteří naši pomoc potřebují. 
Díky Divizně jsem poznala třeba výbornou 
kamarádku Denisku. Osud jí do života dal 
zdravotní postižení, ale můžu vás ujistit, že ji 
mám moc ráda. Žádná větší akce u nás nebo 
u nich doma už se dnes neobejde bez toho, 
abychom nepozvaly jedna druhou.
Jsem moc ráda, že v poslední době mezi nás 
přišly další dobrovolnice a  začínáme spolu‑
pracovat i  s  Chráněným bydlením na Xave‑

rově a jejich klienty. Divizna určitě nejen mně 
dokázala život obohatit. V dobrém ho změnila 
a já jsem za tu možnost moc ráda.

Tereza Moudrá, občanka

Na únorovém zastupitelstvu silně rezonovalo 
téma realizace nového objektu pro sportovní 
aktivity. Došlo také na doplnění pracovní sku‑
piny, která se má realizací takového objektu 
zabývat. Moje stanovisko k dané věci je stále 
stejné – řídím se tezí, že rád podpořím výstav‑
bu multifunkčního sportovního objektu, který 
bude navazovat na vyřešenou dopravní situa‑
ci a jasnou ekonomickou kalkulaci. Nejprve je 
ale třeba záměr důsledně projednat s občany, 
navrhnout více variant objektu a více variant 
jeho umístění. Příprava záměru se ale nesmí 
podcenit, jak jsme tomu byli svědky v minu‑
losti, a musí se opírat o jasná a přesná data.
Proto, aby byla veřejnost v obraze, je potřeba 
zveřejnit chronologicky veškeré informace 
související s  projektem sportovní haly nebo 
tělocvičny v  samostatné sekci na webových 
stránkách Městské části Praha 20 ‑ tedy usne‑
sení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 20, uza‑
vřené smluvní vztahy, dokumenty související 
s vlastní realizací projektů (projektové doku‑
mentace, dokumentace pro územní řízení, 
stavební povolení, apod.), zápisy z pracovních 
jednání, proplacené faktury, apod.

Dále se musí zjistit skutečné potřeby škol‑
ských zařízení (včetně těch magistrátních) 
a jednotlivých sportovních oddílů – za tímto 
účelem vytvořit pro školy a oddíly dotazník, 
ze kterého vyplyne jasný objem poptávky po 
sportovním zařízení toho nebo onoho typu 
včetně konkrétních potřeb pro konkrétní typ 
sportovních aktivit. Vyplněné dotazníky od 
všech aktérů musí být zveřejněny a  ná-
sledně vyhodnoceny.
Moje představa velmi jednoduchého dotaz‑
níku:
1) pojmenování skupiny (škola, sportovní  
   oddíl atd.)
2) školy, oddíly – jakou kapacitu sportovní  
  plochy nabízí ve stávajících zařízeních
3) školy, oddíly – jaké mají potřeby (u škol ‑  
   k jakému maximálnímu stavu žáků lze  
   dojít)
4) co specifického potřebují pro svou činnost,  
   co jim nyní chybí (náčiní atd.)
5) kolik mají členů (žáků, cvičenců) – cílem je  
  zjistit počet „klientů sportoviště“
Na základě vyhodnoceného dotazníku by-
chom se měli zabývat také alternativními 

variantami umístění stavby a  jasnou eko-
nomickou kalkulací. Hala nebo tělocvična 
musí být v  co nejvyšší míře ekonomicky 
soběstačná. Až poté je na místě řešit even-
tuální zadání projektu na základě transpa-
rentního výběrového řízení.
Cílem spolku Občanské sdružení Chvalská 
není blokovat realizaci sportovní plochy, ale 
být garantem toho, že sliby, které dalo sou‑
časné vedení městské části všem sportovním 
oddílům a  našim dětem ve školách, budou 
bezezbytku splněny. Naslibovat všechno 
všem není řešení. Jednotlivé sportovní oddíly 
totiž nevědí, co vedení městské části naslibo‑
valo sportovcům z jiných oddílů. Politici, kteří 
z dobrého záměru udělali v minulém voleb‑
ním období paskvil, mají jedinečnou možnost 
udělat reparát. Občanské sdružení Chvalská 
bude dohlížet na to, aby Hana Moravcová, Jiří 
Beneda nebo Richard Stára reparát udělali. 
Všichni doufáme, že tentokrát bude na výbor‑
nou.

Vladimír Hošek,
spolek Občanské sdružení Chvalská

Tereza Moudrá (uprostřed) se svou kamarádkou 
Deniskou a dalším dobrovolníkem Divizny Patrikem

Po
št

a

Z redakční pošty
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Do historie našeho ochotnického divadelnic‑
tví se rok 1967 zapsal událostí ustanovující od 
1. ledna tohoto roku náš divadelní ochotnický 
soubor jako okresní divadelní studio začleně‑
né do rámce Okresního osvětového domu. 
Rozhodnutí bylo učiněno na společné poradě 
Okresního domu osvěty, naší Osvětové bese‑
dy a  zástupců divadelního souboru. Převod 
byl sjednán za podmínek, že Divadelní stu‑
dio bude divadelní zkoušky konat u nás, kde 
také nejdříve uvede každou premiéru. K tomu 
jak ukázal čas, však nikdy nedošlo, protože 
“studio“ v okresních podmínkách živořilo, až 
zaniklo. Přes přechodný útlum ochotnické di‑
vadlo u nás nezaniklo.
 
První měsíc tohoto roku občanům Horních 
Počernic připravil smutek, když 27. zemřel 
vynikající konstruktér československých leta‑
del Ing.  Karel Tomáš, náš dlouholetý občan. 
Na jeho počest byla pak pojmenována jedna 
z nově vzniklých ulic.
Událostí která se dotkla bez výjimky všech ob‑
čanů bylo vydání nového domovního a  po‑
žárního řádu schváleného Radou MNV dne 
16. března 1967. Ten byl za poplatek 1,50 Kč 
doručen do každého popisného čísla s připo‑
mínkou povinností plnění všech jeho usta‑
novení. Protipožární opatření byla následně 
kontrolována členy našich hasičských jednot.
Mimořádný rozvoj zaznamenala Tělovýchov‑
ná jednota Xaverov, která do nové sezóny do 
soutěží postavila již dvě mužstva dospělých 
hráčů, jedno mužstvo dorostenecké a  dvě 
mužstva žákovská.
Historický rok 1968 byl naplněn především 
celospolečenskými událostmi s vyvrcholením 
vstupu vojsk Varšavské smlouvy a  okupací 
Československa dne 21.srpna. Jedním z  dů‑
sledků do života obce bylo zrušení připravo‑
vaných voleb do zastupitelských sborů a pro‑
dloužení působnosti stávajících zvolených 
orgánů.
V dění obce jako významná událost bylo na‑
příklad zaznamenáno: K  1. červenci byly na 
MNV organizačně ustanoveny dva odbory. 

Odbor správní k  vyřizování záležitostí kul‑
turních, školských, zdravotních, sociálních 
a vnitřních. Odbor hospodářský pro záležitos‑
ti finanční, výstavbu, obchod, dopravu, byto‑
vou péči a místní hospodářství.
Místní komunální podnik ve svém rozvoji 
překročil svojí činností hranice nejen okresu 
a kraje ale i  republiky, získanou licencí k ob‑
chodování od Ministerstva zahraničního 
obchodu. Od 1.  listopadu nesl podnik název 
“Triga“, komunální podnik MNV. Ekonomicky 
významnou byla zejména licence na před‑
nostní dovoz litinových těles pro ústřední 
vytápění a  jejich přerozdělování po celé re‑
publice. Ekonomický přínos podniku z  této 
činnosti se příznivě projevil také v  odvodu 
podílu ze zisku do pokladny MNV ve výši 
4.911 tis. Kč. Z těchto prostředků použil MNV 
160 tisíc korun na vybavení kanceláří novým 
nábytkem a kancelářskými stroji.
V  jižní části obce byla provedena generální 
oprava veřejného osvětlení výměnou stávají‑
cích světel za výbojková osvětlovací tělesa za 
450.000 korun. V oblasti výstavby byla dokon‑
čena výstavba třetího věžového domu a pro‑
vedena celková úprava okolí těchto tří domů. 
Budován byl páteřní kanalizační přivaděč na 
ČOV do Čertous.
Za účinné pomoci Drůbežnictví Xaverov byla 
odstraňována havárie ústředního topení 
a  propadlý strop v  první mateřské škole na 
Křovinově náměstí. MNV operativně řešil na‑
léhavý problém zrušení nájmu objektu pro 
mateřskou školu na Chvalech jejím majite‑
lem. Provizorní řešení bylo nalezeno úpravou 
dřevěného objektu v sousedství věžových 
domů užívaného jako ubikace pro pracovníky 
tyto domy budované. Pro stabilní řešení MNV 
zahájil jednání s  vedením místních podniků 
a  závodů a  s  ONV o  sdružení prostředků na 
výstavbu nové mateřské školy s  předpoklá‑
danou kapacitou 120 dětí. Ve čtyřech stáva‑
jících mateřských školách bylo tohoto roku 
v  celkem sedmi třídách 192 dětí. Ve čtyřech 
základních školách s  celkem 53 třídami se 
učilo 1.109 žáků, z toho v pěti prvních třídách 

bylo žáků 106. Na provoz všech škol vynalo‑
žil tohoto roku MNV 1.133,51 tis. Kč. Na škol‑
ní stravování přispěl MNV částkou 127.300 
korun a příspěvek rodičů 392.100 Kč. Obědů 
bylo podáno celkem 125.600 a  přesnídávek 
61.200.
V roce 1968 se u nás konaly poslední maturity 
detašované třídy Čakovické dvanáctiletky. Od 
dalšího školního roku otevřením nové mo‑
derní školní budovy na Proseku, skončila tato 
škola i v Čakovicích.
Z tělovýchovné Jednoty Slovan se opět stala 
Tělovýchovná jednota Sokol, do které se vrá‑
tili cvičitelé a  funkcionáři dřívějšího Sokola 
a doplnili chybějící.
Z  podnětu odbočky Čs.  Červeného kříže byl 
v  období vánočním až přes Nový rok před 
budovou MNV postaven a  osvětlen vánoční 
strom republiky, kam do umístěné pokladnič‑
ky věnovali naši občané celkem 3.915 korun, 
které byly odevzdány ve prospěch budova‑
ných SOS dětských vesniček.
Rok 1968 byl pro obec Horní Počernice ukon‑
čen významnou událostí a  to rozhodnutím 
Středočeského krajského národního výboru, 
který na svém zasedání dne 19. 12. na návrh 
Rady Okresního národního výboru Praha ‑ vý‑
chod a Rady SKNV zřídil podle paragrafu 12, 
odst. 1 zákona č. 69/67 Sb. v Horních Počer‑
nicích s  účinností od 1.  ledna  1969 Městský 
národní výbor. Na další stupeň postoupila 
historická cesta rozvoje území od počátku 
jeho osidlování v dávnověku přes letopoč‑
ty prvních písemných záznamů o  existenci 
původních obcí až po jejich společný rozvoj, 
který tímto rozhodnutím byl završen uděle‑
ním statutu města. Podle rozvojových plánů 
okresu a kraje se mělo město Horní Počernice 
v horizontu třiceti let stát jednou ze vstupních 
bran z východního směru do hlavního města 
Prahy s kapacitou až 30 tisíc obyvatel.

O dalších událostech opět v pokračování.

Hubert Antes,
kronikář
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„Možná jste už také někdy slyšeli tu hořkou 
větu: Tak tohle si nevyžehlíš! Většinou to říkají 
lidé tehdy, když jsou někým hluboce zraněni. 
Míra prohřešku dotyčného člověka se jim zdá 
natolik zásadní, že ji nedokážou unést a smířit 
se s ní. Cítí se být natolik ukřivděni, že jim je to 
důvodem k zanevření a oddělení se od druhé‑
ho. A to i přes jeho upřímnou a citlivou prosbu 
o odpuštění. Neochota druhým odpustit však 
v jistém smyslu vnitřně rozkládá. Neodpuštění 
zapříčiňuje, že lidským nitrem více a více pro‑
růstá hořkost, přecitlivělost, či dokonce nená‑
vist vůči tomu, kdo nám ublížil. Zároveň jsme 
chtě nechtě s dotyčnými spojeni neviditelnou 
nití výčitek a zraňujících vzpomínek., které nám 

brání v narovnání vztahu s nimi. Jsem přesvěd‑
čen, že za neodpuštěním stojí těžká vnitřní kri‑
ze, rozbitá manželství, poničená společenství 
přátel, či rodin. Ať si to již přiznáme, či nikoliv, 
žít ze soustavného neodpuštění nemůže niko‑
mu přinést trvalé štěstí. Bůh však ví o naší lidské 
křehkosti. Proto nám nabízí řešení v  této naší 
krizi. Tajemství prvního kroku spočívá, že se 
vzdáme odsuzování chyb druhých a začneme 
s  úklidem ve své vlastní duši. To znamená, že 
se Bohem necháme usvědčit, že ani s námi to 
není zrovna dvakrát růžové. Že svým myšlením 
a  jednáním tak často zraňujeme Krista a  své 
bližní. Bible mluví o tom, že účet našich vědo‑
mých i nevědomých vin je obrovský. Bůh nám 

však pro oběť Ježíše Krista tolik ‑tolik odpouští. 
Nemáme i my následovat Boží lásku a odpustit 
cele a bezezbytku těm, kteří nás prosí o odpuš‑
tění? A vůči těm, kteří necítí svoji vinu zakou‑
šet alespoň smíření a přijetí? Odpustit druhým 
je tím nejmocnějším projevem lásky. Neboť 
odpuštění mezi lidmi staví mosty a napřimuje 
mezilidské vztahy. Ochota k odpuštění tak dává 
základ vskutku pravému lidskému štěstí a spo‑
kojenosti. Proto? Staňme se lidmi odpuštění.

Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské 
a nemocniční kaplan v Nemocnici 

na Homolce

STAŇME SE LIDMI ODPUŠTĚNÍ

Veterán Párty je již 6. ročníkem velmi 
krásným krokem zpět do minulosti. Do 
dob předválečných strojů a  krásných 
dobových oblečení z  20. a  30. let minu-
lého století a  to vše na území Chvalské 
tvrze. Tato sešlost však není pouze po-
učnou a  vzdělávací akcí, nýbrž dnem 
pro všechny milovníky a  sběratele se 
stejným koníčkem a  stejnou láskou 
ke starým automobilům a  motorkám. 
 
„Párty“ je pro všechny lidi, kteří si chtějí pro‑
mluvit o svém koníčku s  lidmi, co jim rozu‑
mí. Krásnou atmosféru dotváří různé vsuvky, 
jako vystoupení pěveckých sborů a  různé 
soutěže. Takže akce nezaujme pouze veterá‑
nisty, ale i lidi, kteří s touto tématikou nemají 
nic moc společného. Každopádně jde o nád‑
hernou propagaci Horních Počernic, která je 
veřejností každoročně hojně navštěvovaná. 
Je totiž krásně poučnou i velice inspirující jak 
pro mládež, tak i širokou veřejnost.
„Každým rokem se o akci dozvídá čím dál tím 
více lidí s  láskou k veteránům, o čem vypo‑
vídá i  loňská návštěvnost a  letos se počítá 
i s návštěvou ze zahraničí.“ říká o akci organi‑
zátor a jeden z veteránistů Jan Brunner.
Tento sjezd milovníků aut je velmi důležitým 
zpříjemněním v  životě každého sběratele. 
Komiksoví nadšenci mají různá expa, kde se 
také převlékají za své oblíbené hrdiny. Záro‑
veň jim však nejde pouze o lidi stejné vášně, 
proto se mohou zájemci v  autech i  projet. 
Mohou se přijít podívat, jak se žilo na začát‑

ku toho, co se stalo naším denním chlebem. 
Nebo se jen projet historickým autobusem 
po Horních Počernicích, poslechnout si hud‑
bu a udělat si pár fotek.
Veteránisté si zde mohou vyměňovat názory 
celé hodiny a povídat si o svých historkách. 
O  tom jak se dostali k  veteránismu, o  tom 
jak si koupili své první auto i o koníčku jako 

takovém. 20. a 30. léta však 
nejsou pravidlem. Lidé, kte‑
ří nemají možnost vlastnit 
předválečné veterány, se 
mohou pochlubit i pováleč‑
nými stroji.
Akce má skvělý ohlas po 
všech stránkách a  panu 
Janu Brunnerovi chodí pra‑
videlně spokojené emaily. 
Veterán Párty vám nabízí 
pohled zpět, přiučení se 
něčemu novému a  krás‑

né odreagování. Během akce se vyhlašuje 
divácká cena o  nejhezčího veterána a  vítě‑
zům je předáváno ocenění starosty obce. 
Po ukončení „párty“ bude akce ještě 14 dní 
pokračovat jakožto součást expozice. Zá‑
měrem je, aby návštěvníci měli dostatek 
času si exponáty prohlédnout a  dozvědět 
se o  nich všechny potřebné informace. 

