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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH KVĚTEN 2016
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 15. 5.  -  9.00 až 17.00 hod. 
Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku

14. 5. – 10.00 až 17.00 hod. 
Pohádková sobota na zámku s Popelkou  
a světem Jiřího Trnky

15. 5. – 10.00 až 17.00 hod. 
Pohádková neděle na zámku se skřítkem  
Matýskem a světem Jiřího Trnky

od 16. 5. do 24. 6. 
Provozní omezení zámku (malování)

21. 5. – 13.00 až 17.00 hod. 
Festival historických tanců na nádvoří zámku 

DIVADLO
9. 5. - 19.30 hod.
Ani za milión! (stálá scéna)

13. 5. -  16.00 hod.
Popelka (stálá scéna)

13. 5. -  21.00 hod.
Mnoho povyku pro nic (Divadlo v přírodě)

14. 5. -  15.00 hod.
Popelka (stálá scéna)

14. 5. - 17.00 hod.
Zpátky do Afriky (Divadlo v přírodě)

14. 5. -  21.00 hod.
Brouk v hlavě (Divadlo v přírodě)

15. 5. -  17.00 hod.
Zpátky do Afriky (Divadlo v přírodě)

15. 5. - 21.00 hod.
Limonádový Joe (Divadlo v přírodě)

20. 5. - 21.00 hod.
Alenka v říši divů (Divadlo v přírodě)

21. 5. -  17.00 hod.
Alenka v říši divů (Divadlo v přírodě)

21. 5. -  21.00 hod.
Alenka v říši divů (Divadlo v přírodě)

22. 5. -  17.00 hod.
Alenka v říši divů (Divadlo v přírodě)

22. 5. -  19.30 hod.
Božská Sarah (stálá scéna)

27. 5. -  19.30 hod.
Duomy (stálá scéna)

27. 5. -  21.00 hod.
Tři přání (Divadlo v přírodě)

28. 5. -  17.00 hod.
Tři přání (Divadlo v přírodě)

28. 5. -  21.00 hod.
Tři přání (Divadlo v přírodě)

29. 5. -  17.00 hod.
Tři přání (Divadlo v přírodě)

Květnová dopolední představení

3. 5. -  9.00 hod.
Frank Novotny and the case of the present  
perfect (stálá scéna)

4. 5. -  9.00 hod.
The history of england (stálá scéna)

11. 5. -  10.00 hod.
Zpátky do Afriky (stálá scéna)

12. 5. -  10.00 hod.
Zpátky do Afriky (Divadlo v přírodě)

13. 5. -  10.00 hod.
Zpátky do Afriky (Divadlo v přírodě)

17. 5. -  10.00 hod.
Alenka v říši divů (stálá scéna)

18. 5. -  10.00 hod.
Alenka v říši divů (stálá scéna)

19. 5. -  10.00 hod.
Alenka v říši divů (stálá scéna)

20. 5. -  10.00 hod.
Alenka v říši divů (stálá scéna)

27. 5. -  10.00 hod.
Tři přání (Divadlo v přírodě)

31. 5. -  10.00 hod.
Nápady fešáka Blešáka (Divadlo v přírodě)

DDM
11. 4. – 17.00 až 18.55 hod.
Výtvarné středy s Hankou

25. 5. - 17.00 až 18.55 hod.
Výtvarné středy s Hankou

12. 5. - 18.00 až 19.55 hod.
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou 
Jeslínkem

26. 5. - 18.00 až 19.55 hod.
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou 
Jeslínkem

14. 5. – Od 8.00 hod.
2. Ročník střeleckého turnaje ve střelbě  
ze vzduchových zbraní v tělocvičně ZŠ Stoliňská

21. 5. – 22. 5.
Výtvarné nocování s Hankou Farkašovou 
- od 18.00 hod. do 9 hod. v DDM Horní Počernice

28. 5.  – 10.00 až 16.00 hod.
Den ICT technologií

30.5 - 3. 6. 
Týden otevřených dveří 

MUM
10. 5. – 18.00 hod. 
All you need to know about labour

14. 5. – 9.00 hod.
Montessori sobota

15. 5. – 10.00 hod.
Dětský koutek na Formanských slavnostech

17. 5. – 18.30 hod.
Jak získat práci snů I. - mapování

24. 5. – 18.30 hod.
Jak získat práci snů II. - motivační dopis, životopis

26. 5. – 18.00 hod.
Agrese je OK

31. 5. – 18.30 hod.
Jak získat práci snů III. - pohovor

ZUŠ
2. 5. – 18.00 hod.
Koncert žáků a studentů klavírního oddělení  
- Galerie 14, Černý Most 

4. 5. – 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Elliny Belčikové  
- Sál ZUŠ Ratibořická 

5. 5. – 18.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Zuzany Bandúrové  
- Galerie 14, Černý Most  

6. 5. – 17.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Sedlákové  
- Kinosál ZŠ Generála Janouška 

9. 5. – 18.00 hod. 
Koncert žáků tříd dechových nástrojů Jiřího  
Břicháče a Jana Triebenekla - Sál ZUŠ Ratibořická

10. 5. – 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové  
-  Galerie 14, Černý Most  

11. 5. – 17.30 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny - Galerie 14, 
Černý Most  

12. 5. – 18.00 hod.
Představení žáků literárně dramatického oboru 
-  Učebna LDO 

17. 5. – 17.30 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové  
- Galerie 14, Černý Most 

18. 5. – 18.00 hod.
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů Kristýny 
Bártové - Sál ZUŠ Ratibořická 

19. 5. – 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Věry Matějákové  
- Sál ZUŠ Ratibořická 

19. 5. – 18.00 hod.
Představení žáků literárně dramatického oboru  
- Učebna LDO 

20. 5. -17.00 hod.
XI. ročník festivalu studentských orchestrů „Hudeb-
ní odpoledne 2016“ - Divadlo Horní Počernice 

21. 5. – 15.00 hod.
XI. ročník festivalu studentských orchestrů „Hudeb-
ní odpoledne 2016“ - Areál Chvalské tvrze 

24. 5. – 18.00 hod.
Představení žáků literárně dramatického  
oboru- Učebna LDO – 18.00 hod. 

27. 5. – 19.00
Koncert žáků klavírní třídy Daniela Kallmünzera  
- Sál ZUŠ Ratibořická  

30. 5. – 17.00 hod.
Koncert žáků v rámci festivalu „Libeňské jaro  
mladých“ - Libeňský zámek 

31. 5. -18.00 hod.
Koncert pěveckých sborů Lísteček a Lístek  
- České muzeum hudby 

OSTATNÍ
Do  2. 6. 
Na hranice představ – výstava Pavla Jozy v Domu 
umění Na Chvalské tvrzi 

12. 5. – 12.30 až 17.00 hod.
Jarní prodejní výstava - vstupní hala Kostičky  
a v Zelené učebně na zahradě MŠ Chodovická

15. 5. – 10.00 až 16.00 hod.
Počernické  Formanské  slavnosti - v areálu hotelu 
Čertousy 

15. 5. – 16.00 hod.
Jarní zpívání - u kapličky ve Svépravicích 

19. 5. – 17.00 hod.
Jak neztratit řeč, odvahu a osobnost – zahrada 
Církve Husitské

22. 5. 
Výstava psů na kynologickém cvičišti ZKO  
- ulice u Hvozdu

28. 5. – od 7.00 hod.
Dětské rybářské závody na koupališti

28. 5. – od 8.30 hod.
14. Mezinárodní sraz unikátních motocyklů Čechie 
v areálu Chvalské tvrze 
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SLOVO STAROSTKY
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

PODĚKOVÁNÍ 

LIDÉ BEZ DOMOVA
Spolu s Městskou policií, odborem místního 
hospodářství, zástupci Neposedy a sociální 
kurátorkou paní Konejlovou jsme prováděli  
20. dubna místní šetření stavu lidí bez domova. 
Zjistili jsme pět míst, kde se vyskytují a to v po-

čtu 14 lidí. Na místě jsme řešili jejich zdravotní 
stav, dva lidi byli ve velmi  zuboženém stavu  
a tak k nim byl povolán mobilní lékař, kterého 
zajištuje Naděje. Naše sociální kurátorka po-
mohla lidem bez domova s doklady a případ-
ně dávkami v hmotné nouzi. 