Někteří lidé z okruhu veteránistů mají oprav‑
du zajímavé příběhy, o kterých bychom rádi 
informovali v následujících vydáních.
Pokud jste tedy milovníky starých strojů 
a rádi byste si popovídali s někým, jako jste 
vy, nebo vás akce zaujala, ať už máte rádi 
staré stroje či nikoli, přijďte se 23. dubna po‑
dívat do areálu Chvalské tvrze. Jste srdečně 
zváni.

David Fiala, organizátor Veterán Párty

VETERÁN PÁRTY 2016
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Na snímku zleva: Zuzana Galašová, Michaela Novosadová, Nikola Ludvigová a Tomáš Pálek

Rada městské části Praha 20 ocenila u příle‑
žitosti Dne učitelů pedagogické pracovníky, 
žáky a  studenty škol a  školských zařízení, 
působících na území MČ Praha 20. Ocenění 
je vyjádřením uznání náročné, zodpovědné 
a  často nelehké práce pedagogických pra‑
covníků, zároveň vnímá i úsilí žáků a studen‑
tů, kteří jsou odměněni za vynikající studijní 
výsledky, za mimořádné činy nebo za mi‑
mořádné sportovní výsledky v  soutěžích, 
v nichž naši městskou část reprezentují.
 
Slavnostní akt, který se uskutečnil dne 
7.  dubna  2016 v  prostorách Chvalského 
zámku, moderovali a  hudebním vystoupe‑
ním doprovodili žáci ZUŠ Horní Počerni‑
ce. Ocenění předali starostka MČ Praha 20 
Hana Moravcová, místostarostové Mgr.  Eva  
Březinová a  Mgr.  Jiří Beneda a  radní  
Mgr. Alena Šefčíková.

V  I. kategorii: „Výrazná pedagogická 
osobnost“ byli nominováni:
Mgr.  Jakub Hromas ze ZŠ Stoliňská, 
Mgr. Martina Josefová ze ZŠ Ratibořická, 
Mgr. Gema de Miguel ze SOŠ pro admini-
strativu EU

Hlavní cenu získala 
Mgr.  Martina Jose-
fová.
Paní učitelka Josefo‑
vá působí ve školství 
19 let a od roku 2009 
učí na I. stupni ZŠ 
Ratibořická. Je paní 
učitelkou, která s dět‑
mi pracuje netradiční 
formou výuky, kte‑
rou motivuje a  aktivizuje děti k  poznávání. 
Úspěšně využívá jak různé učební strategie, 
tak ne zcela tradiční způsoby hodnocení. 
Významnou součástí její práce je zapojení 
rodičů do dění ve třídě. Ochotně a efektivně 
spolupracuje se všemi kolegyněmi, pro kte‑
ré je inspirací. Je neúnavnou propagátorkou 
výuky matematiky podle profesora Hejné‑
ho a v roce 2014 absolvovala lektorský kurz 
H ‑MAT. Své zkušenosti sdílí nejen se svými 
kolegy, ale lektoruje semináře i  pro ostatní 
školy. Její systematickou práci lze sledovat 
na stránkách školní kroniky, kterou tvoří již 
několik let.

Ve II. kategorii: „Dlouhodobá tvůrčí peda-
gogická činnost“ byly nominovány:
Marie Frolíková 
z  DDM Ratibořická, 
Vlasta Křivánková 
ze ZŠ Ratibořická, 
Mgr. Irena Lauricho-
vá ze ZŠ a  MŠ prak-
tické a  speciální, 
Bártlova ul.

Hlavní cenu získala 
Marie Frolíková.

Paní Frolíková zapo‑
čala svou pedago‑
gickou dráhu v  roce 
1971. V  letošním 
roce to tedy bude 
45  let, během kte‑
rých provádí děti 
jejich prvními taneč‑
ními krůčky. Tanci se 
věnuje od dětství. 
Začínala jako taneč‑
nice a  choreografka 
v  divadle v  Hole‑
šově. Velice záhy si 
však splnila i  svůj 
další sen, a  to být 
učitelkou tance. Již 
od roku 1998 ved‑
la taneční kroužky 
v  DDM v  Horních 
Počernicích, později 
i  na Černém Mostě. Vyučovala moderní ta‑
nec, street dance, hip hop, mažoretky, roz‑
tleskávačky i  taneční modeling. V  současné 
době působí v DDM v Horních Počernicích. 
S  dětmi kromě pravidelné výuky jezdí i  na 
soutěže, na kterých její taneční soubory 
získaly mnoho významných ocenění. Sesta‑
vila velké množství choreografií, které sklízí 
obdiv na všech akcích, kam se svými dětmi 
zavítá. Děti ji vnímají jako zkušeného rádce, 
za kterým mohou kdykoliv přijít, a  který je 
nikdy nezklame.

Ve  III. kategorii: „Ocenění pro vynikající 
žáky a studenty za mimořádné činy“ oce-
nění získali:
Zuzana Galašová
Zuzana patří k  nenápadným žákyním sed‑
mé třídy základní školy ve Stoliňské ulici 
v  Horních Počernicích, avšak její jednání je 
příkladem obětavosti a podpory všem, kte‑
ří to potřebují. Vedle pomoci spolužákům 
je velmi ochotná a  vždy otevřená jakékoliv 
pomoci učiteli. V hodinách je snad až osob‑
ní asistentkou pro ty, kterým se v  nějakém 
předmětu nedaří. Vedle uvedeného má vyni‑
kající prospěch a příkladné chování. Vedení 
školy obdrželo několik děkovných dopisů za 
obětavou pomoc při pořádání různých akcí, 
zejména od Muzea Policie ČR.

Nikola Ludvigová
Nikola je žákyní osmé třídy základní školy ve 
Stoliňské ulici v Horních Počernicích. Je velmi 
milá, skromná a ochotná. Svým chováním je 
příkladem vzorné žákyně, která vedle svých 
školních povinností pracuje s  maximálním 
úsilím pro školu a mimoškolní aktivity. Doká‑
že pro akce školy nadchnout ostatní spolu‑
žáky a dle svých sil jim soustavně pomáhat 
ke zdárnému zvládnutí úkolu. Její entuzias‑
mus a cit je vyhledáván vyučujícími pro akce 
všeho rázu, zejména pro aktivity s mladšími 
spolužáky. Úspěch mnoha projektů a aktivit 
je její zásluha.

Michaela Novosadová
Michaela je žákyní sedmé třídy základní ško‑
ly ve Stoliňské ulici v  Horních Počernicích. 
Je to milá, vstřícná a skromná dívka, která je 
oporou všem, kteří to potřebují. Její pomoc 
je vždy přirozená a bez jakéhokoliv pokynu, 
pomáhá sama od sebe. U spolužáků se těší 
přirozené autoritě a dokáže občas i usměrnit 
jejich nevhodné jednání. V hodinách je opo‑
rou nejen jim, ale i učitelům. Vždy je pečlivě 
připravená a ochotná se učit novým věcem. 
Vedle uvedeného má vynikající prospěch 
a  příkladné chování. Svým vystupováním 
mimo školu je příkladem podpory dobré po‑
věsti školy.

Tomáš Pálek
Tomáš je žákem šesté třídy základní školy ve 
Stoliňské ulici v Horních Počernicích. Je cíle‑
vědomý a vzorně plní své školní povinnosti. 
Obětavě a dlouhodobě je oporou integrova‑
nému spolužákovi, kterému pomáhá a pova‑
žuje svůj postoj za přirozené poslání. Svým 
přátelským přístupem ukazuje ostatním dě‑
tem, že i  integrovaní žáci mohou být dobří 
kamarádi, přestože potřebují občas pomoci.
Neváhá vždy pomoci učitelům, stejně jako 
plnit úkoly nad rámec svých povinností.

Ve IV kategorii: „Ocenění za mimořádné 
úspěchy ve sportovní či umělecké činnos-
ti“ ocenění získali:
Josef Juha
Pepa je žákem kvinty 
B gymnázia v Horních 
Počernicích. Od svých 
šesti let se věnuje flor‑
balu v  týmu FBŠ Bo‑
hemians. V  současné 
době hraje za doros‑
tence, ale pravidelně 
se účastní soutěží 
o  kategorii výš. S  tý‑
mem získal čtyřikrát 
titul Mistr ČR, zlatou medaili na mezinárod‑
ním turnaji Prague Games, zlatou medaili 
na prestižním mezinárodním turnaji Gothia 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 UDĚLILA OCENĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ 
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ve Švédsku. Nejen jeho talent, ale i jeho vel‑
ké sportovní nasazení jej zařadilo do týmu, 
který bude reprezentovat Českou republiku. 
Přestože veškerý volný čas vyplňuje sportem 
a tréninky, dokáže při studiu podávat vynika‑
jící výkony. Již pět let studuje stále s vyzna‑
menáním.

Kateřina Kučerová
Kateřina je žákyní 
septimy A  gymnázia 
v  Horních Počernicích 
a od svých sedmi let se 
závodně věnuje spor‑
tovnímu aerobiku. Vy‑
střídala kategorie jed‑
notlivců i  smíšených 
párů. Významnějších 
úspěchů dosáhla v ka‑
tegorii pódiových skladeb. Podařilo se jí zís‑
kat na mistrovství republiky 3x třetí, 2x druhé 
a 3x první místo. V roce 2015 získala 2. místo 
na ME v  Nizozemsku a  1. místo ve stejném 
roce v  kategorii jednotlivkyň na celorepub‑
likovém finále soutěže Mistry s Mistry. Sport 
vyplňuje veškerý její volný čas, přesto dosa‑
huje ve studiu vynikající výsledky. Již sedm 
let studuje stále s vyznamenáním.

Karolína Medová
Karolína je žákyní 
septimy A  gymnázia 
v Horních Počernicích. 
Ve svých třech letech 
se začala věnovat 
sportovnímu aerobi‑
ku a  od sedmi let již 
závodně. Vystřídala 
kategorie jednotlivců 
i  smíšených párů. Zá‑
vodění v kategorii Ae‑
robic Group Performace jí přineslo významné 
úspěchy – dvakrát získala titul II. vícemistry‑
ně ČR, dvakrát I. vícemistryně ČR, třikrát mis‑
tryně ČR ve jmenované kategorii. Posledním 
závodem v její krátké, avšak na tituly bohaté 
kariéře bylo ME, kde tým vybojoval 2. místo. 
V  současnosti se věnuje další velké zálibě ‑ 
studiu cizích jazyků. Karolíně a  jejím spolu‑
žákům se v  loňském školním roce podařilo 
uspět v  celoroční soutěži časopisu Freund‑
shaft a převzít cenu ve Vídni na Lichtenštejn‑
ském velvyslanectví. Karolína dosahuje ve 
studiu vynikající výsledky.

Adéla Soukupová
Adéla je žákyní páté 
třídy ZŠ Spojenců, kte‑
rá se věnuje sportov‑
nímu aerobiku a  do‑
sahuje v  něm velkých 
úspěchů na závodech 
jednotlivců, ale i  sku‑
pin. Během své závod‑
ní činnosti již získala 
celkem 55 medailí,  
4 poháry, ocenění skokana roku a dvě oceně‑
ní za top závodnici. Jen za poslední tři roky 
získala 15 medailí : 2013  – 1. místo stepy,  

2. a  3. místo singl sestavy, 3. místo master 
class, 1. místo trio, 2014 – 1. a 3. místo (MČR) 
skupinová sestava, 1. a 2. místo stepy, 1. a 3. 
místo singl sestava, 2. místo master class 
MČR, 2015 – 1. a 3. místo stepy, 3. místo trio. 
Nyní závodí v 1. výkonnostní třídě sportovní‑
ho aerobiku a snaží se o postup do evropské 
soutěže. Je nejen vynikající sportovkyně, ale 
i výborná žákyně. Ve třídě je pro svoji kama‑
rádskou povahu, ochotu pomáhat ostatním 
a skromnost ve vystupování velice oblíbená. 
U  spolužáků, učitelského kolektivu i  rodičů 
vzbudí vždy velké uznání a obdiv.

Lucie Veličková
Lucie je žákyní kvinty 
B gymnázia v Horních 
Počernicích. Od svých 
šesti let se věnuje 
sportovnímu aerobi‑
ku. V květnu roku 2015 
se v  kategorii Aerobic 
Group Performace 
stala mistryní Evropy 
a získala tak nominaci 
na MS na Martiniku. V  těžké konkurenci vy‑
bojovala 1. místo a  stala se mistryní světa. 
Vzhledem k výborným závodním výsledkům 
a  velkému talentu byla Lucka pro další zá‑
vodní sezóny zařazena do nejlepšího klubu 
v republice – Fitnes studio Louny. Lucka tré‑
nuje šestkrát týdně, některé dny i dvoufázo‑
vě. Přesto dosahuje ve studiu velmi dobré 
výsledky. Již pět let studuje stále s vyzname‑
náním.

Do Sborovny slávy vstoupila Marie Koštelo-
vá, která škole a práci s dětmi zasvětila celý 
svůj život.
Paní Marie Koštelová po ukončení pedago‑
gické školy v Praze, ve svých osmnácti letech, 
dostala umístěnku do Rynholce, kde začala 
její pedagogická dráha. V roce 1962 nastoupi‑
la na základní školu ve Stoliňské ulici v Horních  
Počernicích, kde vyučovala s  láskou a  trpěli‑
vostí až do roku 2010. Dnes již na škole pravi‑
delně nevyučuje, avšak stále v případě potře‑
by zastupuje nemocné kolegyně. Patří k  těm 
vyučujícím, které může vedení školy poslat do 
libovolné třídy – zavládne vše, jak žáky prvního 
ročníku, tak žáky devátého ročníku. A  to vše 
s nadhledem a trpělivostí. Její hodiny jsou vždy 
naplněny láskou k dětem a životní moudrostí. 
Nikdy neučila ze setrvačnosti, vždy dychtivě 
přijímala novinky v  oblasti pedagogiky, avšak 
s opatrností je dokázala aplikovat tak, že vždy 
předávala i sama ze sebe to nejcennější – lásku 
k dětem, k výuce i poznávání. Tak hravě zvládla 
výuku pomocí interaktivní tabule, stejně jako 
kdysi obsluhu legendární KP 8 či meotaru. Ne‑
jen každou třídu, ale i každý předmět dokázala 
odučit na vysoké úrovni; mnohdy žáci ani ne‑
postřehli, že specializace paní učitelky je úplně 
jiná. Paní Marie Koštelová je paní učitelkou, kte‑
rá se své profesi s láskou věnovala více jak pa‑
desát let a za svoji životní moudrost a lidskost si 
ji váží stovky bývalých žáků i kolegů. V letošním 
roce slaví své významné životní jubileum.

Rada městské části 
Praha 20 vyslovila 
poděkování Mgr.   
Naděždě Bleskové za 
dosavadní práci ve 
školství, u  příležitosti 
jejího 25letého půso-
bení ve funkci ředitel-
ky základní a  mateř-
ské školy.
Škola a školka, jejichž součástí je školní jídelna 
a  školní družina, vždy dosahovala pod vede‑
ním paní ředitelky Bleskové výborných výsled‑
ků, které byly mnohokrát příznivě zmiňovány 
i v hodnocení České školní inspekce. Do funkce 
ředitelky nastoupila 1. 7. 1991 a po celou dobu 
vždy podporovala další vzdělávání pedago‑
gických pracovníků, které se stále pozitivně 
promítá do kvality výuky. Pokud bychom chtěli 
představit paní ředitelku výčtem činností, které 
při své každodenní práci vykonává, jednoznač‑
ně lze říci, že zasahují do mnoha profesí, které 
ovládá výborně. Tou nejdůležitější je však pro 
předškolní děti a  žáky školy profese učitele. 
Za léta své pedagogické činnosti se zasloužila 
o kvalitní přípravu dětí na prvním stupni, pře‑
devším dětí v první třídě. Pod jejím trpělivým 
vedením si prvňáčkové, kteří mnohdy vstupují 
1. září do školy s obavou a strachem, přestáva‑
jí zoufat a začínají mít školu rádi. Seznamují se 
s novými poznatky a zjišťují, že prvopočáteční 
obava nebyla na místě. Jejich cesta za pozná‑
ním se tak stává zajímavou a oni sami jsou ve 
škole spokojeni. Je to díky laskavosti, porozu‑
mění a  úsměvu, který paní ředitelka předává 
dětem v první třídě, na pomyslné startovní čáře 
mnohaletého školního maratónu. Jsou pak ve 
škole šťastní a škola se pro ně stává bezbolest‑
nou součástí života. Škola pracuje podle vzdě‑
lávacího programu „Dokážu to“, kdy hlavním 
cílem je dítě šťastné, tvořivé, soběstačné a sa‑
mostatně myslící. Moto školy: „Není umění do‑
kázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu 
příležitost prokázat, že něco umí“, se plně daří 
paní ředitelce plnit. Paní ředitelka patří k  těm 
osobnostem, které mají vedle pedagogických 
schopností i vrozený smysl pro diplomacii a pa‑
tří k  těm, kteří dokáží vytvářet pracovní týmy 
i vřelá přátelství. Však škola nese neoficiální pří‑
vlastek „rodinná“. Pro její profesionalitu, životní 
moudrost a  lidskost si jí váží doslova stovky 
bývalých žáků, žáci současní, jejich rodiče i její 
kolegové. Povolání učitelky, umocněné funkcí 
ředitele je pro ni skutečně posláním a díky své 
vzorně odvedené práci se těší mimořádné obli‑
bě u široké veřejnosti.

Rada městské části Praha 20 věnovala dar 
paní Boženě Beňové, ředitelce příspěvkové 
organizace Místní ve-
řejná knihovna, za její 
obětavou a  dlouho-
dobou práci v oblasti 
kultury, a to u příleži-
tosti jejich životního 
jubilea v roce 2016.
Paní Beňová vystudo‑
vala Střední všeobec‑
novzdelávaciu školu 
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Tradiční charitativní akci Počernické kuře 
si první jarní den 20.  března nenechalo ujít 
přes pět set návštěvníků. Díky nim se podaři‑
lo na konto Pomozte dětem vybrat krásných 
6 757 Kč. Na soutěžící děti čekalo v  Jeřické 
hned několik soutěží a  dílen. Děti si mohly 
uplést pomlázku, malovat perníčky, vyrobit 
stojánek na vajíčka, či velikonoční dekoraci, 
házely do lví tlamy, zatloukaly hřebíky, snaži‑
ly se přejít lanové dráhy a přejít na chůdách. 
Na akci vystoupila a svým zpěvem příjemně 

dotvořila velikonoční atmosféru hornopo‑
černická zpěvačka Majda Moudrá. Po ní se 
na pódiu vystřídalo mnoho dětí, aby za‑
zpívaly nebo přednesly své oblíbené písně 
a básně. Za to si vysloužily od organizátorů 
malý dárek. Ten čekal i na všechny děti, kte‑
rým se podařilo splnit všechny připravené 
úkoly. Za odměnu si odnesly sladkou kobli‑
hu a pitíčko.
Za celou akcí stojí mnoho lidí a  organizací, 
kterým se zde sluší poděkovat a to: Skautské 
středisko Horní Počernice, Rodinné centrum 

MUM, Základní škola Stoliňská, Základní ško‑
la Bártlova, Chvalský zámek, Dům dětí a mlá‑
deže, Molechet, Salesiánské hnutí mládeže, 
Kulturní centrum Horní Počernice a přátelé. 
Sponzorsky akci podpořilo Pekařství Mora‑
vec a Coca ‑Cola. Díky vám se nejen mnoho 
lidí pobavilo a zpříjemnilo vstup do jarního 
období, ale hlavně se podařilo vybrat peníze 
na dobrou věc. Děkujeme, že pro nás pořá‑
dáte takové akce a těšíme se na další!

Lenka Bartáková, redaktorka

POČERNICKÉ KUŘE

v Sobrancích a následně střední knihovnickou 
školu formou dálkového studia při zaměstnání. 
Vzdělávání jí provází po celý život. Ovládá ak‑
tivně ruský jazyk, slovenský jazyk a znalosti má 
i v německém a v anglickém jazyce. Absolvova‑
la informační a počítačové kurzy a kurz právnic‑
kého minima. V roce 1973 se rozhodla pro svůj 
nový začátek jak v osobním, tak i profesním ži‑
votě, a to svým přestěhováním se ze Slovenské 
republiky do Horních Počernic. Od tohoto roku 
je obyvatelkou Horních Počernic a  zde se od 
roku 1976 věnuje své knihovnické profesi. Nej‑
prve pracovala jako knihovnice v Místní lidové 
knihovně na Náchodské ulici. Později, v  roce 
2004, se stává ředitelkou příspěvkové organiza‑
ce Úřadu městské části Praha 20, Místní veřejné 
knihovny v  Horních Počernicích. Její brilantní 
přehled v oblasti kultury, především v literatu‑
ře a její významné organizační schopnosti jsou 
velmi prospěšné pro knihovnu, do které se vra‑
cí čtenáři všech věkových kategorií. V knihovně 
nejen ráda a  obětavě pracuje, ale vytváří v  ní 
i dobré pracovní vztahy. Své knihovnické pro‑
fesi se věnuje plných 46 let.

Rada městské části Praha 20 blahopřála 
Mgr.  Josefovi Černému k  jeho životnímu 
jubileu.
Mgr. Josef Černý patří k nejvýznamnějším ob‑
čanům Horních Počernic, třebaže to ve své 
skromnosti zdaleka takto nevnímá. Narodil se 
v  roce 1946 v  Praze, absolvoval střední všeo‑
becně vzdělávací školu a akademický titul zís‑
kal na Pedagogické fakultě UK v Praze, v oboru 

přírodopis, zeměpis. 
Celou jeho profesní 
kariéru ho provází ryzí 
láska, obdiv a  pokora 
k  dětem, žákům. Právě 
jim zasvětil celý svůj 
život, stejně jako jeho 
manželka Anna, taktéž 
učitelka, která je po 
téměř 45  let jeho opo‑
rou ve dnech všedních 
i svátečních. Od roku 1968 pracoval jako peda‑
gogický pracovník, vychovatel, učitel i  ředitel 
školy. Mezi některá jeho působiště, kde vnesl 
něco ze své lásky k dětem, ze své úcty a poko‑
ry před řádem světa se řadí například Dětská 
psychiatrická léčebna v  Dolních Počernicích, 
kde začínal jako vychovatel, v  dalším období 
působil jako učitel v Základní škole Nasavrky či 
v  Okresní pedagogicko ‑psychologické porad‑
ně v Chrudimi, po několik let působil jako učitel 
i na Chvalské škole, poté pracoval v roli ředitele 
v Dětském domově v Dolních Počernicích. De‑
vadesátá léta jej opět přivedla do role učitele 
a později i zástupce ředitele, tentokráte na ZŠ 
Generála Janouška na Černém Mostě. V  roce 
1999 byl jmenován školním inspektorem ČŠI, 
kde až do roku 2008 aktivně působil a  všeo‑
becně tak podporoval zvyšování úrovně vý‑
chovy a vzdělávání na našich školách. Rok 2009 
byl rokem významným pro Dětský domov 
v Klánovicích, jelikož mu pan magistr věnoval 
mnoho ze svého času, a  to nejen dětem, ale 
i  současné paní ředitelce Mgr.  Kuchtové, kte‑

rá i po mnoha letech vyjadřuje své díky právě 
panu Černému, který jí profesně velmi pomohl 
v jejích ředitelských začátcích. Významné bylo 
též jeho působení na pedagogické fakultě, kdy 
svoje nadšení pro pedagogiku i úctu před dět‑
mi předával budoucí generaci učitelů. Svůj čas 
věnoval činnostem ve Státní ochraně přírody, 
členství v Čs. geografické společnosti a dalším. 
V době vedoucí pozice v dětském domově byl 
jedním ze zakládajících členů Asociace náhrad‑
ní výchovy, do r.  1994 i  jejím mluvčím. Taktéž 
patřil k členům FICE – mezinárodní organizace 
dětských domovů. Vstoupíme ‑li do jeho sou‑
kromého života, lze říci, že i ten byl vždy spojen 
s dětmi, vlastními i  těmi svěřenými. Nelze ne‑
zmínit, že brával na prázdniny děti z dětského 
domova, aby jim alespoň částečně vynahradil 
to, co jim osud vzal. Svoji lásku k přírodě, his‑
torii, nerostům i  vlasti vždy předával srdcem, 
což mnohé jeho svěřence ovlivnilo skutečně 
zásadním způsobem. Mgr. Černý od roku 1978 
žije v Horních Počernicích, kde se aktivně podílí 
na práci pro občany i školy. V současné době je 
předsedou komise školství, kde svojí moudros‑
tí a zkušenostmi vytváří rámec celého školství 
v Horních Počernicích.

Gratulujeme všem oceněným a  přejeme 
všem učitelům, žákům a  studentům hodně 
energie a úspěchů v jejich práci.
 

Helena Víchová
odbor sociálních věcí a školství
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Projekt Počernické formanské slavnosti, 
s  nímž se tato pražská městská část při-
hlásila do soutěže KPR, měl vloni premi-
éru. Z  iniciativy MČ Praha 20 a  ve spolu-
práci s majitelem hotelu Čertousy se zde 
vloni v květnu slavnosti konaly. Jde v zá-
sadě o  komunitní projekt, jehož nositel-
kou je starostka této pražské části Hana 
Moravcová.
Ta totiž přišla s  myšlenkou obnovit tradici 
sousedské zábavy v části obce, kde se zatím 
příliš akcí nekonalo, a  podpořit tak i  tradici 
mezigeneračního setkávání a  spojeného 
s ukázkami řemesel. Umožnit občanům přijít 
na „kus řeči“ a přitom i něco pěkného vidět 
i  slyšet. Slavnosti se konaly v  bývalé osadě 
Čertousy, která má svoji historii datovanou 
k r. 1322 a místo má atmosféru. Do akce se 
zapojilo i  Rodinné centrum MUM, které za‑
jistilo vítané hlídání dětí, aby si rodiče mohli 
beze zbytku vychutnat bohatý program. 
„Zapojení celých rodin, setkání generací. 
Možnost společně vidět výrobky již zanika‑
jících řemesel a při tom se zastavit, pobavit 
se, zatancovat si, něco si vyzkoušet, koupit si 
něco pěkného na památku. Vzniká tak nená‑
silně další centrum společensko ‑kulturního 
dění, které je zatím hlavně na druhé straně 
městské části, na Chvalském zámku,“ toho 
si na projektu považuje paní starostka Hana 
Moravcová. Byla to ona, která se podílela 

i  na zajištění občerstvení, dokonce si sama 
stoupla „za pult“ stánku s občerstvením. Kro‑
mě ukázek řemesel nechyběl zookoutek pro 
děti, živá hudba, přednáška o  historii čes‑
kých formanů a rukodělné a řemeslné výrob‑
ky. A samozřejmě dobré jídlo a pití, které by 
na žádné akci tohoto druhu nemělo chybět. 
Na příští rok paní starostka uvažuje o  rozší‑
ření akce i do okolních obcí. „Na Den rodiny 
(15. 5. ) na 2. ročníku Formanských slavností 
máme v úmyslu opět dát prostor výrobkům 

šikovných rukou našich občanů. Připravu‑
jeme, společně s  místní ZUŠ, hudební do‑
provod s kapelami i  jednotlivci z této školy. 
Abychom ukázali, jak šikovné a hudebně na‑
dané děti a  mládež máme,“ svěřila se Hana 
Moravcová.

Eva Vítková,
Moderní obec

OBNOVENÍ TRADICE SE POVEDLO

Domov pro seniory Bethesda se začal sta-
vět v roce 2000. O tři roky později byl slav-
nostně otevřen. Od té doby poskytuje péči 
a  domov seniorům, jejichž zdravotní stav 
jim již nedovolí zůstat doma. O fungování 
Bethesdy jsme si povídali s vedoucí středis-
ka paní Ivanou Reicholdovou.

Jak dlouho zde pracujete?
Nastoupila jsem na konci roku 2009. Původ‑
ně jsem vystudovala práva a asi pět let pra‑
covala v jiném oboru, ale pořád mě to táhlo 
k  sociálnímu odvětví. Když jsem po mateř‑
ské uviděla inzerát na vedoucí střediska  
Bethesda, neváhala jsem ani minutu.

Proč jste si vybrala právě Bethesdu tady 
v Počernicích?
Líbilo se mi, že jde o malý domov s rodinnou 
atmosférou.

Co se vám podařilo za těch šest let změnit?
Dříve tady byla velká fluktuace zaměstnan‑
ců, ale posledních pět let máme stálý pra‑
covní tým a za to jsem velmi ráda. Je to dů‑
ležité nejen pro kolektiv, který si myslím sedl 
dobře, ale hlavně pro klienty. Víte, staří lidé 
nesou každou změnu velmi těžce a je pro ně 
klíčové, aby o ně pečovali ti, které dobře zna‑
jí. Personál chodí do jejich domácností a pro‑
to je důvěra opravdu podstatná.

Říkáte, že chodí do jejich domácností, 
znamená to, že zde mají samostatné byty?
Byty úplně ne, ale jejich pokoj bereme jako 
domácnost. Mají buď dvoulůžkové nebo jed‑
nolůžkové pokoje s předsíňkou, koupelnou, 
balkónem a  malou kuchyňkou. Klienti mají 
k  dispozici společenskou místnost, jídelnu, 
knihovnu a velikou zahradu s altánem a ryb‑
níkem.

Bethesda je jedním ze středisek Diakonie 
Církve bratrské, je nějak svázaná s poby-
tem i víra?
Zřizovatelem domova je CB, ale klienti jsou 
přijímáni na základě sociální potřebnosti. 
Dlůležitý je věk nad 65 let a potřeba péče od 
jiné osoby. Přednost mají ti, kteří se již o sebe 
opravdu nepostarají a to ani s dopomocí te‑
rénních služeb. Podmínkou není ani trvalé 
bydliště v  Horních Počernicích, důležitá je 

PŘÁLA BYCH SI VÍCE DOBROVOLNÍKŮ
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spolupráce s rodinou, jejíž role by se po přije‑
tí klienta do domova neměla vytrácet.
Samozřejmě klademe důraz na duchovní vy‑
žití klientů, do domova dochází 3x týdně pas‑
torační pracovník, který je k  dispozici nejen 
klientům, ale i  rodinám a personálu. V úterý 
a v neděli probíhají bohoslužby.

Dá se říci, jaká je zde čekací doba na umís-
tění?
Na tuto otázku nelze přesně odpovědět. Roč‑
ně přijímáme přibližně 5 – 7 čekatelů. Přihlí‑
žíme nejen k době podání žádosti, ale hlavně 
k aktuálnosti a sociální potřebnosti umístění 
seniora do našeho domova. U  dvoulůžko‑
vých pokojů je důležité, aby si klienti „sedli“.

Pořádáte pro klienty nějaké akce?
Máme pro ně zajištěné aktivizační programy, 
dopledne probíhá trénování paměti, společ‑
né cvičení, čtení knih, sledování filmů… Kli‑
enti také velmi rádi pečou štrúdl, který vždy 
provoní celý domov a všichni klienti si ho dají 
rádi ke svačině.
Probíhají u nás vystoupení dětí z mateřských 
i základních škol, dochází k nám také děti ze 
ZUŠ.
Jezdíme také na výlety, ale organizačně je to 
již složitější, protože většina klientů je imobil‑
ní a musíme sehnat auta pro převoz invalid‑
ních vozíků.

Co byste si pro Bethesdu přála?
Určitě bychom uvítali více financí, abychom 
zde mohli pro klienty ještě zlepšit prostře‑
dí. Naším přáním je nechat zasklít terasu ve 
2.patře a  vybudovat zde tzv.  reminiscenční 
místnost pro klienty, kde by mohla probíhat 
ergoterapie. Bohužel shánění financí pro se‑
niory je celkem problematické, senior zkrátka 
není IN.

Oni si lidé myslí, že vyděláváte dostatek 
peněz.
To je ale jen mylná představa, jsme nezisko‑
vá organizace. O klienty zde pečují zdravotní 

sestry a pečovatelé. Dále zde pracuje sociální 
pracovnice, aktivizační pracovnice, pastorač‑
ní pracovník, správce budovy, pracovnice ve 
výdejně stravy.
Kliient na dvoulůžkovém pokoji hradí 140 Kč 
denně. Tato částka zahrnuje ubytování, den‑
ní úklid, elektřinu, topení, praní prádla. Strava 
a péče se hradí zvlášť. Bohužel sociální služby 
jsou podfinancované a  je to každoroční boj 
o přežití, protože peníze vybrané od klientů 
netvoří ani polovinu našeho rozpočtu.

Co vám tady ještě chybí?
Určitě bychom zde rádi přivítali dobrovolní‑
ky, kteří by třeba o  víkendu vyvezli klienty 
ven na sluníčko nebo jim přečetli knížku, po‑
povídali si.
Samozřejmě se stále snažíme zlepšovat kvali‑
tu našich služeb a tím pádem zvyšovat kvali‑
tu života našich klientů.

Lenka Bartáková,
redaktorka

V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, heb‑
rejsky zvaný Bethesda, a u něho pět slou‑
pořadí. V nich lehávalo množství nemoc‑
ných, slepých, chromých a ochrnutých 
čekajících na pohyb vody. Neboť anděl 
Páně čas od času sestupoval do rybní‑
ka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření 
vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl 
kteroukoli nemocí. Byl tam i jeden člověk, 
nemocný již třicet osm let. Když Ježíš spat‑
řil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho 
nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ 
Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám 
nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, 
jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám 
dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: 
„Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl 
ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. 
Bible, Jan 5, 2‑9

Vysvětlení slova Bethesda
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Nahé kypré ženy s kulichy na bruslích, to 
je nová série kreseb akademického malí-
ře Martina Velíška, která se pod názvem 
Bruslařky právě představuje veřejnosti 
v Galerii Litera.

Vaše nynější výstava Bruslařky vznik-
la tak trochu „na truc“, a  to díky vašemu 
shodnému jménu s  dalším malířem. Mů-
žete nám k tomu říci něco bližšího?
Není to na truc, spíše z recese či hecu. V Če‑
chách totiž existují dva malíři se shodným 
jménem – Martin Velíšek. Můj starší jmeno‑
vec vytvořil před dvaceti lety cyklus kreseb 
„Lyžaři“. Poslední dobou mi chodí docela 
často e ‑maily, v  nichž mě někdo žádá o  ly‑
žaře. Přestalo mě bavit odpovídat, že Lyžaře 
nemám, že jsem a nejsem Martin Velíšek. Tak 
vznikly Bruslařky.