SETKÁNÍ STAROSTŮ
Na setkání starostů městských částí jsme 
7.  dubna probírali rozpočet hl. m.  Prahy, ze-
jména rozpočtové vztahy k městským částem 
na příští rok, úhradu městským částem na 
státní správu, i daň z nemovitosti. Dále výsle-
dek návrhu na změnu Jednacího řádu hl. m. 
Prahy, tvorbu akčních plánů správních obvodů 
s nutností minimálně osmi škol a metropolitní 
i strategický plán.

STAVBA POŠTY V ULICI MEZILESÍ
Po konečném rozhodnutí České pošty a  vy-
hodnocení odpovědí zastupitelů, zda v  ulici 
Mezilesí stavět budovu s  jiným využitím, než 
pro poštu, bylo rozhodnuto, že tento pozemek 
nebude zastavěn.

MÚK BERANKA
Probíhá jednání s  vlastníky pozemků pod 
připojovací komunikací mezi MÚK Beranka  
a Náchodskou ulicí.

Sledujte www.pocernice.cz

Hana Moravcová,
starostka

Děkujeme Pavlu Wágnerovi za vše, co vykonal ve funkci člena Rady MČ. Vážíme si toho a jsme rádi, že nadále zůstává členem zastupitelstva,  
protože jeho názory jsou pro nás velmi přínosné.

Rada MČ 

Zapomínání je lidská vlastnost, která se 
vymstí zvláště tehdy, jestliže jde o  histo-
rické události. V  letošním květnu si připo-
mínáme, že od konce Druhé světové války, 
nejhorší v dějinách lidstva, uplynulo už jed-
nasedmdesát let. Tisíce válečných hrobů na 

území naší republiky se vztahují k oběma hrůzným válečným konflik-
tům minulého století. Také u nás v Horních Počernicích a v bývalých ob-
cích Chvaly, Svépravice či Čertouzy najdeme několik pomníků obětem 
obou válek.
Buďme si vědomi odpovědnosti vůči všem, kteří za naši svobodu po-
ložili životy, ať už na kterékoliv frontě, v odboji či v koncentračních tá-
borech, ať pocházeli odkudkoliv. Zvláště v této době, kdy válka od nás 
opět není daleko, stále častěji se mi vybavují vzpomínky na všechny 
naše občany, kteří pro své přesvědčení a v boji za svobodu a vlast v ne-
dávné minulosti zahynuli. Jsou nám důkazem toho, kolik utrpení, krve 
a životů bylo potřeba k získání svobody.

Byl by velký omyl, myslet si, že dosažená svoboda je trvalá. Jako se 
demokracie musí ustavičně obnovovat, i svoboda je stav, jehož nelze 
nikdy dosáhnout natrvalo, obnovuje se každým denním jednáním, ka-
ždým činem. Dějiny nám mnohokrát ukázaly, jak snadno o ni můžeme 
přijít. Pro památku všech obětí válek chci všem připomenout: chraňme 
svobodu, nepodléhejme lžím, polopravdám, zkreslováním skutečnosti, 
ani snahám účelově falšovat historii. Je to nezbytný předpoklad, aby 
generace, které přijdou po nás, nemusely zažívat to, co generace před 
námi.
Ani pocit odpovědnosti v nelehké době by nám neměl pokazit jaro, kdy 
se můžeme radovat z probouzející se přírody a mít správnou jarní ná-
ladu plnou elánu. Milí Počerničtí, přeji vám, abyste si jarní radosti užili 
do sytosti.

Hana Moravcová, 
vaše starostka

Mnozí z  vás slyšeli o  službě tzv.  MOBILNÍ 
RADNICE, jejímž hlavním smyslem je posky-
tovat pomoc těm občanům, kteří se kvůli 
svému věku či zdravotnímu postižení obtíž-
něji dostávají na pracoviště úřadu při vyřizo-
vání svých záležitostí. Pokud nestačí telefo-
nická rada, dostaví se úředník po vzájemné 
dohodě do bydliště občana. Naše radnice 
poskytuje v  částečném rozsahu podobnou 
službu pro výše uvedené občany, a to v rám-
ci území našeho správního obvodu – Praha 
20 - Horní Počernice v oblasti těchto agend.

Odbor živnostenský a  občanskospráv-
ních agend:
Ověřování podpisů a listin od 1. ledna 2012, 
kdy byl spuštěn systém výroby biometric-
kých občanských průkazů, zajišťujeme pro-
střednictvím mobilního pracoviště také žá-

dosti i předání občanských průkazů.
V  případě zájmu o  mobilní služby OŽO-
SA kontaktujte odbor buď e -mailem:  
mobilni.ozosa@pocernice.cz.
Nebo telefonicky: Hanu Vostrou - 
271 071 607, Evu Haislovou - 271 071 773 
nebo Lenku Kočkovou – 271 071 663.

Odbor sociálních věcí a školství
Sociální poradenství (sociální dávky posky-
tované Úřadem práce ČR, pěstounská péče, 
OSPOD, veřejný opatrovník)
Pomoc při podání žádosti o sociální dávky na 
Úřadu práce ČR
Pomoc při podání žádosti o  pečovatelskou 
službu
Pomoc při podání žádosti o umístění v domě 
s pečovatelskou službou
Pomoc při stěhování do domu s pečovatel-

skou službou – zajištění firmy apod.
V případě vašeho zájmu kontaktujte vedou-
cí odboru na tel. čísle 271 071 640, pokud 
znáte jméno konkrétního pracovníka, který 
vyřizuje vaši agendu, lze kontaktovat i jeho. 
Služby „mobilní radnice“ se poskytují zpra-
vidla v  tzv.  neúřední dny, tj.  úterý a  čtvrtek 
7:30 – 16:00 hod.
Na závěr bych vás chtěla požádat o spoluprá-
ci při rozšiřování této služby. Své poznatky, 
náměty můžete posílat e -mailem na elektro-
nickou adresu alena_naidrova@pocernice.cz 
nebo telefonicky na čísle 271 071 682.

Alena Naidrová, tajemnice
Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ

Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA

MOBILNÍ RADNICE



4Hornopočernický zpravodaj – květen 2016

Pozvánka

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

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VOLBĚ  
NOVÉHO ČLENA RMČ

KRONIKY MČ PRAHA 20 V DIGITÁLNÍ 
PODOBĚ

Souhlas se Studií zklidněných zón v Praze 
20 – Horních Počernicích
Rada schválila návrh zklidněných zón v Praze 
20 – Horních Počernicích

Žádost o  finanční podporu pro poskytnu-
tí individuální dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy na projekt k  vytvoření mapy 
přístupnosti a bezbariérovosti v roce 2016
Rada schválila podání žádosti o finanční pod-
poru pro poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu hlavního města Prahy na projekt k vy-
tvoření mapy přístupnosti a  bezbariérovosti 
v  roce 2016, s  finanční spoluúčastí městské 
části min. ve výši 15% z celkové částky společ-
ného projektu.

Žádost o  finanční podporu pro poskytnu-
tí individuální dotace z rozpočtu hlavního 
města Prahy na projekt v  oblasti řešení 
problematiky bezdomovectví v roce 2016
Rada schválila podání žádosti o  finanční 
podporu pro poskytnutí individuální dotace 

z  rozpočtu hlavního města Prahy na projekt 
v oblasti řešení problematiky bezdomovectví 
pro rok 2016 s názvem „Terénní sociální práce 
s osobami bez přístřeší v rámci Komunitního 
terénního programu Křižovatka“, s  finanční 
spoluúčastí městské části min. ve výši 15% 
z celkové částky společného projektu.

Uzavření smlouvy o  spolupráci k  záměru 
„Výstavba Bílý vrch“
Rada souhlasila s věcným obsahem Smlouvy 
o  spolupráci k  záměru „ Výstavba Bílý vrch „ 
v rozsahu doplňovacího návrhu přílohy č. 1 - 
Technické řešení a specifikace dětského hřiště.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro 
umístění stavby plnící stanice „PS CNG Bo-
nett EUROGAS“ v  areálu ČS PHM Makro - 
Černý Most, v k.ú. Horní Počernice
Rada souhlasila s umístěním stavby, Plnící sta-
nice CNG Bonett EUROGAS“ v areálu ČS PHM 
Makro - Černý Most“ na pozemku KN parc. 
č. 4485/135 v k. ú. Horní Počernice.

Zpracování oponentního hydrogeologic-
kého posudku na BD Čertousy
Rada vzala na vědomí informaci o zpracování 
oponentního hydrogeologického posudku.

Neinvestiční provozní příspěvek PO - vyúč-
tování
Rada schválila od roku 2016 poskytování pro-
vozních neinvestičních příspěvků bez vyúčto-
vání. Účelové neinvestiční příspěvky a poskyt-
nuté investiční příspěvky se příspěvkovým 
organizacím poskytují s finančním vypořádá-
ním.

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

Úřad MČ Praha 20

Na zasedání zastupitelstva 18.  4. proběhla volba nového člena 
rady. Pavel Wágner (Šance pro Počernice) z  osobních důvodů 
rezignoval na funkci radního a  navrhl na uvolněné místo Hanu  
Čížkovou (Šance pro Počernice). Vilém Čáp (ČSSD) navrhl pana 
Jaroslava Kočího (KSČM), Hnutí občanů Počernic, prostřednictvím 
Aleny Štrobové, navrhlo pana Richarda Stáru (ODS), který nomina-
ci nepřijal z osobních důvodů. Návrh na jeho nominaci byl z těchto 
důvodů paní Štrobovou nakonec stažen.

Pro Jaroslava Kočího (KSČM) hlasovali: A. Štrobová, D. Češpivová, 
A. Cibochová, E. Cudlínová, J. Stibor, R. Stára, I. Liška, P. Měšťan,  
V. Čáp, M. Hrušková a J. Kočí.

Pro Hanu Čížkovou hlasovali: H. Moravcová, T. Spilková,  
A. Šefčíková, J. Beneda, K. Polydorová, E. Tůmová, E. Březinová,  
A. Kohoutová, P. Herian, P. Wágner, H. Čížková, D. Mojžíšová,  
J. Kočí.

Novou členkou RMČ Praha 20 byla zvolena paní Hana Čížková.

RMČ

Díky výborné spolupráci s Archivem hl. m. Prahy má naše měst-
ská část digitalizované kroniky. Postupně se do digitální podoby 
převádějí i školní kroniky. Nyní jsou kroniky k prohlížení na webu 
Archivu www.ahmp.cz, (archivní katalog, obecní kroniky). Postup-
ně budou kroniky vkládány na web naší městské části a každý zá-
jemce bude mít možnost si kroniky přečíst.
Děkuji archivářce J.Charouzkové, která celou digitalizaci zajišťuje.

Eva Březinová, místostarostka

      

        Jiří Zezulka ve spolupráci s Městskou částí Praha 20
            a Klubem historických vozidel Praha při ÚAMK

                                              pořádá

               14. MEZINÁRODNÍ SRAZ

            UNIKÁTNÍCH MOTOCYKLŮ

                                ČECHIE

                        v sobotu 28. května 2016 od 8:30

           v areálu Chvalské tvrze v Horních Počernicích

     Program:
      8:30   Zahájení výstavy
      9:30   Uvítání účastníků a návštěvníků starostkou Prahy 20
               Hanou Moravcovou
    11:00   Spanilá jízda Horními Počernicemi a okolím Prahy
   
      

ÚMČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici „Vedoucí Odboru životního prostředí 
a dopravy“. Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu. www.pocernice.cz
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

ZAŽÁDEJTE O KOTLÍKOVÉ DOTACE
Bydlíte v  rodinném domě a  svůj dům vy-
tápíte starým neekologickým kotlem na 
uhlí a stále přikládáte ručně? Nečekejte, až 
vás dohoní zákonná povinnost jej obměnit 
(na některé z vás se začne vztahovat již od 
září 2017).

Neváhejte využít finančních prostředků z do-
tačního programu „Zlepšování kvality ovzduší 
v  hl. m. Praze  – pořízení ekologického vytá-
pění v domácnostech“, ze kterého můžete při 
splnění všech předepsaných podmínek získat 
až 127 500 Kč (85% ze 150 tis. Kč).

Dotace jsou určeny na výměnu starých ne-
ekologických kotlů na tuhá paliva s  ručním 
přikládáním v rodinných domech, za moder-
ní nízko -emisní tepelné zdroje následujícího 
typu:
• Kotle na biomasu s automatickým  
   přikládáním
• Kombinované kotle na uhlí a biomasu  
  s automatickým přikládáním
• Plynové kondenzační kotle
• Tepelná čerpadla (jakákoliv)

Případně na instalaci solárního systému, ale 
pouze současně s  instalací některého z  výše 
vyjmenovaných nových zdrojů.

Z  vašich telefonických nebo písemných do-
tazů je mnohdy patrná obava, zda se na Vás 
zmíněné finanční prostředky dostanou. Pří-
jem žádostí na hotové projekty byl zahájen 
21. března 2016 a k 18. dubnu 2016 bylo po-
dáno pouze 29 žádostí, přičemž přidělené 
finanční prostředky mohou uspokojit 160  – 
180 žadatelů. Z uvedených čísel je patrné, že 

většina potenciálních žadatelů práce teprve 
postupně provádí, neboť klimatické podmín-
ky pro obměnu topného zdroje a  případné 
zateplení domu již začaly být příznivé.
Veškeré informace jak postupovat, jaký nový 
topný zdroj instalovat, aby splňoval přede-
psané emisní limity, potřebné vzory tiskopi-
sů apod. najdete ke stažení na:
portalzp.praha.eu

Miroslav Zeman
specialista oddělení udržitelné energetiky

odbor ochrany prostředí

V našem dubnovém rozhovoru s paní sta-
rostkou Hanou Moravcovou jsme probíraly 
zejména individuální dotace a zlepšení do-
pravní situace v Horních Počernicích.