Taková shoda jmen s  sebou jistě nese 
řadu problémů. Pletou si vás často?
De facto pořád. Snad jen rodina a kamarádi 
vědí. Stalo se mi, že se mě na mé výstavě 
někdo ptal, kdy už přijde Martin Velíšek… 
I  v  Národní knihovně měli zaměněné naše 
katalogy z výstav a knížky.

Potkali jste se někdy spolu?
Poprvé jsme se viděli někdy před dvace‑
ti lety. Je zvláštní zvonit na dveře s  vlastní 
jmenovkou a nevědět, jak to za nimi vypadá. 
Bylo to tehdy vtipné. S přibývajícími lety už 
zase tak moc ne. Měl jsem například výsta‑
vu v  Liberci, vyšla k  ní moc hezká recenze 
v  Lidových novinách, ale k  tomu medailon 
autora s  fotkou  – jenže ne můj a  ne s  mou 
fotkou…

Pojďme k vaší nynější výstavě a tou jsou 
právě zmiňované Bruslařky. Jak dlouho 
jste kresby připravoval?
Nosím to téma v hlavě asi dva roky, ale těch 

dvacet kreseb, co tvoří výstavu, vzniklo za 
dva měsíce. Vlastně v  kuse. Cítím se spíše 
malířem, a  kresbu trochu zanedbávám. Tak 
jsem si to teď hodně užíval.

Měl jste jasnou vizi, nebo jste ji během 
práce měnil a upravoval?
Princip byl jasný  – nahé ženy krev a  mléko 
na bruslích. Jiná věc jsou jednotlivé kresby. 
V podstatě jsou to samostatné příběhy, roz‑
víjející absurdní principiální situaci, tedy fakt, 
že by šla nějaká žena bruslit nahá, jen s kuli‑
chem na hlavě. S každou další kresbou jsem 
si více a  více hrál s  absurdními pointami. 
Svým způsobem lze říci, že nesmysl generuje 
ještě větší nesmysl. A to mě moc bavilo.
 
Výstavu jste před pár měsíci poprvé uve-
řejnil ve Žďáře nad Sázavou, nyní vysta-
vujete v Praze. Kdy a kde jí můžeme vidět?
V Praze budou Bruslařky k vidění do 22. dub‑
na v Galerii Litera na Karlínském náměstí 13.

Budete ji potencionálním zájemcům nabí-
zet jako celek, nebo každou zvlášť?
Kupodivu mám asi tři zájemce, kteří chtějí 
koupit cyklus Bruslařek jako celek…

Věnujete se zmiňované kresbě, obrazům, 
i grafice. Který z těchto žánrů máte nejra-
ději?
Vystudoval jsem na Akademii výtvarných 
umění malbu. A  jsem opravdu především 
malířem. Je ale pravda, že kresba i  grafika 
pro mě představují ideální způsob, jak si 
od malby odpočinout a  zároveň s  uměním 
zůstat v  kontaktu. Každé médium má svůj 
vlastní jazyk a  přecházení z  jednoho do 
druhého občas pomáhá předefinovat jejich 
úzce vymezené hranice. Prakticky to zna‑
mená, že lze obraz nakreslit anebo z grafiky 
udělat prostorový objekt.
 

Chtěl jste být od mala malířem, nebo tato 
vášeň přišla až později?
Období kosmonautů, popelářů či policistů 
mě opravdu minulo. Asi je to banální, ale já 
chtěl, co si pamatuji, vždycky malovat. A ono 
se mi to splnilo. Je to hodně nepraktická, ale 
moc hezká profese…

Vzpomenete si na svůj první obraz?
Já měl, když mi bylo asi sedm, tvůrčí krizi 
a  vyhodil jsem všechny obrázky. Asi mezi 
nimi mohl být i ten úplně první… Na malbě 
je specifické, třeba na rozdíl od grafiky, že 
každý obraz je jediný a  originál. Tedy svým 
způsobem jsou všechny první, pokud se ne‑
opakujete. Tak vlastně s  každým obrazem 
objevujete něco úplně nového a vstupujete 
někam „poprvé“.
 
Máte nějaký, který k  vám tak přilnul,  
že byste ho nebyl schopen nikdy prodat?
Mám asi pět obrazů, které považuji za rodin‑
né stříbro. Ty nemohu prodat a musí zůstat 
doma. Moje žena na to má ale jiný názor… 
Pak jsem měl jeden velmi důležitý obraz, kte‑
rý ale zmizel nenávratně v čase. Jako devíti‑
letého mě vyloučili z Lidové školy umění pro 
nedostatek talentu – to když jsem opakova‑
ně namaloval proti vůli paní učitelky fialové 
hrušky. Zlobila se tehdy, že takové hrušky 
neexistují, a já nechápal, proč by nemohly…
 
Čemu se budete nyní věnovat?
Vzhledem k  plánované rekonstrukci domu 
a atelieru ze mě zřejmě bude na pár měsíců 
malíř pokojů.

Lenka Bartáková, 
redaktorka

MARTIN VELÍŠEK: BRUSLAŘKY VZNIKLY Z RECESE
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Program divadla na duben a květen 2016
PŘEDPRODEJ

V prodeji jsou vstupenky na dubnová a květnová představení.

POKLADNA
Pokladna divadla je otevřena od pondělí do čtvrtka od 16 do 18 hodin a hodinu před 
začátkem každého představení pro veřejnost. Od 29. dubna bude pokladna v divadle 

uzavřena. V květnu a červnu je možné, po předchozí dohodě, vstupenky koupit i v kanceláři 
divadla. Pokladna na Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin. Vstupenky do 

Divadla v přírodě se prodávají pouze v místě, vždy hodinu před začátkem představení. 

REZERVACE
Internetové rezervace jsou možné na na www.divadlopocernice.cz a na e ‑mailové adrese 

divadlo@divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté zarezervované 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.

Pátek 1. dubna 9.00 a 10.30
Pověsti české

Neděle 3. dubna v 15.00
O Ježibabákovi

Úterý 5. dubna v 9.00
Ukradený čas

Čtvrtek 7. dubna v 9.00 a 10.30
Láry Fáry

Čtvrtek 7. dubna v 19.30
Žebrácká opera

Pátek 8. dubna v 19.30
Caveman

Sobota 9. dubna v 15.00
Třetí sudba

Pondělí 11. dubna v 9.00 a 10.30
O Sněhurce

Úterý 12. dubna v 19.30
V Paříži bych tě nečekala, tatínku

Sobota 16. dubna v 19.30
Královny

Neděle 17. dubna v 15.00
Princ Bajaja

Pondělí 18. dubna 9.00 a 10.30
Příhody včelích medvídků

Úterý 19. dubna v 9.00 a 10.30
Příhody včelích medvídků

Úterý 19. dubna v 19.30
Hvězdné Manýry

Středa 20. dubna v 9.00 a 10.30
Příhody včelích medvídků

Středa 20. dubna v 16.00
ZUŠkový koktejl

Pátek 22. dubna v 18.00
Král zlodějů

Sobota 23. dubna v 15.00
O perníkovém dědkovi

Neděle 24. dubna v 15.00
Zpátky do Afriky

Středa 25. dubna v 9.00
Jak šlo vejce na vandr

Úterý 26. dubna v 19.30
Božský řízek

Čtvrtek 28. dubna v 19.30
Milena má problém

Pondělí 9. května v 19.30
Ani za milión!

Neděle 22. května v 19.30
Božská Sarah

Pátek 27. května v 19.30
Duomy

VÝSTAVA VE FOYER

FILIP NOVÁK - Náš svět
Prodejní výstava fotografií mladého 
ostravského fotografa.

Sobota 9. dubna v 15.00
Lumír Kubátko

TŘETÍ SUDBA
Oudiv – Úvalský divadlení spolek
Režie: Simona Mašatová
Komedie na motivy klasické pohádky Hanse 
Christiana Andersena Slavík. Pohádka je urče‑
na dětem od 4 let.
Pronájem otevřený veřejnosti.
Jednotné vstupné: 80 Kč

Úterý 12. dubna v 19.30
Jean Barbier

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU
Produkce: Umělecká agentura Harlekýn
Režie: Jan Novák
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/Týna Průchová, 
Jarmila Švehlová a další.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Sobota 16. dubna v 19.30
Michaela Doležalová 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 po‑
vrchního 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 a 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 klasické a oblíbené pohádky. 
Příběh o lásce, odvaze a moudrosti vypráví dě‑
tem královský šašek Matěj a velevážená vrch‑

PRÁVĚ HRAJEME

PREMIÉRA
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ní královská chůva Kateřina. Prostřednictvím 
masek a netradičních loutek ožívají před divá‑
ky princ Bajaja, krásná princezna, Černý rytíř, 
hrůzostrašný drak a matka Bajaji převtělená do 
podoby moudrého koně.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 19. dubna v 19.30
Michael McKeever

HVĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta
Překlad: Martin Fahrner
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, M. Bočanová/ A. Gondíková/ 
K. Špráchalová, O. Želenská, M. Zounar a další
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 20. dubna v 16.00

IV. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
Pořadatel: ZUŠ Horní Počernice
Na již tradiční společné akci ZUŠ Horní  
Počernice a  ZUŠ Čakovice vystoupí žáci  
hudebních a dramatických oborů.
Vstup volný

Pátek 22. dubna v 18.00 
Eva Bartoňová

KRÁL ZLODĚJŮ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Hudba: Jiří Hubený
Texty písní: Petr Urban
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. Vondráčková, 
Š. Hanušová, J. Sůvová, R.  Chlup, O. Krásný,  
D. Urban, L. Cejnar, M. Klich, J. Haken, T. Čech,  
E. Bartoňová a M. Vitouš
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 23. dubna v 15.00

O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Divadlo Andromeda
Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat 
na děti v perníkové chaloupce a tak se vydají 
do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti 
ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku s ču‑
níkem a o pomoc musí požádat Mařenku. Jest‑
li se mu podaří dostat se na svobodu a jak to 
všechno dopadne, uvidí děti ve veselé pohád‑
ce 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 a režie: Eva Čechová
Scéna, kostýmy: M. Čech a K. Klímová
Zvířata z  pražské ZOO Troja dokázala využít 
osudové náhody. Zapomenuté klíče v  zám‑
ku klece hbitě ukořistí papoušci Jára a  Koko 
a  osvobodí další druhy afrických zvířat. Slon 
Mugambo, žirafí rodinka Týna a Fína, Pelikán – 
africký velikán, moudrý africký čáp Marabu, 
mrštný Fenek a  naoko nebezpečná Kobra 
egyptská se vydávají na dobrodružnou cestu 
z Prahy do Afriky.
Hrají: J. Čechová, V. Čechová, K. Eisenhammerová, 
M. Klímová, B. Tůmová, A. Kulhavá,  
A. Staňková, L. Schovancová a T. Zuščík.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Úterý 26. dubna v 19.30
BOŽSKÝ ŘÍZEK
DS Nakafráno
Pět typově naprosto odlišných žen se po‑
tká v  porodnici na jednom pokoji. Proberou 
spoustu témat a  především chlapy. Každá to 
má doma jinak, ale přesto mají společného 
mnohem víc, než by je kdy napadlo.
Svižné a vtipné představení s téměř detektivní 
zápletkou, které si klade za cíl především divá‑
ka pobavit a to se mu stoprocentně daří.
Hrají: členky DS Nakafráno
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Čtvrtek 28. dubna v 19.30

MILENA MÁ PROBLÉM
Scénář a režie: Šárka Vaculíková
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 pobavit nad pravdivostí života.
Čtyři hlasy, čtyři ženy, čtyři životní zkušenosti 
a jedna nevěsta v den svatby.
Co všechno může nevěstě problesknout hla‑
vou, když už stojí před oltářem a chystá se říci 
ano? Může ještě říct ne?
Šárka Vaculíková (neteř Lukáše Vaculíka), která 
se pravidelně objevuje v nekonečném seriálu 
Ulice, vás určitě překvapí svou hereckou jisto‑
tou a lehkostí na divadelních prknech.
Hrají: Šárka Vaculíková a Jan Šikl
Vstupné 200, 180, 160 Kč

NA KVĚTEN 
PŘIPRAVUJEME

Pondělí 9. května v 19.30
Michaela Doležalová a Roman Vencl

ANI ZA MILIÓN!
Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Hruška
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Vstupné 320, 300, 280 Kč
 

46. ROČNÍK FESTIVALU 
DIVADLO V PŘÍRODĚ
11. května zahájíme již 46. ročník festivalu Di‑
vadlo v přírodě. Počernické ochotnické soubo‑
ry si i letos pro diváky připravili několik premi‑
ér, ale zahrají i oblíbené kusy z let předchozích 
a nebudou chybět ani hostující soubory. Jako 
každoročně bude festival probíhat až do konce 
června v  přírodním divadle v  areálu zahrady 
základní školy ve Svépravicích.

Pátek 13. května ve 21.00
MNOHO POVYKU PRO NIC ANEB 
SIR WILLIAM BY SE DIVIL
DS Mrsťa Prsťa - Kouřim
Režie: Martin Drahovzal a Mrsťa Prsťa
Uvidíte, co jste ještě neslyšeli a uzříte, co zříti 
možná ani nechcete! Klasiku v  neklasickém 
hávu! Velkého Alžbětince ve světě karet! Teatro 
grando Šejkspíro vás přesvědčí, že pro kome‑
dianty není nic nemožné a  chce vás pobavit 
tutti bene špektáklem, kde nechybí opravdová 
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láska, nefalšovaná zrada, okřídlená fáma a pří‑
zemní negramotnost policejního sboru. Před‑
stavení bylo nominováno na prestižní přehlíd‑
ku Jiráskův Hronov 2016.
Hrají: K. Hejduková, L. Auterská, M. Dobiášová, 
M. Drahovzal, P. Němec, T. Milbach

Sobota 14. května ve 21.00

BROUK V HLAVĚ
DS Klicpera – Chlumec nad Cidlinou
Režie: Jaroslav Málek
Divadelní fraška založená na triviálním příbě‑
hu neuskutečněné nevěry. Vypráví o  tom, co 
všechno může způsobit zprvu nevinný, ale 
vzápětí málem zkázonosný nápad prověřit 
manželskou věrnost.
Hrají: Členové DS Klicpera

Neděla 15. května ve 21.00

LIMONÁDOVÝ JOE
DS Jirásek – Nový Bydžov
Režie: Zdena Vašková j.h.
Limonádový Joe ‑ pistolník, vybavený přesnou 
muškou, zářivým úsměvem a lahodným teno‑

rem, muž pijící pouze Kolalokovu lihuprostou 
limonádu a na druhé straně gangster, hledaný 
ve čtyřech státech neštítící se ani těch nejha‑
nebnějších zločinů (zvláště pak na nevinných 
dívkách). Pobaví i  dnes diváky „od devíti do 
devadesáti let“. Takže: „Rány, šoky, kuří oka, vše 
vyléčí Kolaloka!“
Hrají: P. Kruliš, E. Staňková, P. Strnková,  
J. Hruška, J. Vacek, V. Všetečka, V. Hrubý,  
M. Flegr, J. Frýda a další.

ZPÁTKY DO AFRIKY
Rodinné divadlo Na Radosti
Režie: Eva Čechová
Zvířata z  pražské ZOO Troja dokázala využít 
osudové náhody, ukořistí zapomenuté klí‑
če klece a  vydají se na dobrodružnou cestu  
z Prahy do Afriky.
Hrají: J. Čechová, V. Čechová, K. Eisenhamme‑
rová, M. Klímová, B. Tůmová, A. Kulhavá,  
A. Staňková, L. Schovancová a T. Zuščík.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DS Počerníčci
Režie: Klára Šimicová, Jana Sůvová
Pohádkový příběh o  dívence Alence a  jejím 
světě fantazie známý z knihy Lewise Carolla.
Hrají: M. Tvrdíková, L. Richterová, L. Tomsová,  
Š. Šimice, J. Rutrle, M. Jarolím, J. Rubáček,  
Š. Sýkora, D. Hanuš, K. Bartošová, T. Koníček,  
A. Červená, Z. Horváthová, M. Šimice,  
Z. Zápotocká, B. Erbová, J. Čarvaš,  
Š. Vejsadová, A. Reljicová

TŘI PŘÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Roman Chlup a Eva Bartoňová
Veselá pohádka o  kouzelném prstýnku, kte‑
rý dokáže plnit tři přání a o dívce, která chce 
s jeho pomocí najít své štěstí.
Hrají: L. Vondráčková, M. Ullver/ L. Laurenčíková,  
E. Bartoňová, O. Pech, D. Urban, M. Grulich 
a Roman Chlup

NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Pohled do kouzelného světa hmyzí říše a jejích 
krás. K  tomu všemu nechybí spousta legrace 
a  sem tam nějaké ty karamboly, které hmyzí 
kamarádi svými nápady dokážou natropit.
Hrají: O. Zabilka, P. Krejcar, T. Matějka,  
K. Zavadský, L. Pištěk, K. Fotrová, L. Fotrová,  
N. Balamotisová, M. Kozáková, K. Žáková,  
A. Moravcová, D. Jiroušková, S. Spilková,  
M. Hlavatá, E. Lesková

PROGRAM 46. ROČNÍKU DIVADLA V PŘÍRODĚ - květnová představení
Den Dopolední v 10.00

pro MŠ a ZŠ
Odpolední v 17.00 

pro veřejnost
Večerní ve 21.00

pro veřejnosti
11. 5. Zpátky do Afriky

12. 5. Zpátky do Afriky

13. 5. Zpátky do Afriky Mnoho povyku pro nic

14. 5. Zpátky do Afriky Brouk v hlavě

15. 5. Zpátky do Afriky Limonádový Joe

16. 5. Alenka v říši divů

17. 5. Alenka v říši divů

18. 5. Alenka v říši divů

19. 5. Alenka v říši divů

20. 5. Alenka v říši divů Alenka v říši divů

21. 5. Alenka v říši divů Alenka v říši divů

22. 5. Alenka v říši divů

23. 5. Tři přání

24. 5. Tři přání

25. 5. Tři přání

26. 5. Tři přání

27. 5. Tři přání Tři přání

28. 5. Tři přání Tři přání

29. 5. Tři přání

30. 5. Nápady blešáka Fešáka

31. 5. Nápady blešáka Fešáka

Zeleně vyznačená představení se hrají na letní scéně – Zahrada ZŠ Spojenců.
Červeně vyznačená představení se hrají na stálé scéně Divadla Horní Počernice.