Co nového se během dubna událo ohledně 
zlepšení dopravy v Horních Počernicích?
Měli jsme schůzku s  ředitelem TSK panem 
Pivcem, kde jsme jednali o  přípravě studie 
realizovatelnosti zahloubení ulice Bystré a vy-
budování podjezdu pod železniční tratí. Od-
had investice je 107,5 mil. Kč bez DPH s před-
pokladem realizace do pěti let. Bude potřeba 
vykoupení části pozemku 3992/17 k.ú. Horní 
Počernice a využít jej k vybudování rampy do 
ulice Jiřího ze Vtelna. Vybudovat odvodnění 
podjezdu a  dle stavu a  hloubky kanalizace 
vybudovat čerpací stanici. Zřídit elektrickou 
přípojku k osvětlení podjezdu případně k na-
pájení čerpací stanice odvodnění. Podél ko-
munikace Bystrá v  celém úseku vybudovat 
oboustranný chodník. Osadit uliční vpusti 
a vybudovat kanalizační přípojky k nim. Změ-
nit křižovatku Bystrá  – Náchodská na kruho-
vou. Zřídit vodorovné a svislé dopravního zna-
čení a vybudovat veřejné osvětlení. Celá akce 
bude koordinována s rekonstrukcí trati ČD.
Co se týče koordinace cyklistické dopravy, tak 
SŽDC u průchodu pod tratí za Makrem počí-
tá se zachováním stávající konstrukce, tedy 
průchodu ve stávající šířce a  výšce. Podjezd 
ulice U Úlů je dnes bez chodníků. SŽDC počítá 
s rozšířením podjezdu na šířku potřebnou pro 
dva jízdní pruhy a nový chodník. V průchodu 
u ulice Cirkusová je žádoucí rozšíření na šířku 
3,5 m a výšku 2,5 m. SŽDC dle stávající verze 
dokumentace k  ÚR šířku zachovává a  výš-
ku zvyšuje o  0,2 m, čímž zlepšuje parametry 
průchodu. V podjezdu ulici Ve Žlíbku SŽDC již 

počítá s rozšířením mostu na šířku potřebnou 
pro dva jízdní pruhy a nový chodník. Po chod-
níku je žádoucí vést stezku pro chodce a cyk-
listy. Most cyklostezky přes Pražský okruh 
bude postaven v rámci samostatné investice, 
tedy v  rámci jiné investice než optimalizace 
trati. Most pro železnici a zvlášť most pro cy-
klostezku je pro SŽDC jednodušší zrealizovat, 
než mosty sdružovat.
Dále bude na základě rozhodnutí Rady zpra-
cován návrh dopravního zklidnění v  lokalitě 
Chvaly a Čertousy. Jedná se o dopravní režim 
v jednotlivých ulicích, dopravní značení a cel-
kové řešení dopravy v těchto dvou lokalitách, 
které nebyly řešeny ve stávající studii.

V dubnu jste také schválili individuální do-
tace, podle jakého klíče se dotace schvalo-
valy?
Na pondělním jednání zastupitelstva jsme 
projednávali a schvalovali na základě žádostí 
individuální dotace. Celkem jsme schválili do-
tace v  hodnotě 790 130 Kč. Během loňského 
roku byl schválen zákon č. 24/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č.  250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů a kromě 
jiného i zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. 
Změna se týkala i úpravy poskytování dotací. 
Nová právní úprava sjednocuje terminologii 
a definuje pojem DOTACE (od této doby se již 
nepoužívá pojem GRANT či finanční příspě-
vek). V současné době zákon stanoví tři mož-
né typy dotací, kdy městská část v  letošním 
roce poskytuje dotaci na účel stanovený ža-
datelem v žádosti o poskytnutí dotace – tzv. „ 
individuální“ dotace. Individuální dotace tedy 
řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. 
Minimální náležitosti písemné žádosti se řídí 
dle § 10a, odst. 3 zákona č. 250/2000Sb. O ta-

kovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku 
na základě situace, v níž se žadatel právě oci-
tl. Na individuální dotaci se nevztahuje § 10c 
tj. vyhlášení programu. V Zásadách jsou stano-
veny termíny pro administraci došlých žádostí 
(s  ohledem na termíny jednání komisí, rady 
a zastupitelstva), avšak současně plně pokrý-
vají celý rok pro podání žádosti. S ohledem na 
skutečnost, že letošní rok je pilotní po novele 
zákona, ustanovení se aplikují nově do praxe. 
Výklad zákona je nejednoznačný. Připomínky 
zastupitelů budou zohledněny ve vyhláše-
ných Zásadách v příštích letech.

TJ Sokol v  individuální dotaci ale nezískal 
nic. Můžete nám vysvětlit, proč tomu tak je? 
Sokol v  minulosti žádal a  získával peníze na 
provoz -tedy energie. V  roce 2011 předložila 
tehdejší uvolněná radní Alena Štrobová návrh, 
aby rozdělení proběhlo podle jednotlivých 
oddílů. Městská část tedy schválila částku 200 
tisíc korun, kdy na každé dítě připadlo 410 Kč 
a  na dospělého 200 Kč. Rada stejný princip 
navrhla i pro letošní rok a doporučila přepra-
covat žádost dle principu z roku 2011 s tím, že 
si mohou požádat i o vyšší částku. Žadatelem 
by zůstal Sokol, jelikož má právní subjektivitu 
a  jednotlivé oddíly by měly přehled, kolik fi-
nančních prostředků získají. Proto byla zatím 
navrhnuta nulová částka a  počítáme s  tím, 
že Sokol požádá znovu. Mrzí mě, že se z toho 
dělá zbytečné politikum a je vyvolávána hys-
terie. Rada chce podporovat sport, ale její 
povinností je mít přehled nad poskytovanými 
finančními prostředky a jejich účelovostí.

Lenka Bartáková,
redaktorka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

V RADĚ MČ DOŠLO K PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ VÝMĚNĚ

MAJETKOVÉ TRANSAKCE MUSÍ BÝT PROJEDNÁVÁNY VEŘEJNĚ!

U NÁS V MORAVCOVĚ JSME NAŠLI VELKOU PNEUMATIKU

Před jednáním posledního zastupitelstva naší 
MČ, dne 18.  4.  2016 v  17.00 hod., jsem paní 
starostce předal svou rezignaci na funkci ne-
uvolněného radního Městské části Praha 20, 
a to z vážných osobních rodinných důvodů. Má 
rezignace není spojena s  žádnými politickými 
důvody, ani mou údajnou „politickou odpověd-
ností“, či obdobnými spekulacemi souvisejícími 
s  mou osobou. Jelikož se jednalo o  předem 
plánovanou personální výměnu v rámci stáva-

jící koalice, došlo ještě před jednáním zastupi-
telstva k podpisu dodatku ke koaliční smlouvě 
(všemi zastupiteli za TOP09 a Šanci pro Počer-
nice) a na mé dosavadní místo tak byla nomi-
nována, a  následně i  zvolena, paní Bc.  Hana 
Čížková. Jsem velice rád, že Hana Čížková tuto 
nabídku přijala, a že bude moct své schopnosti 
i čas věnovat službě pro naši MČ. Osobně si její 
dosavadní práce i  lidských kvalit velice vážím, 
a  přeji ji mnoho úspěchů v  této nové pozici. 

Zároveň bych rád poděkoval 
všem, kteří mi doposud po-
máhali, ať už svým hlasem, či 
jakoukoliv formou podpory. 
Dle svých možností budu i na-
dále pro naši Městskou část 
pracovat z pozice zastupitele, 
na které se nic nemění.

Pavel Wágner,
zastupitel za Šanci pro Počernice

Jakékoliv jednání Zastupitelstva je ze zákona 
veřejné a  má pevně daný průběh: účastní se 
ho převaha všech členů Zastupitelstva, jinak 
je prostě zrušeno. Každý předložený návrh je 
podroben diskuzi a  pak teprve následuje hla-
sování o  usnesení a  dalším postupu. Také jej 
svolává oprávněná osoba za pomoci obvyklých 
prostředků do prostor, kde se takové jednání 
konají. Vše probíhá veřejně, transparentně.
Proto jsem navrhl doplnění programu Zastupi-
telstva 18. 4. 2016 o bod č. 2 Diskuze – Směny 
pozemků Špaček – Wágner a nákup areálu SC 
Xaverov, které bylo zamítnuto. Materiál ke smě-
ně pozemků byl jednou přeložen a pak stažen 

z jednání Zastupitelstva a podruhé pak zařazen 
do programu a  ještě před zahájením jednání 
opět stažen. Evidentně se jedná o  problémo-
vý materiál nebo transakci a jako takový musí 
být projednáván veřejně. Nákup areál SC Xave-
rov musí být také projednán veřejně. Jedná se 
o majetkové operace v řádu miliónů. Nemusí-
me opakovat chyby předchozího vedení obce 
o podpoře SC Xaverov, které končí audity a po-
dáváním trestního oznámení.
Přesto, a věřím, že ne právě proto, bylo za úče-
lem projednání těchto materiálů svoláno jen 
pracovní setkání zastupitelů. Neveřejné a hned 
4 dny po jednání Zastupitelstva. S tématem – 

nákup areálu SC Xaverov 
a  směny pozemků Špaček  – 
Wágner. Tohoto setkání jsem 
se z těchto důvodů neúčastnil. 
Podobný způsob projedná-
vání vede jen ke spekulacím 
a  vzniku korupčního prostře-
dí. Budu mnohem raději když 
k  těmto problematickým tématům bude svo-
láno řádné jednání Zastupitelstva a vše řádně 
veřejně projednáno.

Jiří Stibor,
Hnutí občanů Počernic

V  sobotu 16.  dubna jsem se spolu s  dalšími 
26 nadšenci nenechal odradit nepřízní počasí 
a  vyrazil uklízet Počernice. Od Svépravického 
rybníka jsme zamířili k biologickým rybníkům 
a cestou sbírali všechno možné i nemožné. Cel-
kové skóre se zastavilo na číslech 58 pytlů a 23 
pneumatik. Největší úlovek najdete na přilože-
né fotografii. Děkuji všem zúčastněným, a pře-
devším organizátorovi Ondrovi Hrubešovi. Kéž 
by takových lidí bylo víc.
Po odvezení pytlů s bordelem jsme se společně 
s kolegy z opozice připravili na zasedání zastu-
pitelstva konaného dne 18.  dubna. V  úvodu 
jednání navrhl kolega Stibor /HOP/ zařadit na 
program diskusi o navrhovaných pozemkových 
směnách mezi městskou částí a panem Špač-
kem a (dnes již bývalým) radním Wágnerem. Jiří 
Stibor navrhoval také diskusi o možném odku-
pu SC Xaverova. Návrh jsem podpořil, ale díky 

nezájmu Šance pro Počernice neprošel. Z toho 
důvodu jsem se nezúčastnil jednání zastupitelů 
k této věci, jenž proběhlo za zavřenými dveřmi 
ve čtvrtek 20. dubna. Pokud podporovatelé po-
zemkových směn a  nákupu Xaverova nemají 
co skrývat, zajisté bod předloží na příští řádné 
veřejné zasedání zastupitelstva, k čemuž jsem 
je také vyzval.
Na program byly dále zařazeny návrhy na po-
skytnutí individuálních dotací u subjektů, kte-
ré žádaly o více než 50 tisíc Kč. K tomuto typu 
grantové politiky schválili radní vlastní zásady, 
při jejichž splnění je možné podporu poskyt-
nout. Bohužel, materiály předložené zastupi-
telům neobsahovaly kompletní znění předlo-
žených žádostí a  někde chyběly i  další údaje. 
Amatérský přístup starostky Moravcové, jež je 
za přípravu zasedání podle platného jednacího 
řádu zodpovědná, nás dostal do situace, kdy 

jsme jednali na základě 
nekompletních materi-
álů, a také o žádostech, 
které měly být z  dů-
vodu nesplnění výše 
uvedených podmínek 
vyřazeny. Marně jsem 
se snažil udržet dotační 
proces v rámci platných 
zásad. Marně jsem na-
vrhoval, aby radní vy-
psali nový mimořádný 
termín pro podávání 
žádostí, do kterého by 
se mohli přihlásit i  ža-
datelé, jejichž žádosti 
byly dodány pozdě 
nebo měly jiné formál-

ní nedostatky. Radní ze Šance 
pro Počernice a TOP 09 nako-
nec několikrát porušili vlastní 
schválená pravidla a  přiznali 
podporu i  subjektům, které 
podmínky nesplnily. Nejsem 
proti tomu, aby jakákoli aktivní 
hornopočernická neziskovka 
dostala dotaci. Naše spolky vytvářejí pestrou 
paletu kulturních i  volnočasových aktivit, kte-
rou nám leckterá jiná městská část může jen 
závidět a podporu si zaslouží. Stejné podmínky 
ale musí platit pro všechny. I u nás v Moravcově.
V závěru jednání zastupitelstva proběhla volba 
nového radního na místo Pavla Wágnera, který 
rezignoval. Do Rady jsem navrhl Jaroslava Kočí-
ho /Počerňáci pro Počernice/ - předsedu kont-
rolního výboru a zkušeného kolegu - nominaci 
přijal a získal podporu všech opozičních zastu-
pitelů. Naše hlasy ale nestačily. Jaroslav Kočí 
následně v hlasování podpořil Hanu Čížkovou 
ze Šance pro Počernice, které získala nejnižší 
nutný počet hlasů pro zvolení - 13. Nekomplet-
ní koalice by bez hlasu pana Kočího novou rad-
ní nezvolila. Paní Čížková slíbila, že se do svých 
gescí odborně ponoří, aby byla kompetentní 
a platnou členkou Rady. Do jejího snažení jsem 
jí popřál mnoho úspěchů a ke zvolení jí pogra-
tuloval.
Všem Počernickým přeji klidné jaro plné poho-
dy, zdraví a úspěchů.

Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD
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REAKCE NA PŘÍSPĚVEK PANA ČÁPA

AD: VYSVĚTLENÍ POJMŮ A NAPRAVENÍ DEZINFORMACÍ

JDĚTE DO POLITIKY, ZJISTÍTE, KDE MÁTE POZEMKY!

Není na světě člověk ten, aby se zavděčil li-
dem všem! Správné vyplnění dotační žádosti 
bývá pro organizace velmi složitou adminis-
trativní zátěží. Řadu z nich musí Rada MČ vra-
cet k přepracování nebo doplnění. Někteří to 
i vzdají a už znovu nežádají. Např. spolek Ju-
nák podal správně vyplněnou žádost   pouhý 
den po uzávěrce, přesto včas, aby se dostala 
na jednání Zastupitelstva. Kdybychom žá-

dost vyřadili, budeme označeni za byrokraty 
a lakomce. Nikdo z nás neměl problém grant 
této prospěšné organizaci udělit. Opravdu 
nemohu souhlasit s názorem, že jsme ji měli 
formálně stáhnout a odložit na červnové nebo 
možná až zářijové jednání Zastupitelstva.      
Pane zastupiteli, vážně si myslíte, že občané 
ocení Vaše neustálé komandování paní starost-
ky, rozporování každého bodu jednání, tech-

nické přestávky a zdržování 
od práce? Vždyť díky Vašemu 
exhibicionismu trvalo jednání 
místo 2 hodin více než 4. Ne-
divila bych se, kdybychom se 
v dohledné době dočkali dal-
ších rezignací.