Červnový program zveřejníme v příštím čísle Hornopočernického zpravodaje.
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Měsíc březen je věnován knize a  čtená-
řům a  nejinak to bylo i  v  naší knihovně. 
I když jsme zvyklí, že tento měsíc i u nás 
probíhají akce jako například Noc s Ande-
rsenem, letos jsme ji bohužel museli ože-
let. Knihovna je kvůli rekonstrukci v  ná-
hradních prostorách, které tuto krásnou 
akci nedovolí pořádat. Co se ale v knihov-
ně nyní děje, jsme si povídali s její ředitel-
kou Boženou Beňovou.

Jaké akce jste v březnu pořádali?
V  náhradních prostorách jsme nemohli 
uspořádat naši Noc s Andersenem, ale jako 
každý rok jsme v rámci měsíce knihy umož‑
nili novým čtenářům registraci zdarma.

Kolik jich tuto akci využilo a jak si statis-
ticky vede knihovna?
Letos se přihlásilo během března 15 dětí a 23 
dospělých. Ona ta statistika není úplně přes‑
ná, jelikož nám ji trošku zkreslují manželské 
páry, či sourozenci, kteří chodí na jednu prů‑
kazku. Stejně tak nám snížila průměr aktivita 
pojízdného Bibliobusu Městské knihovny. 
Což ovšem nevnímáme jako konkurenci, 
jsme rádi, že lidé vůbec chodí do knihovny, 
či si jinde půjčují knihy a  rádi čtou. To je to 
podstatné.

Počet se asi snížil i  díky rekonstrukci 
knihovny a přestěhováním se do náhrad-
ních prostor.
Ano, letošní rok je poznamenaný tím, že 
jsme v  menších prostorách na adrese Ná‑
chodská 868/28 v bývalém sklenářství. Je to 
handicap zejména pro seniory, osoby zdra‑
votně postižené či nemocné a také pro ma‑
minky s  kočárky, protože strmé schody do 
současných prostor je limitují. Výhodou je 
ale autobusová zastávka.

Prozradíte nám, kdo byl nejpilnějším čte-
nářem?
Podle statistiky za minulý rok ti nejpilnější 
přečtou přes 100 knih. Loňským rekordma‑
nem se stal Jiří Líska, který přečetl 130 knih. 
Máme i počet 156 knížek, ale to je manželský 
pár a  tak se do jednotlivců nemůže započí‑
tat.

Je těch, kteří přečtou více než 100 knih, 
hodně? 
Obvyklý průměr je okolo 50 knih, ale těch, co 
jich přečtou víc, je opravdu dost. Většinou se 
jedná o čtenáře seniory.

Kdo byl mezi dětmi největší čtenář?
U dětí a mládeže je to Vojtěch Vincenc, který 
přečetl 136 knih, jeho bratr Štěpán během 
loňska přečetl 68 knih.

Jaká periodika dle statistik jsou mezi čte-
náři nejoblíbenější?
Do knihovny bereme 31 titulů a mezi nimi je 
dlouhodobě nejžádanější Vlasta a  Instinkt, 
v závěsu je Apetit, Moje psychologie a Květy.

Které tituly 
byly loni mezi 
čtenáři nejžá-
danější?
V beletrii vede 
Deník Gréty 
Kaiserové od 
Kláry Janečko‑
vé. Ta se půjči‑
la 26krát. Z na‑
učné literatury 
to byla s  také 
šestadvaceti 
výpůjčami kni‑
ha Jak porazit 
depresi od 
Richarda Ry‑
bolta. U  dět‑
ských jedno‑
značně vede 
Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneye  
(18krát). Hojně půjčovaná je samozřejmě 
i školní povinná četba, ale tu do statistik ne‑
započítáváme.

Ještě chvíli zůstaneme u čísel, kolik regis-
trovaných čtenářů máte za loňský rok?
Celkem bylo 1212 čtenářů, což je méně, než 
v minulých letech, ale je to způsobeno právě 
přestavbou a  tím, že byla knihovna dlouho 
zavřená. Dětí a mládeže do 15  let bylo 425. 
Během loňska jsme měli 36 738 výpůjček, 
koupili jsme 986 nových knih, při stěhování 
jsme vyřadili 318 knih, které si lidé rozebrali.

Když jsme u toho vyřazování, tak jste ne-
dávno pořídili knihobudku. Řeknete nám 
o ní více a kdo přišel s tímto nápadem?
Právě k účelu darování knih mezi lidmi slouží 
KnihoBudka. S nápadem přišlo více hlav na‑
jednou. Jedná se o vyřazenou telefonní bud‑
ku, která slouží jako bezplatná samoobslužná 
mini ‑knihovna. Zájemci si mohou knihu vzít 
a naopak, komu doma kniha překáží a chce 
se jí zbavit, může ji tam donést. Stáváme se 
součástí sítě veřejných knihovniček nezisko‑
vého projektu KnihoBudka. Ten vznikl v létě 
2013 za podpory společnosti Telefónica O2 
„Think Big“. Jejím koordinátorem je pan Pa‑
vel Železný. Je umístěna u  Regeneračního 
centra Perla na adrese Ratibořická 1166/11. 
Až počasí dovolí, dokončíme její povrchovou 
úpravu.

Jak vlastně vybíráte knihy, které do 
knihovny zakoupíte?
Abych pravdu řekla, je to čím dál složitější vy‑
brat. Dříve byly tyhle věci lépe dohledatelné, 
vycházely různé přehledy knižních novinek. 
Dnes je tomu jinak. Sice každé vydavatelství 
informuje a vydává ediční plány, ale zvýšil se 
počet autorů, kteří vydávají knihy vlastním 
nákladem. Tato skutečnost způsobuje ztíže‑
nou práci a  někdy jsme v  rozpacích, jakou 
knihu koupit. Navíc mimo to, že vycházejí 
kvalitní knihy, pulty obchodů přetékají kni‑
hami, které jak se říká, jen šustí papírem.

Přestože jste v  náhradních prostorách, 
tak stále nějaké akce pořádáte. Jaké nyní 
chystáte?
Dostali jsme do kompetence Zámecká po‑
sezení nejen pro seniory, která pořádáme na 
Chvalském zámku pravidelně jednou za mě‑
síc a budeme v nich nadále pokračovat. Dále 
v  rámci projektu Poznej země EU chystáme 
další pokračování, tentokrát Dny bulharské 
kultury, které se uskuteční v  říjnu. Bude to 
jubilejní desátý ročník, tak se na něj těšíme. 
Získali jsme i  knihovnickou dobrovolnici 
paní Vlaďku Šafrovou, která se bude podílet 
mj. na přípravách kulturních akcí. Slavnostní 
otevření knihovny bude vlastně také velká 
akce.

Jak se těšíte na nové prostory?
Jak jinak než radostně a  současně s „bázní 
a  s  třesením“! Je to velký počin, u  kterého 
převažuje pocit odpovědnosti. Pokud půjde 
vše podle pracovního harmonogramu, stě‑
hování by se mělo uskutečnit během letních 
prázdnin. Současně chceme zvládnout i revi‑
zi knižního fondu, které je povinné jednou za 
pět let. V nové knihovně budou tři oddělení. 
Dětem a  mládeži bude sloužit druhé patro, 
kde bude i Knihovna méně frekventovaných 
knih. Také se rozdělí sekce pro dospělé na 
beletrii a naučnou literaturu. Proto do naše‑
ho kolektivu nastoupila nová kolegyně paní 
Lada Hamáková. Velkým přínosem bude 
bezbariérový přístup  – výtah, který ocení 
především starší a invalidní čtenáři, mamin‑
ky s  kočárky. Knižní fond chceme obohatit 
o  audio fond, především klasické beletrie 
a  pohádek pro dětské čtenáře. Přízemí bu‑
dovy bude sloužit generacím – jako klubov‑
na pro seniory a jako koutek MUMu. Vytvoří 
se zde prostor i pro činnost spolků a dole ve 
sklepení vznikne hudební zkušebna

Lenka Bartáková, redaktorka

MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ

      Paní Beňová (druhá zleva) s kolegyněmi z knihovny

Blahopřejeme Boženě 
Beňové k jejímu  
životnímu jubileju.

Rada MČ

Kn
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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

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

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

AKCE PRO VŠECHNY

Vážení návštěvníci,
výstava Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku se vám moc líbí a je skutečně hojně navštěvovaná, 
což nás velice těší. I v dubnu jsme pro vás proto připravili pohádkový víkend - v sobotu 23. 4. vás může 
provést výstavou i zámkem opravdová hodná čarodějnice a v neděli 24. 4. samotná patronka zámku 
víla Ohnivka. Duben bude plný i dalších akcí, ať už se jedná 9. 4. o Ukrajinský den či oblíbenou výstavu 
psů plemene sheltie, která se koná 16. a 17. 4. na nádvoří. Jistě vám neunikne ani oblíbená Veterán 
Párty na Chvalské tvrzi, kterou v sobotu 23. 4. pořádá Klub historických vozidel Horní Počernice.
Vyvrcholením celého měsíce dubna pak budou již 27. Čarodějnice na Chvalské tvrzi, tentokrát s oprav-
du úžasným programem. Kromě vystoupení hornopočernických dětí, poutě, her pro děti, výtvarného 

salonu či stánků vás čeká známá zpěvačka Petra Černocká jako Saxana, jeden z nejlepších revivalů skupiny QUEEN známá 
QueenMania a hlavní hvězdou večera pak bude Kamil Střihavka a kapela Leeders. Hlavním partnerem akce je společnost 
KONHEFR – STAVBY A INTERIÉRY, s. r. o., které tímto děkujeme. Přijďte všichni, těšíme se na vás!

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

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:
• 23. 4. Pohádková sobota s pravou čarodějni‑
cí a světem J. Trnky

• 24. 4. Pohádková neděle s vílou ohnivkou  
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

So 9. 4. od 14 do 17 hod., velký sál

UKRAJINSKÝ DEN NA 
CHVALSKÉM ZÁMKU
Integrační centrum Praha srdečně zve na akci 
Ukrajinský den, která proběhne 9. 4. od 14 do 
17 hod. ve velkém sále Chvalského zámku. Tě‑
šit se můžete na ukázky ukrajinských lidových 
tanců, ukrajinskou lidovou hudbu v  podání 
českého kvintetu a ochutnávku tradiční ukra‑
jinské kuchyně s výkladem.

So 16. 4. a Ne 17. 4. vždy od 10 do 17 hod.

VÝSTAVA PSŮ PLEMENE 
SHELTIE NA NÁDVOŘÍ
Přijďte obdivovat krásné psy plemene sheltie 
na zámecké nádvoří. V sobotu 16. 4. a v neděli 
17. 4. vždy od 10 do 14 hod. můžete pozorovat 

ukázky výcviku a krásu tohoto plemene. Vstup 
na nádvoří zdarma.

So 23. 4. od 8 do 16 hod.

VETERÁN PÁRTY NA CHVALSKÉ 
TVRZI
Tradiční setkání příznivců historických vozidel 
spojené s  výstavou vozidel v  areálu Chvalské 
tvrze pořádá Klub historických vozidel Horní 
Počernice. Vstup zdarma.

So 23. 4. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA 
ZÁMKU S PRAVOU ČARODĚJNI-
CÍ A SVĚTEM JIŘÍHO TRNKY
Už jste měli tu čest, aby vás provázela zámkem 
a výstavami pravá čarodějnice? Chtěli byste ji 
zažít „naživo“, projít s ní celý Chvalský zámek, 
unikátní výstavu Ateliér Jiřího Trnky s  loutka‑
mi i filmy a zároveň se bavit a soutěžit? Hodná 
pravá čarodějnice Chvalnice vás v sobotu 23. 4. 
mezi 10. a 17. hodinou provede zámkem i vý‑
stavami, zkusíte uvařit čarodějný lektvar a hez‑
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ky se pobavíte. Prohlídka trvá 40 min., začíná 
vždy v  celou hodinu a  je nutné si rezervovat 
čas na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky 
u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete.

Ne 24. 4. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU 
A SVĚTEM JIŘÍHO TRNKY
Nezbedná, vtipná a  hezká víla Ohnivka, pat‑
ronka zámku, vás v neděli 24. 4. mezi 10. a 17. 
hodinou provede zámkem a unikátní výstavou 
Ateliér Jiřího Trnky s loutkami i filmy. Zároveň 
se budete bavit a soutěžit a dozvíte se spous‑
tu zajímavostí i  nějaké tajnosti. Po skončení 
prohlídky můžete na zámku ještě zůstat, jak 
dlouho budete chtít. Komentované prohlíd‑
ky trvají 40 minut a začínají vždy v celou ho‑
dinu (poslední prohlídka v  16  hodin). Infor‑
mace a  rezervace času prohlídky (nutná): tel. 
281 860 130. Těšíme se na vás.

So 30. 4. od 14 do 22 hod., vstupné 60 Kč, 
děti do 120 cm zdarma

ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ 
TVRZI: KAMIL STŘIHAVKA, 
QUEENMANIA A PETRA ČER-
NOCKÁ
Chvalský zámek a  MČ Praha 20 pořádají již 
27. ročník slavných a oblíbených hornopočer‑
nických Čarodějnic, které se konají v  sobotu 
30.  dubna od 14 do 22 hod. V  odpoledním 
programu od 14 hod. uvidíte dětská hudební, 
taneční i sportovní vystoupení a zdarma bude 
otevřen salon „Vypadáš skvěle“ pro děti s malo‑
váním na obličej, vlasovým stylingem a líčením 
pro maminky.

Nebudou chybět hry 
a  kouzlení na pódiu 
s  Kamilem Burdou, 
moderátorem hlav‑
ního programu pak 
bude Petr Lesák. Po 
celý den probíhá 
pouť se stánky, ob‑
čerstvením, kolotoči 
a  atrakcemi. Rodin‑

né centrum MUM připravilo ceny pro všechny.
Nebude chybět volba nejhezčí dětské čaroděj‑
nice, rockoví Nechte nás BEAT, Petra Černocká 
jako Saxana a večer pak úžasný revival skupi‑
ny QUEEN – QueenMania a Peter „Paul“ Pačut 
a hvězdný Kamil Střihavka a Leeders.

VYBÍRÁME Z PROGRAMU:
• od 14 hod. dětská hudební, taneční 
a sportovní vystoupení, salon Vypadáš 
skvěle!, hry pro děti, kouzlení na pódiu

• cca 15:45 rockoví Nechte nás BEAT

• cca 17 hod. Volba nejhezčí dětské 
čarodějnice či čarodějníka

• cca od 17:20 hod. Petra Černocká jako 
Saxana

• v 19 hod. zapálení velkého ohně, slovo
starostky

• po 19. hodině  
zahraje úžasná 
skupina 
Queenmania  
a Peter „Paul“  
Pačut – revival 
skupiny QUEEN

• cca 20:40 hlavní 

hvězda večera: známý 
rockový zpěvák KAMIL STŘIHAVKA 
& Leeders s hity Země vzdálená, 
Holka čapni draka či Kovboj z Teplic

• cca 21:50 ohňostroj

• ve 22 hod. ukončení akce

Hlavním partnerem akce je společnost 
KONHEFR, STAVBY A INTERIÉRY, s. r. o.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za únor 2016
Milé děti,
v únoru vás přišlo opravdu hodně nejen na výstavu Ateliér Jiřího Trnky, ale i na mnoho doprovodných akcí, které jsme pro vás pořádali. 
Víla Ohnivka si na vás tentokrát připravila otázku přímo k výstavě ‑ vaším úkolem bylo zjistit, jak se jmenovala kniha, kterou Jiří Trnka nejen 
ilustroval, ale přímo napsal. Ano, správná odpověď zní Zahrada! Kouzelný příběh o klucích, tajemné zahradě a podivném kocourovi už se 
líbí dětem mnoho let. Výhercem za měsíc únor se stává sedmiletý Tom Jakoubek ze Zdib, který získává komentovanou prohlídku s pohád‑
kovou postavou dle vlastního výběru. Počet odevzdaných kuponů byl 348 a správných odpovědí 327. Tak co příště, vyhrajete právě vy? 
- ak-
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SALON VÝTVARNÍKŮ HORNÍCH POČERNIC A OKOLÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU 
– VÝZVA UMĚLCŮM
Chvalský zámek připravuje v termínu od 
28. června do 27. srpna 2016 unikát-
ní prezentaci výtvarných děl umělců 
a výtvarníků z Horních Počernic a okolí. 
V letním prázdninovém termínu tak budou 
moci umělci zdarma vystavit svá díla v ga‑
lerii Chvalského zámku a návštěvníci spatří 
to nejlepší, co se ve zdejším kraji urodilo. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne sym‑
bolicky 7. 7. 2016 od 17 hod.