Alena Šefčíková,  radní

Členové zastupitelstva mohou předem na ne-
formálních setkáních („pracovních poradách“) 
prodiskutovat některé otázky, které mají být 
později projednány a rozhodnuty přímo na za-
sedání zastupitelstva obce. Jelikož zákon tako-
vou možnost vůbec neupravuje a tedy konání 
neformálních porad ani nevylučuje (tyto pora-
dy přitom mohou být, a v praxi také bývají, ko-
nány bez účasti veřejnosti). Je však nutné zdů-
raznit, že takové pracovní porady vůbec nelze 
považovat za zasedání zastupitelstva jako orgá-
nu obce (jedná se pouze o neformální setkání 

členů zastupitelstva obce), a proto na nich ne-
může být relevantním způsobem rozhodová-
no, tj. nemůže na nich být konstituována vůle 
zastupitelstva. Tato pracovní setkání tedy slouží 
k informovanosti zastupitelů napříč politickým 
spektrem. Snaha opozice nazývat to spekulací 
a  korupčním prostředím je lež. Pozvánku na 
pracovní setkání obdrželi zastupitelé 8 dní před 
konáním Zastupitelstva.
Zastupitelstvo je vrcholným orgánem obce. 
I  v  případě nevyhrazených kompetencí může 
ZMČ rozhodnout i  přesto, že dříve rozhodla 

Rada. V  tomto případě má rozhodnutí zastu-
pitelstva přednost i nad rámec Radou schvále-
ných pravidel. Rozhodování o přidělení dotací 
nad 50 tis. Kč je dle zákona plně v kompetenci 
ZMČ.
A na konec chci zastupiteli Čápovi poděkovat. 
Pokud se v Horních Počernicích cítí jako „u nás 
v  Moravcově“ je to pro mě pochvala, že se 
o Horní Počernice starám jako o vlastní. A to je 
pravda.

Hana Moravcová, starostka

Na zastupitelstvech MČ Praha 20 člověk z údi-
vu nevychází. Například hned dotace. TJ Sokol 
Horní Počernice požádal městskou část v rámci 
dotačního řízení o dotaci na celoroční provoz 
ve výši 610 000 Kč. Předesílám, že zmíněná 
organizace má celkem 775 členů. Ve věku do 
18  let jich je 442. Většina převážně z  Horních 
Počernic. Komise sportu navrhla TJ Sokol pod-
poru ve výši 422 000 Kč.
Překvapilo mne proto usnesení rady 
z 31. 3. 2016. Stojí v něm, že rada souhlasí s po-
skytnutím finančních prostředků na celoroční 
činnost Sokola ve výši 0, Kč. To jako fakt? Čtu 
text několikrát po sobě. Skutečně to v  zápisu 
stojí: 0 Kč! Dochází mi, že nejde o omyl.
Radní se mému dotazu na zastupitelstvu alibis-
ticky bránili tím, že částka je pouze doporučují-
cí! Děkuji kolegovi Stárovi za to, že jim na místě 
ocitoval, že s nulou na radě skutečně souhlasi-
li. O tom, že nejde o doporučující tvrzení, nás 
radní přesvědčili vzápětí. Kolega Petr Měšťan 
navrhl doplnit do usnesení částku navrženou 
komisí sportu. Bohužel nás pro návrh byl nedo-
statečný počet. Nerozumím jedné věci. Granty 
v oblasti sportu jsou hrazeny z obdržené dota-
ce VHP. Jsou na ně vyčleněny finanční prostřed-

ky určené pro podporu nestátních neziskových 
organizací působících dlouhodobě v  oblasti 
sportu na území hl. m. Prahy. TJ Sokol je u nás 
největší organizací tohoto typu. O  druhé ta-
kové v  Horních Počernicích nevím. Finanční 
prostředky přitom nelze použít jiným způso-
bem, než právě na podporu takové organizace. 
S těmi penězi nemůžete jinak naložit. Přečetl si 
vůbec někdo tuto informaci? Přemýšlel o  ní? 
Věřím proto, že zdravý rozum zvítězí i  u  nás 
a  dotace pro TJ Sokol se na jednání zastupi-
telstva ještě vrátí. Tentokrát ale s rozumnějším 
výsledkem.
Stejný alibismus jsem zaznamenala u  projed-
návání bodu 3. 1. Šlo o záměr svěření pozemků 
do správy MČ Praha 20. Kolega Vilém Čáp se 
zpracovatele Ing. Vavrušky dotázal, jaký je dů-
vod záměru? A také, kdo je majitelem pozemků 
v sousedství? Prý soukromí vlastníci. Na jména 
si pan inženýr vzpomenout nedokázal. V  sále 
zřejmě také nikdo nevěděl. Ještě, že máme 
chytré mobily! Stačí párkrát ťuknout a  jste ve 
výpisu z  katastru nemovitostí. Sousední po-
zemek, na který se kolega ptal, patří rodině 
Wágnerů. Jedním ze spolumajitelů je Ing. Pavel 
Wágner, dnes už bývalý radní pro strategický 

plán. Na můj dotaz v  rámci 
interpelací odpověděl, že jeho 
rodina má v Horních Počerni-
cích mnoho pozemků. A  on 
se teď náhodou na zastupitel-
stvu dívá do katastru a bingo! 
Zjišťuje, že i tento mezi ně pa-
tří. Je proto dobré jít do poli-
tiky. Dozvíte se spoustu užitečných věcí. Napří-
klad, které z pozemků jsou vaše!
Směn pozemků se týkají i materiály, které byly 
předloženy na minulá jednání zastupitelstev 
a  následně staženy. Dokonce několikrát. Při-
jdou nám také dost zajímavé. Můj kolega Jiří 
Stibor navrhl, aby diskuse o nich byla zařazena 
na program jednání dubnového zastupitelstva. 
Jeho návrh bohužel koaliční zastupitelé zamítli. 
Je to škoda, protože jednat o tak zásadních ma-
jetkoprávních krocích za zavřenými dveřmi na 
pracovním setkání zastupitelů nám přijde vůči 
občanům nekorektní. Domníváme se, že u tak 
zásadních kroků má být veřejnost přítomna.

Alena Štrobová, 
Hnutí občanů Počernic
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

OŠETŘENÍ STROMŮ „JÍROVCE MAĎALU“ PROTI ŠKŮDCI -  KLÍNĚNCE  JÍROVCOVÉ 

POZOR! NEPRŮJEZDNÁ ULICE TŘEBEŠOVSKÁ

Odbor životního prostředí a  dopravy Úřadu 
městské části v Praze 20 - Horních Počernicích 
sděluje, že v  průběhu měsíců duben  – kvě-
ten  2016 (v  závislosti na počasí) bude pro-
vedeno ošetření vybraných 37 kusů stromů 
jírovce maďalu (kaštan koňský) proti škůdci 
klíněnce jírovcové. Ošetření bude provedeno 
postřikem - látkou DECIS MEGA EW 50 v kon-
centraci 0,012% motorovým rosičem kmene 
a  větví, kde se škůdce rojí. Použité přípravky 
jsou povoleny a uvedeny v seznamu registro-
vaných přípravků na ochranu rostlin vydaného 
státní rostlinolékařskou správou. Postřik bude 
provádět společnost FYTOHELP, s  r.  o., se síd-
lem Obecní 14, 251 62 Mukařov, oprávněna dle 
živnostenského zákona a specializovaná dle zá-
kona č. 326/2004 Sb., v oboru „Ošetřování rost-
lin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti 
škodlivým organismům, přípravky na ochranu 
rostlin“. Ošetřené stromy budou řádně označe-
ny a po 1 měsíci bude označení odstraněno.

1/ 6 ks v parku „Nolčův“ (park mezi ulicemi  
      Náchodská+Třebešovská+Ve Žlíbku
      v blízkosti Mateřské školky u Křovinova  
      náměstí), (z toho 4 ks se nachází v rohu   
      S -V strany parku podél komunikace ulice  
      Náchodské

     a 2 ks (jeden je dvojkmen a druhý je  
     nakloněný) rostou v blízkosti MŠ podél zdi  
     bývalé společnosti TRW Volant) bývalé  
     společnosti TRW Volant)
2/ 1 vzrostlý ks u křižovatky rohu ulic  
     Komárovské - Třebešovské u autobusové
     zastávky
3/ 1 menší ks rostoucí ve svahu podél pravé  
     strany ulice Třebešovské za autobusovou  
     zastávkou (před ulicí Votuzskou naproti  
    přilehlému parku u Divadla)
4/ 1 ks v rohu S -Z strany parku u Divadla
     (roh ulic Náchodské - Komárovské, naproti  
     České spořitelně)
5/ 1 ks v rohu S -V strany parku u Divadla
     (roh ulic Náchodské - Votuzské, naproti  
     divadlu)
6/ 1 ks na konci ulice Běchorské (směrem  
     k obchodnímu areálu Penny market)
     rostoucí podél východní stěny panelového  
     domu č. p. 2070 a podél cesty k lékárně
7/ 6 ks podél východního břehu  
     Podsychrovského rybníka (mezi ulicemi  
     Bártlova -Náchodská)
8/ 1 ks před restaurací „U nádraží“ v ulici  
     Libuňské
9/ 5 ks v prostoru areálu Chvalské tvrze (ulice  
     Náchodská), (z toho 3 ks vzrostlé u brány  

     ke kostelu a 2 mladé ks v prostoru uprostřed  
      areálu naproti kavárně Monika a hotelu)
10/ 1 vzrostlý ks v rohu parku „Šedivého“ při  
      výjezdu z Horních Počernic u autobusové
      zastávky „Chvaly“
11/ 3 ks v parku „Lenina“ (památník)
      (park se nachází mezi ulicemi  
      Ratibořická+Chvalkovická+Vysokovská)
      (z toho 2 ks vzrostlé směrem k ulici  
       Vysokovské a 1 ks menší směrem k ulici
       Chvalkovické)
12/ 1 ks v parčíku U Věžáků (dětské hřiště)
      (park se nachází mezi ulicemi Ratibořická 
      +Lipí+Běluňská+Jívanská)
13/ 3 menší, mladé ks před areálem Mateřské    
       školky Ratibořická v ulici Ratibořické
14/ 6 ks v areálu zahrady Mateřské školky  
       Chodovická v ulici Chodovické
       (z toho 4 podél plotu k cukrárně a 2  
       vzrostlé uprostřed zahrady).

Magda Svojanovská, 
OŽPD

Od 1. 6. 2016 do 10. 6. 2016 bude z důvodu pře-
pojení kanalizace neprůjezdná ulice Třebešov-
ská u křižovatky s ulicí Tlustého. Příjezd vozidel 

ke hřbitovu v ulici K Odpočinku bude ve směru 
od ulice Ve Žlíbku. Dopravní omezení a objízd-
né trasy jsou znázorněny na situaci.

Dagmar Jeníková,
Odbor životního prostředí a dopravy

NEPRŮJEZDNÉ 
OPRAVA KANALIZACE 

HŘBITOV 
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

DEN ZEMĚ

OSLAVY DNE ZEMĚ

VÝDEJ KOMPOSTU PRO OBČANY HORNÍCH POČERNIC V ROCE 2016

Letošní oslavy Dne Země byly ve znamení ty-
picky aprílového počasí. Tolik týdnů příprav 
a  pak jedna dobře načasovaná přeháňka 
všechno zkomplikuje…
První akcí byla již tradiční Eko Olympiáda, která 
proběhla ve středu
6. dubna. Pořádající školou byla opět ZŠ Rati-
bořická. Letos se zúčastnily všechny počernické 
základní školy, které vyslaly 2 soutěžní týmy ze 
třetích a sedmých tříd. Během dopoledne bojo-
valy v praktických i vědomostních disciplínách. 
Žáci měli např.  určit květiny na záhonu, který 
byl loni v rámci podpory projektu komise ZMČ 
osázen. Dále poznávali živočichy a rostliny po-
dle kartiček, luštili křížovky a osmisměrky. Kvůli 
dešti jsme museli zrušit zakládání kompostu. 
Nejtěžší praktickou zkouškou bylo pletení po-
mlázek. Po velmi vyrovnaném souboji nakonec 
zvítězilo družstvo ze ZŠ Stoliňská v kategorii 3. 
tříd a ve vyšší kategorii družstvo domácích ze 
ZŠ Ratibořická. Diplomy a  ceny jsme ve slav-
nostní atmosféře předaly společně s paní sta-
rostkou a  paní ředitelkou Hanou Kindlovou. 
Poté jsme v  parku před školou zasadili čtvrtý 
pamětní strom – tentokrát javor.
Příští týden v  sobotu oslavy pokračovaly akcí 
Den Země. V prostoru před školou a v přileh-
lém parku vyrostlo mnoho stánků, kde se pre-
zentovaly organizace a školy z celých Horních 
Počernic a  z  Magistrátu hl.m. Prahy. Nezisko-
vá organizace Ekodomov pořádala divadelní 
představení Vivat Kompostela. Tím, že hráli v tě-
locvičně, byli jediní, komu rekvizity nezničil té-
měř hodinový silný déšť. Pořadatelé i návštěv-
níci ale překonali nástrahy počasí, nenechali se 

odradit a  program probíhal dál. Vodní hrátky, 
které hodlala nabídnout MŠ Chodovická, byly 
letos všude.
Velmi atraktivním místem bylo stanoviště Praž-
ských služeb. Kdo z  vás nechtěl být jako dítě 
popelářem? Děti si mohly sednout do kabiny 
řidiče, vyskočit si na stupačku a troufám si říct, 
že některé vlezly i dovnitř do vozu…
Velký prostor byl věnován dopravní výchově. 
Cyklisté sobě a  RC MUM zpracovali působivý 
materiál „V Počernicích je všechno blízko aneb 
místo auta na metro pěšky!“. Na spojených sto-
lech naznačili mapu Počernic. V místech obvyk-
lých cílů jako např. zámek, nádraží a školy stály 
misky se sladkostmi či oříšky, které ukazovaly, 
kolik kalorií spálíte, když půjdete pěšky nebo 
pojedete na kole místo autem. Oblíbené byly 
rukodělné dílny organizací SKP HOPO, Senio-

rů a  Neposedy, kde si děti vyráběly nápadité 
dárky z  přírodních materiálů. Základní školy 
společně vytvořily naučnou stezku parkem. Na 
9 stanovištích soutěžící plnili rozličné úkoly: po-
znávali rostliny, hmyz a ptáky, lovili rybičky a tří-
dili odpad, určovali, co patří a nepatří do kom-
postu nebo do lesa, přiřazovali k sobě pexeso 
s ekologickou tématikou a podobně. Stále plno 
zájemců se tísnilo u hmatových sáčků, kde bylo 
třeba poslepu poznat, co za materiál je uvnitř.
I přes nepřízeň počasí se Den Země vydařil a já 
bych ráda touto cestou poděkovala všem orga-
nizátorům, zúčastněným spolkům, učitelkám – 
zvláště Janě Jeřábkové i promoklým žákům, že 
tuto akci zvládli na výbornou.

Alena Šefčíková,
radní pro životní prostředí

Není lepšího daru pro naši Zemi než déšť. A ta-
kový dárek dostala v sobotu 16. dubna při po-
černických oslavách Dne Země. Deštivé počasí 
neodradilo organizátory ani návštěvníky a tak 
si děti i  dospělí vyzkoušeli nejrůznější úkoly 
a získali nové informace o naší planetě. 
Děkujeme paní ředitelce H. Kindlové a zástupky-
ni E. Holé za umožnění využití zázemí školy, uči-
telům  – J.  Jeřábkové, V.  Růžkové, Z. Jakoubková,  
P.  Vávrové, V. Skočdopolemu, týmu RC MUM 
a Neposedy, I. Juklové, seniorkám z SKP HOPO, 
Pražským službám,  a.  s., P.  Uzlovi, L. Tomsové 
a žákům počernických škol za organizaci akce.