Prezentace na Salonu výtvarníků z Horních 
Počernic a okolí není omezena tématy ani 
použitými výtvarnými technikami. Podmín‑
kou je pouze finální podoba děl, např. ad‑

justované fotografie, obrazy včetně háčků 
na zavěšení, plastiky a sochy vč. podstavce), 
a to v počtu 2 ks na jednoho autora.
Výběr děl provádí kurátor Chvalského zámku 
Ondřej Sedláček – kontakt ondrej.sedlacek@
chvalskyzamek.cz, mobil 725 745 396, adresa 
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 
Praha 9 193 00. Uzávěrka přihlášek pro 
umělce je 20. 5. 2016.

Název výstavy: Salon výtvarníků Horních 
Počernic a okolí
Uzávěrka přihlášek: 20. 5.
Příjem uměleckých děl: od 1. 6. do 27. 6. , 
po předchozí telefonické domluvě

Průběh výstavy: od 28. 6. do 27. 8. 2016
Instalace děl: 27. 6.
Slavnostní zahájení: 7. 7. od 17 hod.
Konec výstavy 27. 8.
Odvoz uměleckých děl 28. 8.

Děkujeme vám a velmi rádi podáváme ruku 
umění v naší lokalitě a doufáme ve spokoje‑
nost umělců i našich návštěvníků.
.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

a Ondřej Sedláček, kurátor

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
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Městská část Praha 20 a Chvalský zámek  
zvou na 27. ročník tradiční a oblíbené akce

Hlavním partnerem akce  
je  společnost KONHEFR - STAVBY A INTERIÉRY, s.r.o.

Čarodějnice
v sobotu

30. dubna  
2016
moderátoři:  

Petr Lesák a Kamil Burda
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na Chvalské tvrzi
odpolední program od 14 hod.:
■ salon Vypadáš skvěle!  

- malování na obličej, líčení,  
kadeřnický design - zdarma

■ hry pro děti, středověká mučírna
■ kouzlení a soutěže pro děti  

na pódiu
■ dětská hudební, taneční  

a sportovní vystoupení
■ ceny od RC MUM - vyhraje každý!
■ cca 15.40 skvělá kapela  

pro mladé Nechte nás BEAT!
■ cca 17.00 VOLBA NEJHEZČÍ  

DĚTSKÉ ČARODĚJNICE
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KAMIL 
STŘIHAVKA 
& LEEDERS

www.chvalskyzamek.czvstupné 60 Kč
děti do 120 cm zdarma

Na Chvalské tvrzi 857
Praha 9 - Horní Počernice 
telefon: 281 860 130

program pro všechny  
od 17–22 hod. POZOR!!!

■ PETRA ČERNOCKÁ jako SAXANA
■ 19.00 zapálení velkého ohně,  

slovo starostky
■ po 19 hod. QUEENMANIA  

a Peter „Paul“  Pačut  
- úžasný revival skupiny QUEEN

■ cca 20.40 hvězda večera  
KAMIL STŘIHAVKA & LEEDERS

■ 21.50 ohňostroj
■ po celý den pouť, kolotoče,  

stánky, občerstvení, dostatek  
pití i jídla

Pozvánka
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m

ek
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KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
S HONZOU JESLÍNKEM
Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco krásného a zároveň uži‑
tečného? Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Nahlédněte pod 
ruce profesionálního keramika, který se s vámi na kurzech rád podělí 
o své znalosti a zkušenosti. Připomínkou vaší šikovnosti vám budou 
vlastnoručně vyrobené misky a hrnečky v kuchyni či na poličce.

Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
Cena: 250 Kč, včetně hlíny, glazury a výpalu.
14. 4. 2016
28. 4. 2016

VÝTVARNÉ STŘEDY S HANKOU
Kurzy jsou určené pro děti od 10 let, mládež a dospělé.

Středa 17.00 – 18.55 hodin

13. 4. 2016 - pedig - květy
Je přírodní liánovitý materiál na 
výrobu drobných dekorací, košíků, 
táců a  dalších produktů z  proutí. 
Pletení z pedigu patří mezi stále ob‑
líbenější domácí tvůrčí aktivity.
Cena: 200 Kč, včetně základního 
materiálu.

27. 4. 2016 - fimo
Naučíte se základy zpracování fimo‑hmoty ‑ od výběru vhodného 
motivu, přes jeho sestavení a  vytvoření šperku. K  dispozici budou 
různé barvy, speciální řezáky, vykrajovátka, pudry, bižuterní kompo‑
nenty a kleště k dokončení výrobků.
Cena: 250 Kč, včetně základního materiálu.

11. 5. 2016 - drátování kameny
Máte doma oblázek, který jste si přivezli jako vzpomínku z dovolené 
či výletu? Rádi byste ho nosili na krku, ale nechcete ho provrtat, pak je 
drátkovací technika způsob, jak ho proměnit v přívěsek i bez poško‑
zení. Technika je velmi snadná a stačí trocha cviku.
Cena: 150 Kč, včetně základního materiálu.

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 kan‑
celáři DDM.

3. HORNOPOČERNICKÝ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
V sobotu 30. 4. 2016 od 9.00 hodin zveme všechny děti na 3. ročník 
Hornopočernikého atletického víceboje. Registrace je možná pou-
ze prostřednictvím emailu: farkasova@ddm -hp.cz, nebo na tel. 
č. 605 700 772 a to nejpozději do 27. 4. 2016.
POZOR není možná registrace těsně před závodem.
Závodit se bude v běhu, skoku a hodu.
Startovné je 30 Kč za dítě na všechny disciplíny.

KATEGORIE
2001-2002 STARŠÍ ŽACTVO – DÍVKY -CHLAPCI
Běh 1000 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou

2003-2004 MLADŠÍ ŽACTVO– DÍVKY -CHLAPCI
Běh 750 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2005-2006 PŘÍPRAVKA 1. – DÍVKY -CHLAPCI
Běh 500 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2007-2008 PŘÍPRAVKA 2. – DÍVKY -CHLAPCI
Běh 250 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2009-2010 PŘEDPŘÍPRAVKA– DÍVKY -CHLAPCI
Běh 250 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2011 a mladší NEJMENŠÍ– DÍVKY -CHLAPCI
dětská atletika‑ běh 50 m, hod oštěpem, skok z místa, běh přes 
překážky

Pavla Bejčková, pedagog volného času

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY V  PARTNERSKÉM 
MĚSTĚ MIONS
V letošním roce opět náš dům dětí a mládeže připravil ve spolupráci 
s Výborem pro partnerství Úřadu městské části Praha 20 a francouz‑
ským Comité de Jumelage Velikonoční dílničky pro děti ze škol v part‑
nerském městě Mions v termínu od 13. do 17. 3. 2016. Vedoucí výtvar‑
ného oddělení DDM Hana Volfová připravila pro děti zdobení vajec 
mramorovou technikou, papírového zajíce s  vajíčkem zdobeným 
voskovou enkaustikou, závěsné papírové ptáčky s ornamenty, vajíčka 
ze zažehlovacích korálků a nechybělo ani tradiční zdobení vajec vos‑
kovou technikou. Se všemi dílničkami pomáhali kromě dalších dvou 
pedagogů z DDM Jany Jelínkové a Karla Šimečka i naši francouzští ko‑
legové, kteří přidali i svou dílničku výrobu stojánku z recyklovaného 
materiálu. Děti byly ze všech činností nadšené a odnášely si spoustu 
krásných dekorací. Dílniček se zúčastnilo téměř 300 dětí. Během pře‑
stávek mezi jednotlivými dílničkami zahrál na kytaru a zazpíval Karel 
Šimeček několik českých i  francouzských písniček, děti se zaujetím 
poslouchaly ty české a s radostí se přidávaly k francouzským. Učitelé 
jednotlivých tříd tuto akci velmi vítají a  vždy nám opakují, jak jsou 
rádi, že k podobnému setkání dochází. Jak je inspirativní pro děti i pro 
ně a  kolik nového se o  nás a  nejen o  našich velikonočních zvycích 
vždy dozví. I nám tato zkušenost přináší spoustu nápadů a podnětů 
do další práce s dětmi u nás a samozřejmě také spoustu nádherných 
vzpomínek na chvíle prožité mezi přáteli v partnerském městě Mions.

Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

 DDM PRAHA 20
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Rádi bychom poděkovali paní Ing.  Monice 
Brzkovské a  celému Odboru sociálních věcí 
a  školství v  Praze 20. Velmi si vážíme jejich 
spolupráce. Díky podpoře MČ Praha 20 u nás 
v  březnu pro žáky proběhly semináře proti 
kouření od České koalice proti tabáku. Na du‑
ben plánujeme besedu v Domě světla, kterou 
organizuje Česká společnost AIDS pomoc. 
Každé druhé úterý k nám do školy chodí paní 
psycholožka PhDr.  Lucie Čechová, která po‑
máhá našim žákům. Všechny problémy rodin 
z Horních Počernic řeší zaměstnankyně odbo‑
ru velmi kvalitně, rychle, citlivě a vždy s úsmě‑
vem. Kéž by i ostatní OSPODy pracovaly ales‑
poň z poloviny jako ten náš hornopočernický!

Pavlína Rychtaříková,
zástupkyně ředitelky

PODĚKOVÁNÍ

ŠKOLY A ŠKOLKY

VYNÁŠENÍ MORANY NA CHVALECH
Vynášení Smrti, nebo Morany je starodávná 
tradice, která se ze starých slovanských časů 
dochovala až do dnešní doby. Pro naše předky 

byl rituál vynášení zimy a vítání jara velmi vý‑
znamnou událostí. Dne 21.  3.  2016, po vzoru 
svých dávných předchůdců z keltských dob, se 

děti naší školní družiny 
v ZŠ Stoliňská sešly před 
školou spolu se svými 
rodiči, aby přivítaly jaro 
zvykem vynášením 
Zimy v podobě Morany 
(Morena, Mořena či Ma‑
řena).
Před školou děti pod 
vedením paní vy‑
chovatelky Emílie  
Krajňákové zazpívaly 
písničky a  předvedly 
tanečky k této slavnosti.
Děti i s přítomnými do‑
spělými se pak vydaly 
průvodem s  písnička‑
mi „Neseme Mořenu“, 

„Smrt chodí po vsi“ po 
Chvalské naučné stezce 
směrem ke Chvalskému 
rybníku. Na hrázi rybníka 
bylo za přítomnosti mnoha dětí uskutečněno 
vhození Morany na poklidnou hladinu rybníka. 
Při zpáteční cestě děti recitovaly básničky a Vin‑
še. Po návratu do školy čekaly žáky již tradiční 
Tvořivé dílny, kde si děti mohly vybarvit vajíčko, 
perníček, či uplést pomlázku. Děti školní zažily 
ve družině krásné zážitkové odpoledne, během 
kterého si mohly nejen vytvořit tradiční veli‑
konoční výzdobu, ale také se něco dozvědět 
i o významu a tradic oslav Velikonoc.
Nakonec je třeba pochválit celou slavnost jako 
velmi povedenou a přát si, aby tím byla zaháje‑
na nová tradice v činnosti školy.

Emília Krajňáková, 
vedoucí ŠD

ZŠ Stoliňská vyhlašuje 9. ročník výtvarné soutěže,  
v letošním roce na téma: ,,DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY “
Své práce, tvořené libovolnou technikou, odevzdejte do 31. 5. 2016 do kanceláře školy.  
Výtvarné práce podepište celým jménem na přední straně a na zadní stranu napište  
kontaktní údaje. Všechny práce budou vystaveny v prostorách Ateliéru Fiala na Chvalské  
tvrzi od 7. 6. do 26. 6. 2016.
Slavnostní vyhodnocení a vernisáž se uskuteční 7. 6. od 16.00 v Ateliéru Fiala na Chvalské tvrzi.
Všichni jste srdečně zváni.

Bližší informace získáte u paní E. Krajňákové – tel. 730 809 713
Vedení ZŠ Stoliňská
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Autorský koncert
koncert z děl našich současných a bývalých 
učitelů
Po 11. 4. Galerie 14, Černý Most – 18.00 hod.

Koncert žáků a studentů klavírního oddělení
St 13. 4. Galerie 14, Černý Most – 18.00 hod.

Koncert žáků třídy dechových a bicích ná-
strojů Karla Mirošníka
Čt 14. 4. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

VII. Hudební večer
tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 18. 4. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

IV. ZUŠkový koktejl
Společný projekt žáků a studentů ZUŠ Ratibořic‑
ká a ZUŠ Čakovice
St 20. 4.
Divadlo Horní Počernice – 16.00 hod.
Představení literárně ‑dramatického oboru
Divadlo Horní Počernice – 17.30 hod.

Koncert žáků a studentů hudebního oboru
3. NP budovy MŠ, ul. Ratibořická 2299/34 
– 19.00 hod.
Vernisáž výstavy výtvarného oboru
 
Koncert žáků klarinetové třídy Romana 
Kudly
Út 26. 4. Galerie 14, Černý Most – 18.00 hod.

POZVÁNKA NA AKCE A KONCERTY ZUŠ

Ve dnech 17. až 19. března 2016 se v Praze ko-
nalo krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v ko-
morní hře s převahou dechových nástrojů.
Trio: Aneta Ondrysková – hoboj, Klára Šarocho‑
vá – hoboj a Barbora Zápotocká – klavír, kate‑
gorie II. d, získalo 3. cenu. Vyučující BcA.  Jana 
Kopicová.
Saxofonové kvarteto: Petr Grau  – sopráno‑
vý saxofon, Zdeněk Stibor  – altový saxofon,  
Valentýna Cibochová – tenorový saxofon a Karolí‑
na Černovská – barytonový saxofon, Kategorie III.  

a získalo 2. cenu. Vyučující Pavel Fiedler.
Flétnové kvarteto: Anna Vosecká, David  
Kalenda, Mariana Dubová a Tereza Jankovská, 
kategorie III. a, získalo 2. cenu. Vyučující MgA.   
Zuzana Bandúrová, Ph.D.
Klarinetové kvarteto: Markéta Poláčková, 
Natálie Hrbková, Marie Řeháková – klarinet a Anna 
Novotná  – basklarinet, kategorie III. a, získalo  
3. cenu. Vyučující Roman Kudla.
Duo: Kateřina Linhartová  – flétna a  Lucie  
Kolomazníková  – hoboj, kategorie V. a  získalo  

2. cenu. Vyučující BcA.  Jana Kopicová a  MgA.   
Zuzana Bandúrová, Ph.D. Všem žákům a učite‑
lům blahopřejeme k úspěchům v soutěži.

Ve dnech 21. až 23. března 2016 se konalo v Kar‑
lových Varech celostátní kolo XXI. ročníku soutě‑
že v sólovém zpěvu „Karlovarský skřivánek 2016“. 
Žákyně Anh Pham Thuy Quynh z pěvecké třídy 
Šárky Mistrové získala 2. cenu v  kategorii C1. 
 
Blahopřejeme k úspěchu!

BLAHOPŘÁNÍ K ÚSPĚCHU
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Přestože byl březen pro školy díky jarním 
a  velikonočním prázdninám o  pár „pracov‑
ních“ dnů kratší, na pestrosti školního života 
se to nijak významně neodrazilo. Na druhém 
stupni proběhla v rámci výuky dějepisu velmi 
zdařilá soutěž HISTORIA MAGISTRA k  700. 
výročí narození Karla IV. Žáci mohli zpracovat 
libovolným způsobem význačnou osobnost 
z doby vlády Lucemburků, gotickou památku, 
nebo se mohli zaměřit na znaky a  prvky go‑
tických staveb. Soutěž byla pro děti zajímavá 
a pomohla k rozšíření učiva.
Přijali jsme i nabídku zúčastnit se filmového 
festivalu Febiofest a v pátek 18. 3. se osmáci 
a deváťáci prošli po červeném koberci v kině 
Cinestar Anděl a  zhlédli dokumentární film 
„Příběh lesa“ a francouzský film „Tanec v krvi“.
V  rámci podpory čtenářské gramotnosti 
a v souvislosti s tradicí blížícího se Měsíce kni‑

hy proběhlo koncem února na prvním stupni 
školní kolo už tradiční soutěže v recitaci Poe-
tické setkání. Všech 36 recitátorů se poctivě 
snažilo svým výkonem upoutat porotu. V pá‑
tek 4. 3. četli deváťáci našim prvňáčkům ze 
svých oblíbených dětských knih. Měli připra‑
vený pěkný program a pro každého školáčka 
přinesli vlastnoručně vyrobenou záložku do 
knihy. Za to jim i prvňáčci předvedli své čtenář‑
ské dovednosti. Blížící se Velikonoce výtvar‑
ně zpracovali žáci 1. stupně v  rámci soutěže  
Velikonoční tradice a  příchod jara. Z  jejich 
děl vznikla na chodbách školy krásná výstava.
Školní družina absolvovala v  třetím březno‑
vém týdnu projekt k Dopravní výchově. Děti 
si zopakovaly dopravní značky a  bezpečné 
chování v  silničním provozu. Hravou formou 
si připomněly čísla všech tísňových linek a na 
obrázcích poznávaly a  rozlišovaly situace, při 

kterých je nutné na tu 
kterou linku volat a  jak 
má takový telefonní roz‑
hovor vypadat. Na závěr 
projektového týdne si 
zkusily navrhnout správ‑
né umístění dopravních 
značek na plánu města 
a složily test malého cyk‑
listy.
Před dvěma lety byla 
naše škola v  rámci pro‑
gramu školní družiny za‑
řazena do akce s názvem 

Výroba a  vyvěšení pta-
čích budek pořádaného 
společností Ornita a  fi‑
nancovaného grantem 
poskytnutým MHMP. Děti 
tenkrát vyrobily a umístily ptačí budky na stro‑
my. Teď ale bylo nutné budky vyčistit a připra‑
vit na návrat jejich ptačích obyvatel. S nimi se 
vrací i jaro.

Pedagogové FZŠ Chodovická

BŘEZNOVÁ MOZAIKA ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA
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Pro nás maturanty nastal letos dlouho oče‑
kávaný velký den 17. února. Téměř přesně ve 
stejný den jako před osmi lety, kdy jsme na 

školu nastupovali, jsme se sešli v  Národním 
domě na Smíchově připraveni si večer jakse‑
patří užít. Slečny v krásných plesových šatech, 

pánové v elegantních 
oblecích.
První část večera pa‑
třila benjamínkům 
gymnázia. Proběhlo 
stužkování studentů 
prim, následované 
jejich nápaditými ta‑
nečními překvapení‑
mi. Po zbytek večera 
jsme se stali centrem 
pozornosti my ma‑
turanti. Na každého 
čekala procházka po 
červeném koberci, na 
jejímž konci jsme byli 

šerpováni 
t ř ídními 
p r o f e ‑
sorkami. Zapózovali jsme fotografům a  už si 
vychutnávali atmosféru plesu. Během večera 
pak došlo i na tanec s profesory a rodiči, hro‑
madné fotografování, sběr peněz do plachty 
a  samozřejmě na vrchol večera  – půlnoční 
překvapení maturantů. A protože si jak oktáva 
A, tak oktáva B připravila svoje vlastní vystou‑
pení, odnesl si zaplněný Národní dům zážitky 
hned dva.
Ten večer nás změnil k  nepoznání. Nejen, že 
jsme zkrásněli, ale i  se zase o  krok přiblížili 
k  pomyslnému prahu dospělosti. Maximálně 
jsme si ho užili a budeme na něj ještě dlouho 
vzpomínat. Teď už nám zbývá jen odmaturo‑
vat…

Michaela Čermáková, oktáva A

Studenti SOŠ pro administrativu EU jsou velmi 
úspěšní nejen v jazykových olympiádách.
Důkazem toho je skvělé druhé místo Barbory 
Šimáčkové z druhého ročníku oboru mediální 
komunikace v  celostátní fotografické soutěži 
PHOTOCONTEST. Letošního ročníku se zú‑
častnilo 498 studentů ze 76 škol celé České 
republiky. Porota hodnotila téměř tisíc pět set 
fotografií, ty vítězné jsou až do 30. března vy‑
staveny v Novoměstské radnici.
Velmi úspěšné byly naše studentky také v kraj‑
ské soutěži v  grafických disciplínách. Druhé 
místo obsadila Andrea Ježková a  bronzovou 
medaili vybojovala Monika Schnattingerová. 
Obě se tak nominovaly na mistrovství ČR.
Vítězné tažení opět předvedli naši reprezen‑
tanti na poli jazyků. V  obvodním kole olym‑
piády z anglického jazyka zvítězil Daniel Pek, 
druhé místo získal Ondřej Sojka. Podobně 
úspěšné byly v  krajském kole olympiády 
z  ruštiny zlatá Pavlína Zadražilová a  třetí Te‑

reza Vaňková. Třetí příčku rovněž v  krajském 
kole francouzské olympiády obsadila Emma  
Doležalová. Vítězíme ale i  na sportovištích. 

V  šestičlenném finále krajského kola ve flor‑
balu získaly naše reprezentantky stříbrné me‑
daile.
Začátkem března se uskutečnila i dvoukolová 
školní olympiáda z  geopolitiky pod názvem 
„Cesta kolem světa“. Vítězem se stal Matěj Ja‑
kubčo, druhý skončil Patrik Žmolík a třetí mís‑
to obsadil Jan Trojan. Všichni tři letos maturují, 
a  tak věříme, že své znalosti zúročí i  zkoušky 
dospělosti.

PŘEDVELIKONOČNÍ 
CHARITA
Stejně jako v loňském roce, i letos uspořádala 
těsně před Velikonocemi třída P2A charitativní 
akci přímo v atriu školy.
Studenti prodejem vlastních výtvorů sladkých 

i  slaných nejen zpestřili 
svačinové menu svých 
spolužáků i  pedagogů, 
ale především získali té‑
měř sedm tisíc korun, 
které půjdou na konto 
Lékařů bez hranic. Tuto mezinárodní organi‑
zaci, která odvádí neocenitelnou práci v  nej‑
chudších a nejohroženějších oblastech světa, 
si druháci vybrali sami.

FIND YOUR CZECH
V  polovině března se studenti prvního, dru‑
hého a čtvrtého ročníku zúčastnili akce „Najdi 
svého Čecha“ organizované Ústavem jazyko‑
vé a odborné přípravy při Univerzitě Karlově. 
Neformální setkání se stalo výbornou příleži‑
tostí k procvičení jazykových dovedností s rus‑
ky hovořícími studenty.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Lyžařský kurz pro sekundy proběhl v polovině 
března v rakouském Tauplitzalmu, kde žáci, ale 
i vyučující strávili pět úžasných dnů lyžováním 
na 52 km perfektně upravených sjezdovek, na 
něž v průběhu kurzu připadlo ještě minimál‑
ně patnáct centimetrů prašanu. V  podvečer 
se účastníci nejen poučili přednáškami o  ly‑
žařském sportu a první pomoci, ale kdo by si 
dokázal představit „lyžák“ bez večerních zážit‑
kových her, na které se vzpomíná ještě dlouho 
po skončení studia. Účastníci kurzu byli uby‑
továni uprostřed nádherné přírody, v maleb‑

ném lyžařském středisku, v  hotelu Berghof, 
v nadmořské výšce přesahující nejvyšší vrchol  
České republiky. Třešničkou na pomyslném 
dortu bylo skvělé počasí, což dokazují opále‑
né tváře žáků, jako kdyby si na kurz vypůjčili 
masku od Batmana. Lyžařský kurz zanechal 
obrovské množství krásných vzpomínek a už 
se těšíme až se za tři roky do Tauplitzu zase 
vrátíme. Tak snad zbývá jen popřát příštím 
kurzům lyžařské SKOL.

Luboš Vinohradník, vedoucí kurzu 
Sára Kumprechtová a Aneta Kolářová (sekunda B)

MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES GYMNÁZIA

SOUTĚŽÍME – VÍTĚZÍME

SEKUNDY V ALPÁCH
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ZPÁTKY DO AFRIKY

BŘEZNOVÁ BRIGÁDA

DEN ZEMĚ

V září ještě nic, a najednou je tu nový divadelní 
soubor, který si po pětiměsíční existenci trouf‑
ne na počernické divadlo se svou premiérou 

hry „Zpátky do Afriky“. A divadlo se vyprodalo. 
Jak by ne, když všech devět účinkujících má 
velké rodiny i  spoustu kamarádů  – ale není 
to jen o  tom. Zhlédla jsem představení ještě 
jednou (to když nám naši bývalí kamarádi ze 
školky zahráli právě jen pro naši školku) a moc 
jsem si to užila. Děj je to nejposlednější, oč se 
představení opírá. Základem je hravost a leh‑
kost, ze které je znát, že si spoustu prvků vy‑
tvořily děti samy v herecké dílně pod vedením 
Evy Čechové. Divadlo „Na Radosti“, mimocho‑
dem vzniklo jako náplast pro děti, které se už 
nevešly do stávajících počernických souborů, 
a zkouší doma v jedné z rodin. Rovnocenným 
partnerem slibně začínajícího herectví jsou 
vtipně navržené i dotažené kostýmy a scéna, 
která vychází z dětské kresby a hravosti. V zá‑
kulisí je znát nasazení rodičů, každého podle 
jeho svých schopností a  vloh. A  výsledek je 
milý! Nejsem kritik, jen mám radost, když 

vznikne něco pěkné‑
ho ve směru „zdola“, 
prostě z  potřeby lidí 
a  chuti něco udělat 
a udělat to co nejlépe. 
Představení ustálo nekompromisní filtr před‑
školních dětí, které umí dát najevo své nadše‑
ní, ale stejně přímočaře začnou rušit, pokud je 
scéna nezaujme. Bylo tam pár takových míst, 
které lze využít k  reflexi pro další provedení 
právě pro malé děti. Dospělé obecenstvo se 
bavilo a  za sebe musím přiznat, že většinu 
účinkujících znám od školky a s radostí a pý‑
chou se k nim hlásím. A k rodičům taky. Nemu‑
sí se jenom brblat, že už jsou všechny kroužky 
beznadějně obsazené…
Divadlu zdar a tvořivým lidem okolo něj zvláš‑
tě!

Kateřina Trutnovská, 
učitelka MŠ

MŠ Chodovická se připojuje k  oslavám Dne 
Země zpřístupněním vodních hrátek na 
své zahradě. Oslavující u  nás také najdou 
malé občerstvení, zejména dobrovolní‑
ci dopoledního úklidu Horních Počernic! 
sobota 16. 4. 2016, 13:00-16:00

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zú‑
častnili březnové brigády na zahradě školky. 
Zahrada je zase o něco krásnější!
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Na jaře jsme v  rámci výuky navštívili kame‑
nictví Obelisk. Seznámili jsme se s mramorem 
a  žulou. Milí a  ochotní zaměstnanci nás pro‑
vedli celým provozem. Ukázali nám v praxi, jak 
se z hrubé žuly postupně stává finální výrobek 
(deska kuchyňské linky, parapet, či náhrobek).
Prohlédli jsme si různé stroje, od ruční brus‑

ky po stroj řízený počítačem. Tyto stroje jsme  
viděli naživo. Exkurze se nám moc líbila, neboť 
setkání s opravdovou výrobou vydá za několik 
stránek v učebnici.

Žáci 3. třídy
ZŠ Spojenců

TŘETÍ TŘÍDA NA EXKURZI V KAMENICTVÍ OBELISK
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Zima končí a  slunce prohřívá vzduch. Již 
se těšíme na 18.  dubna, kdy nafukovací 
hala nad kurty zmizí a tím zahájíme letní 
sezónu – tenis pod modrou oblohou.
Máme pro vás tip – přidejte se k nám! V pří‑
jemném prostředí Tenisového klubu Horní 
Počernice je vám k dispozici pět antukových 
kurtů pro sportovní vyžití a  útulná kavárna, 
kde se občerstvíte a dopřejete si relaxaci, po 
předchozí domluvě i  péči maséra či kosme‑
tičky.
Nikdy jste tenis nehráli? Nevadí – v Tenisové 
škole (www.tenishornipocernice.eu) pod ve‑
dením zkušených trenérů máte jedinečnou 
příležitost začít vy i  vaše děti. Zápis nových 
hráčů na jarní tréninky běží od 30.  břez‑
na 2016. Neučíme pouze hrát tenis, soustře‑
díme se také na kvalitní kondiční přípravu 
dětí i  dospělých. Nemáte s  kým vylepšovat 
své tenisové dovednosti? Rádi vám zajistíme 
sparring partnera. Naše aktivity se zaměřují 
i  na osobnostní rozvoj, práci s  emocemi při 
náročných soutěžních situacích, umění vítě‑
zit i prohrávat. Podporujeme zdravou komu‑
nikaci rodičů, dětí a trenérů. Děti prostřednic‑
tvím sportovních aktivit a následnou diskusí 

vedeme k  poznání sebe sama. Podrobnosti 
a  konkrétní programy naleznete na www.
epimeleia.cz.
Novinkou je Sportovní družina s psycholo-
gickou přípravou pro děti od 6 let. Každé 
pondělí od 16 do 18 hodin máme pro děti 
připraven pestrý program plný sportovních 
aktivit (tenis, florbal, fotbal, atletika, kolo, 
in ‑line…) kombinovaný s  psychologickou 
přípravou (kreativní techniky pro rozvoj psy‑
chických dovedností, porozumění emocím, 
umění motivace a koncentra‑
ce, zvládání frustrací a mnohé 
další).
Naši závodní hráči se během 
zimy zúčastnili řady halových 
turnajů. Úspěšně nás repre‑
zentovali například: Lukáš 
Havrland  – finále čtyřhry 
mladších žáků (www.cztenis.
cz/turnaj/706148/sezona/
Z1516/vysledky); Štěpán  
Fišer – třetí místo ve dvouhře 
na hodně slušně obsazeném 
turnaji staršího žáctva (www.
cztenis.cz/turnaj/506024/se‑

zona/Z1516/vysledky) a finále čtyřhry (www.
cztenis.cz/turnaj/506112/sezona/Z1516/
vysledky); Vendula Černohlávková  – finá‑
le dvouhry a  vítězství ve čtyřhře dospělých 
(www.cztenis.cz/turnaj/206003/sezona/
Z1516/vysledky); Růžena Krtková Rudnic-
ká a  Vendula Černohlávková  – semifinále 
čtyřhry na přeboru Prahy (www.cztenis.cz/
turnaj/206800/sezona/Z1516/vysledky).

Daniela Sladká, Tenisový klub

Nový rok zahájily naše gymnastky dne 
16.  ledna na tradičním závodě ve Všeta‑
tech – na Memoriálu Jana Palacha. Z 18 na‑
šich závodnic se v  jednotlivých kategoriích 
na medailových pozicích umístily Lucie  
Zahradníčková (1.místo), Emílie Zervanová 
a Lenka Tikmanová (2. místo).

V  neděli 31.  ledna pořádal oddíl SG a  AE 
naše tradiční závody – Memoriál Ladislava  
Mládka – ve cvičení na kladině a Memoriál 
Jeronýma Šafáře – ve cvičení na prostných.
Jaroslav Mládek podporoval oddíl sportovní 

gymnastiky finančně, Jeroným Šafář byl jed‑
ním z prvních trenérů a později dlouholetým 
předsedou oddílu.
Naše svěřenkyně zabodovaly zejména ve II. 
kategorii  – starších gymnastek. Cvičení na 
kladině vyhrála Lucie Zahradníčková, Anna 
Černická byla třetí. V mladší kategorii obsadi‑
ly medailová místa gymnastky z Bohemians 
Praha. Ve cvičení na prostných ve II. kategorii 
první tři místa obsadily závodnice z TJ Loko‑
motivy Pardubice, naše Lucie Zahradníčková 
byla čtvrtá. V I. kategorii zvítězila naše Adéla 
Kalinová.
Z Karlových Var – Karlovarské číše si 19. břez‑

na naše gymnastky odvezly pět medailí.
V  nejstarší kategorii obsadila 1. místo  
Veronika Švábová, v juniorkách vybojovala  
2. místo Lucie Zahradníčková, ve starších 
žákyních se na 2. příčce umístila Natálka 
Králová, v mladších žákyních si bronzový po‑
hár odvezla Nikolka Bartůšková a pro zlatý 
pohár si došla Adélka Kalinová.
Gratulujeme a  přejeme i  nadále mnoho 
úspěchů.
Podrobné výsledky najdete na stránkách 
České gymnastické federace: 
www.gymfed.cz

L. Barešová, předs. oddílu

CARPE DIEM! TENISOVÝ KLUB HORNÍ POČERNICE = KOMPLEXNÍ PÉČE 
O TĚLO I DUŠI

TRADIČNÍ ZÁVODY ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY

SPORT
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Dne 13.  února letošního roku opustil tento 
svět pan Jaromír Šerc. Zemřel po krátké těžké 
nemoci v  požehnaném věku 93  let. Přátelé 
sportu z  Horních Počernic, především ge‑
nerace tenistů i  celý výbor TJ SOKOL Horní 
Počernice na něj vzpomínají jako na svědo‑
mitého, obětavého a oddaného průkopníka 
a  propagátora bílého sportu u  nás. Jaromír 
Šerc stál v  čele zdejšího tenisového oddílu 
desítky let, jeho rukama prošly stovky adep‑

tů tenisu. Dával všem stejně, dětem i starším 
členům  – bez ohledu na jejich schopnosti 
i předpoklady. Vychoval ale také řadu zname‑
nitých hráčů a hráček, kteří pak úspěšně re‑
prezentovali Horní Počernice nebo přešli do 
jiných, větších tenisových oddílů.
Založil a  dlouhá léta úspěšně vedl v  našem 
tenisovém oddílu tenisovou přípravku se sys‑
tematickým a odborným tréninkem. Staral se 
ale i o rozvoj tenisového areálu TJ. S radostí 

také na konci svého života shlížel na obnove‑
ný tenisový areál s novou klubovnou po vý‑
buchu plynu a požáru v roce 2010. Sportem 
žil celý život a  vedl k  němu i  své dvě dcery. 
Sport mu dal kromě radosti z úspěchu i mož‑
nost dožít se dlouhého věku.
Čest jeho památce! 

Tenisté a výbor 
TJ Sokol Horní Počernice

ZA JAROMÍREM ŠERCEM
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V  minulém čísle jsme vám představili 
mladou kicboxerku Martinu Ptáčkovou. 
Sportu se věnuje ale i její bratr Josef. Ten 
už ve čtrnácti letech slaví úspěchy, za kte-
ré by se nemuseli stydět profesionální 
sportovci. Pepa se zabývá sebeobranou 
a dělá závodně jiu -jitsu, fighting, kickbox 
a připravuje se na závody v MMA. Navíc je 
vicemistrem ČR v těchto disciplínách.

Věnuješ se jiu -jitsu, fighting, kickbox 
a připravuješ se na závody v MMA, jak se 
to dá všechno stíhat?
Zpočátku jsem se věnoval jenom jiu ‑jitsu, 
v  této disciplíně jsem nastoupil taky na své 
první závody. A protože už sestra dělala kick‑
box, zkusil jsem to taky. Začali jsme spolu 
trénovat a  navštěvovat kickboxerský klub. 
O něco později jsem začal i závodit.
Fighting je takové malé MMA, ale neodehrá‑
vá se v oktangonu, ale na tatami a jsou tam 
i  jiná pravidla. V  této disciplíně se prolínají 
různé bojové sporty. Já tady dobře využí‑
vám svých znalostí a  dovedností z  jiu‑ jitsu 
i  kickboxu. Kromě vítězství na mnoha závo‑
dech jsem se stal ve všech třech disciplínách 
vicemistrem ČR, což je trochu unikátní. MMA 
se zabývám teprve od minulého roku. Mám 
v  plánu pořádně trénovat, později přijdou 
zápasy a závody.

Je nějaký sport, který preferuješ?
Mám všechny bojové sporty, co dělám, rád 
a snažím se jim rovnoměrně věnovat. Kromě 

toho mě baví 
i  sebeobrana. 
V  MMA budu 
p o t ř e b o v a t 
umět víc stylů. 
Osobně mám 
ale raději boj 
na zemi, různé 
páky, škrcení 
a hody. Přípra‑
va na všechny 
závody je ná‑
ročná. V  mém 
případě je 
o  to kompli‑
kovanější, že 
se nespeciali‑
zuji na jedno 
odvětví jako 
většina závod‑
níků.

Dá se takový sportovní zápřah skloubit 
vůbec se školou?
Skloubit sport se školou se mi daří dobře. 
Nemám s  tím žádný problém. Předpokla‑
dem je ale dobré plánování a  chuť něčeho 
dosáhnout. I  tak se někdy vracím z tréninků 
až po desáté večer a pak se ještě učím nebo 
musím ráno brzy vstávat. Nikdo mi nic neod‑
pustí, nemám žádné úlevy a doma už vůbec 
ne. Táta je hodně přísný a neobměkčí ho ani 
máma.

Chtěl by ses v budoucnu sportem živit?
Sportem bych se klidně nějaký čas živil, ale 
vzdělání je zatím pořád na prvním místě. To 
neznamená, že bych si nechtěl sportem něja‑
ké peníze vydělávat, stejně bych je ale inves‑
toval právě na další vzdělání nebo cestování. 
A  pokud bych si třeba nějaký čas vydělával 
bojovými sporty, tak chci mít po skončení 
sportovní kariéry, která právě u  bojových 
sportů moc dlouhá není, zajištěnou budouc‑
nost.

Petra Durčíková, Naše Praha 9
Foto: Josef Ptáček vybojoval první místo na 

Czech Open Bjj ISFA Violentia Cup 2016

JOSEF PTÁČEK SBÍRÁ ÚSPĚCHY V BOJOVÝCH SPORTECH,  
ŠKOLA JE ALE POŘÁD NA PRVNÍM MÍSTĚ
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Od 7. 4. do10. 4. budou v Horních Počernicích 
na louce vedle ZŠ Ratibořická rytířské turna‑
je na koních v  podání středověkého divadla 
Traken. V  humorně laděném představení 
uvidí diváci napínavá klání urozených rytířů, 
jezdeckou dovednost, dřevcové souboje, sou‑
boje muže proti muži, spousty kaskadérských 
kousků a nezvyklé podívané.
Představení budou každý všední den od 
17.00  hodin, v  sobotu a  v  neděli od 14.00 
hodin.
Princezna Adriana a všichni rytíři se těší na vaší 
návštěvu.

Petr Novák,
středověké divadlo Traken

Jaro už nám zaklepalo na dveře a všechny 
správné neposedy to táhne ven. Proto jsme 
pro vás na sobotu 23. dubna 2016 připravili 
již třetí ročník akce Neposedný pochod.
Tak jako vždy se sejdeme na třech startovních 
místech spojených s  činností naší organiza‑
ce  – u  Kavárny Plechárna na Černém Mostě, 
u úřadu MČ v Horních Počernicích a na mul‑
tifunkčním hřišti v Újezdě nad Lesy. Společně 
v 10 hodin vyrazíme na nenáročnou procház‑
ku. Cestu volíme tak, aby ji zvládl neposeda 
každého věku. Trasy pochodů se zároveň spo‑
lečně potkají. Všichni nakonec dorazíme do 
sousedského centra na Jahodnici a  užijeme 
si odpoledne v  příjemné společnosti výletní‑
ků a sousedů. Jak to bude probíhat? Na startu 
se zapíšete v registračním stánku a dostanete 
malou svačinu, abyste měli dost energie. Po 
cestě si můžete v  zábavném kvízu otesto‑
vat vaše znalosti. Zhruba v  polovině trasy si 

odpočineme na zahradě Dětského domova  
v Dolních Počernicích, kde si budete moci vy‑
zkoušet žonglování nebo si třeba zahrát pé‑
tanque. V cíli na Jahodnici na nás bude čekat 
diplom za absolvování 
celé trasy, chutné ob‑
čerstvení, kulturní pro‑
gram pro malé i  velké, 
ukázky našich služeb 
pro širokou veřejnost, 
hry a soutěže. A to nej‑
lepší nakonec! Máme 
pro vás připravenou 
novou sérii triček s de‑
víti klientskými příběhy. 
Nákupem trička nám 
můžete dát najevo, že 
naše práce má smysl, 
a zároveň podpořit fun‑
gování naší neziskové 

organizace. Vezmete si nás na triko? Více infor‑
mací na www.neposeda.org/pochod

Petr Košek,
sociální pracovník

Divizna, husitská diakonie uspořádala v pon‑
dělí 21. 3. seminář na téma umění řeči a sebe‑
vyjádření: „Jak mluvit, aby mě ostatní viděli, 
slyšeli a rozuměli?“ Akce se uskutečnila v rám‑
ci projektu Počernická setkávání podpoře‑
ným grantem Mluvme spolu od společnosti 
T ‑Mobile. Seminář, na kterém spolupracovalo 

Středisko křesťanské pomoci v Horních Počer‑
nicích, byl zdarma a byl určen jak pro klienty 
azylového domu, tak pro širokou veřejnost.
Seminář vedla Eva Elxa, herečka, režisérka, 
divadelní autorka, pedagožka herectví a  lek‑
torka, která kromě herectví na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka v  Praze, studovala též teolo‑

gii. Účastníci měli příležitost naučit se umění 
řeči teoreticky i  prakticky. Mnohdy poprvé si 
kladli otázky typu: Kdo jsem, kam jdu, co a jak 
chci říci světu atp. Cílem bylo dovést přítom‑
né k uvědomění, že tím, jak a co říkáme nebo 
děláme, posíláme vzkaz našemu okolí a  tím 
komunikujeme.
Celý seminář proběhl díky lektorce Evě a její‑
mu skvělému přístupu ve velmi neformálním 
duchu a  v  přátelské atmosféře. Ohlasy, které 
jsme zaznamenali, byly kladné. Tři hodiny 
určené pro seminář nestačily a  tak jsme rádi 
zůstali déle, protože jsme vnímali, že se nám 
podstatu projektu, který usiluje o  integraci 
sociálně vyloučených rodin, podařilo naplnit 
beze zbytku. V  závěru nás několik účastnic 
povzbudilo svým ujištěním, že pokud bychom 
podobnou akci v  budoucnu pořádali, může‑
me počítat s jejich účastí. A to je pro nás výzva!

Jana Hájková, 
koordinátorka projektu 

Počernická setkávání

RYTÍŘSKÉ TURNAJE

NEPOSEDNÝ POCHOD S PŘÍBĚHY

DIVIZNA USPOŘÁDALA SEMINÁŘ NA TÉMA
„JAK MLUVIT, ABY MĚ OSTATNÍ VIDĚLI, SLYŠELI A ROZUMĚLI?“



38– 39

Ratibořická 1166/12, Praha 9
Horní Počernice (150m od konečné bus 223)

www.masaze-perla.cz

Tel.: 605 289 420, 281 923 531, masaze-perla@seznam.cz

Ratibořická 1166/12, Praha 9
Horní Počernice (150m od konečné bus 223)

www.masaze-perla.cz
masáže, terapie, kurzy, přístroje,
fyzioterapie, psychoterapie,
pilates, jogalates, dětská joga,
břišní tance, balíčky.

FRISB
EE

Pořádá mládež Církve Bratrské v Horních PočernicíchPořádá mládež Církve Bratrské v Horních Počernicích

Hrajeme za každého počasí

Více informací na webu

mladezpocernice.cz

nebo na našem FB

Hrajeme za každého počasí

Více informací na webu

mladezpocernice.cz

nebo na našem FB

Je ti 15-25 a baví tě sport? Přijď si zahrát!

Kam: Hřiště u ZŠ Chodovická

Startujeme 14.4. v 18:00

a pak pravidelně jednou za 14 dní 

vždy ve čtvrtek v 18:00

Jo a je to zdarma!

 

Je ti 15-25 a baví tě sport? Přijď si zahrát!

Kam: Hřiště u ZŠ Chodovická

Startujeme 14.4. v 18:00

a pak pravidelně jednou za 14 dní 

vždy ve čtvrtek v 18:00

Jo a je to zdarma!

 

Placená inzerce

Advokátní kancelář

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767

Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech 
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní 
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy

Mgr. Iva Svobodová
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• Velkoobchod a maloobchod s vínem • Lahodná 
stáčená a lahvová vína • Příjemné prostředí, letní terasa 

s vyhlídkou • Akce pro firmy, oslavy, narozeniny
 

VINÁRNA NA STATKU
Křovinovo nám. 9/12

Zastupujeme 
Víno Sýkora, s. r. o., Čejkovice
www.vinovsudech.cz, 
tel.: 281 860 359, 602 654 739

Přijďte, ochutnejte, 
konzumujte!
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THERAPY POINT HORNÍ POČERNICE
K Berance 12, 193 00  Praha 9

pondělí –pátek: 8.00–19.00 hodin
E-mail: pocernice@therapypoint.cz

Mob.: +420 732 312 445 |  Tel.: +420 220 515 825

www.therapypoint.cz

therapy
point

CENTRUM NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

Fyzioterapii pro děti a dospělé
– objednání bez čekání, rychlé komplexní řešení

problémů nejen s pohybovým aparátem.

Skupinové cvičení
pro max. 5 lidí na lekci.

Širokou nabídku masáží
pro harmonizaci těla i duše.

Manuální lymfodrenáž
Fyzioterapie pro děti do 15 let je hrazena 

zdravotní pojišťovnou.

TP_inzerce 91x131_03 2016 fin  23.03.16  11:52  Page 1
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NAŠE ÚKLIDOVÁ FIRMA NABÍZÍ JEDNORÁ-
ZOVÝ PRAVIDELNÝ ÚKLID! TEL. 777 313 760

VŠE CO SE DOMÁCNOSTI TÝKÁ UKLIDÍM, 
UMEJI OKNA A I VYŽEHLÍM U SEBE DOMA. 

VŠE NA DOMLUVĚ. 775 674 930

ODBORNÉHO NÁKUPČÍHO/SKLADNÍKA PRO 
ROZŠÍŘENÍ TÝMU HLEDÁ ESHOP BAGNO.CZ 
V PRAZE 9-HOR. POČERNICE. OČEKÁVÁME 

ZODPOVĚDNOST A PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁ-
NÍ. ZÁJEM O OBLAST KOUPELEN VÍTÁME. 
PERSONAL@ABORO.CZ, TEL.774 844 420

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

TEL: 281 923 336

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

612 P9 TEL:775 166 849

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK.A, B, KON-
DIČNÍ JÍZDY. WWW.AUTOSKOLA -TRIUMF.CZ, 

TEL:603 418 333, 281 920 134

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

HLEDÁM BYT K DLOUHODOBÉMU PRONÁ-
JMU MOBIL: 604 607 280 DĚKUJI ZA NABÍDKY.

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

 
KADEŘNICTVÍ -HOLIČSTVÍ

„VE VĚŽÁKU“
BEZ OBJEDNÁNÍ 10 H-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

Placená inzerce
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Periodický tisk územního samosprávného celku
Náklad 6 200 ks.

VYDAVATEL: MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy 
pod číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192

REDAKCE: Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, 193 21
Tel.: 281 860 130, e ‑mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz

REDAKTOR: Lenka Bartáková

REDAKČNÍ RADA: Michaela Červená (předsedkyně), 
Alena Naidrová (tajemnice), Alexandra Kohoutová, 
Jana Jelínková, Eva Cudlínová, Přemysl Frýda, 
Kateřina Staňková, Karolína Klímová, Lenka 
Bartáková 

TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Veronika Rejlková, Studio 66
Není         ‑li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.

PŘÍJEM INZERCE:
po, st, pá: 9 – 11 a 14 – 16 hod., jinak 
po telefonické domluvě na tel.: 281 860 130, 
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz

Uzávěrka tohoto čísla: 24. 3. 2016
Uzávěrka příštího čísla: 21. 4. 2016
Příjem inzerce do dalšího čísla do 21. 4. 2016
Za obsahovou a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor 
redakce. Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze 
se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky 
a fotografie se nevracejí. Neoznačené 
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TISK: NAVA Tisk, spol. s r. o.
Hankova 6, 301 33 Plzeň
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)

Další číslo vyjde:  6. 5. 2016

Náplň práce: poradenství a odborné konzultace v oblasti EU 
dotací, jednání s klienty, uzavírání obchodních smluv a prezentace 

dotačních možností, péče o stávající klientelu

Požadujeme: vzdělání minimálně ÚSO s maturitou (bez vyučení), 
praxe v obchodní činnosti minimálně 2 roky, řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme: zajímavou tvůrčí práci v mladém kolektivu, odpovída‑
jící mzdové ohodnocení založené na motivačním principu, místo 

výkonu práce – Praha 9 Běchovice

Zašlete životopis na analytik@granty -dotace.cz,
Grant Consulting, a. s., Tel: 724 377 412,

http://www.granty -dotace.cz

Volná pracovní pozice
KONZULTANTZlepšit informovanost občanů o aktualitách v Horních Počernicích, to je cí‑

lem nové služby, kterou pro vás připravila Městská část Praha 20. Po jedno‑
duché registraci na webu městské části získáte pomocí SMS zpráv aktuální 
přehled o dění na území městské části a to z oblasti:

Registrace k zasílání SMS je velice jednoduchá. Stačí vyplnit formulář, který 
naleznete v tištěné podobě na podatelnách v budovách úřadu Jívanská 647 
nebo Jívanská 635, kde je také rovnou zanecháte, nebo elektronicky stáhne‑
te na stránkách úřadu http://www.pocernice.cz/sms ‑od ‑mestske ‑casti/ (od‑
kaz se nachází na hlavní straně webových stránek v levé postranní nabídce 
pod záložkou SMS od Městské části) a zašlete na email: info@pocernice.cz

1. Havárie (voda, plyn, el. energie…)
2. Uzavírka silnic
3. Přírodní katastrofa
4. Další mimořádné události
5. Jednání ZMČ a veřejné projednávání s občany

NOVÁ SLUŽBA ZASÍLÁNÍ SMS
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

Mobil: 603 242 142
www.sute -pisky.cz

hydroizolace plochých střech, balkónů a 
zahradních jezírek

realizace v krátkých dodacích lhůtách

stálá komunikace se zadavatelem, vítáme 
jeho aktivní spoluúčast během realizace 
stavby, při výběru materiálů, atd.

vysoká kvalita provedených prací

VR SPEDO s.r.o.
Zálužská 128
Čelákovice

hydroroof@centrum.cz
tel: 777 676 201

STŘECHY - BALKÓNYSTŘECHY - BALKÓNY