Hana Moravcová, Eva Březinová

Zelený kompost (zahradní substrát) se vydává 
v areálu komunitní kompostárny v lokalitě bý-
valého Böhmova zahradnictví v ul. Božanovské 
za dálnicí D11, vedle D11, vedle servisu BMW.

Každou středu od 1. 4. do 15. 11.  
od 8.00 – 12.00 hod.
Sobotní výdej v hlavní sezóně:  
od 1. 5. do 15. 6. a od 1. 9. 
do 15. 10. od 8.00 – 12.00 hodin.

Občané naší MČ si mohou vyzvednout zdarma 
0,5 m3 na číslo popisné za kalendářní rok.

Jaroslav Píša,
vedoucí OMH
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PROGRAM ZO 
SENIOŘI  

KVĚTEN 2016

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU 
A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá obvykle čtyřikrát ročně Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců 
staré. Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do 
jednoho roku věku. Pozvánka není posílána automaticky. 
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 11. 2015–30. 4. 2016 do 
30. 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 občanskosprávních agend 
č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech 
není totožné s  příjmením dítěte a  pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze 
z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v 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.

Rybníček František
Konrádová Květuše
Scherksová Marie
Procházka Radovan
Malec Vladislav
Synecká Jarmila
Kubrychtová Věra
Macurek Emil
Radová Jana
Fremunt Stanislav
Jehlář Josef
Opatrná Zdenka
Paulík Lubomír
Rajchertová Slavena
Skuhravý Ladislav
Jelínek Stanislav
Kubecová Marie
Řezníčková Jarmila

Böhm Vladimír
Langerová Ladislava
Mudra Oldřich
Šober Ivan
Zouzalová Marta
Dolečková Věra
Hlaváčková Jaroslava
Peterka Václav
Rejna Stanislav
Faltýnková Marie
Králová Eva
Kubešová Blažena
Němcová Zdeňka
Pavlíková Hortenzia
Podlahová Helena
Řehořová Marie
Sedlák Robert
Studená Josefa

Aronová Helena
Haušildová Květa
Jedličková Karla
Kopecký Jan
Topinka Jiří
Brachtlová Marie
Ježek František
Krejsa Václav
Němec Vladimír
Skovajsa Jaroslav
Škalda Jiří
Antesová Jitka
Havlíček Václav
Hronová Věra
Juklová Ilona
Olexa Rudolf
Plíšek Jaroslav
Poláková Miluše
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

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

sobota 7. května PŘEDNÁŠKA MUZE-
UM POLICIE, Karel IV. – relikvie, sraz ve 
stanici metra Č. Most ve 13.00 hod., vede 
I. Juklová

pondělí 9. května VYCHÁZKA
Garden park- Jeneč, sraz ve stanici metra  
Č. Most v 8,40 hod., vede L. Frouzová

čtvrtek 12. května PRAŽSKÉ SPORTOVNÍ 
HRY seniorů, ZŠ Botičská, sraz ve stanici 
metra Č. Most v 8.15 hod., vede I. Juklová

sobota 14. května PŘEDNÁŠKA MUZEUM 
POLICIE, Karel IV. – kaple sv. Kříže, sraz 
ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod.
vede I. Juklová

pondělí 16. května VYCHÁZKA
Keltská stezka - Závist, sraz ve stanici 
metra Č. Most v 9,30 hod., vede K. Janu-
šová  
a L. Frouzová

pondělí 23. května VYCHÁZKA
Záběhlice - okolí Hamerského rybníka
sraz na zast. bus Chvaly – směr Č. Most  
v 9.10 hod., vede V. Fleišerová  
a L. Frouzová

středa 25. května KLUBOVNA,  
Ing. Šonka – vyprávění o návštěvě  
u Beduínů, začátek ve 13.00 hodin 

pondělí 30. května VYCHÁZKA
z Budče na Okoř, sraz ve stanici metra  
Č. Most v 10.00 hod., vede L. Frouzová

sobota 4. června PŘEDNÁŠKA MUZEUM 
POLICIE, Karel IV. – manželky a synové
sraz ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod.
vede I. Juklová

pondělí 6. června KOMENTOVANÁ  
PROHLÍDKA, k oslavám výročí 700 let 
Karla IV.
Novoměstská radnice, pro předem  
přihlášené, vstupné 100,- Kč, sraz ve stanici 
metra Č. Most v 9.10 hod.,  
vede L. Frouzová

Výbor ZO Senioři  H. Počernice
Ilona Juklová, tel. 721 002 992
Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20,  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor hospodářské správy a investic, 
Jívanská 635, Praha 20 - Horní Počernice

MČ Praha 20 hledá vhodného kandidáta na novou pozici pro bytové domy 
Mezilesí 2059 -2060.

DOMOVNÍK MEZILESÍ 2059-2060

Nabízíme:
• Práce na DPČ  
• Vhodné i pro zdatného  
   důchodce  
• Nástup od 1. 5. 2016 

Pracovní náplň:
• Styčný pracovník mezi MČ a nájemníky  
• Hlášení závad • Pravidelná vnitřní kont-
rola domů  • Pravidelná venkovní kontrola 
domů • Kontrola úklidových prací • Úklid 
okolo popelnic • Drobná údržba domu  
(žárovky, seřízení zavíračů atd.)

Písemné nabídky a další informace:  ÚMČ Praha 20, 
Jívanská 635, OHSaI, Libor Kuthan, 725 889 705
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Rozvíjení cyklistické infrastruktury včetně cyk-
lostojanů nám umožní větší a bezpečnější vy-
užívání jízdních kol. Několik cyklostojanů bylo 
nyní umístěno u  železničního nádraží, u  MŠ 
v Chodovické ulici, připravují se další možnos-
ti, ale zatím v Horních Počernicích dlouhodo-
bě přetrvává jejich velký nedostatek.
Cyklostojany mají v Počernicích desítky mož-
ných řešení na základě potřeb, které vy jako 
zdejší občané znáte nejlépe. Proto neváhejte 
a  zúčastněte se květnové ankety k  cyklosto-
janům, kde můžete uplatnit své zkušenosti 
i  podněty a  ovlivnit jejich umisťování. Tím 
podpoříte racionálnější a  rychlejší odstraňo-
vání tohoto dlouhodobého problému.
Bližší informace o  cyklostojanech naleznete 
na: http://www.pocernice.cz/cyklostojany-2/.
Zde rovněž naleznete Dotazník CS, který po 
vyplnění zašlete do konce května na adresu 
cykloHP -stojany@seznam.cz. Tento dotazník 
si rovněž v květnu můžete vyzvednout a ode-
vzdat i v  recepcích budov ÚMČ Horní Počer-
nice.
Děkuji za vaši spolupráci.

Petr Uzel, cyklokoordinátor

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

KDE VÁM CHYBÍ CYKLOSTOJANY?

www.rcmum.cz

v neděli 15. května 
 10–16 hod

Počernické  

Formanské  
slavnosti

Zveme milé počernické i přespolní k sousedskému posezení  

a zábavě v areálu hotelu Čertousy

Soutěž v prokousávání koláče 
velkého jako kolo u formanského vozu!
Tradiční rukodělné práce a řemesla - krajkářky, 
dráteníci, pletařky, malované sklo, hrnčíř, kovářská  
výheň a nefalšovaný hornopočernický kovář!
Big Bend ZUŠ  a jeho hosté k Vašemu 
tanci a poslechu, dětský koutek 
s programem RC MUM, zvířátka

vstupné 30 Kč
zahrnuje 1 buřt s chlebem, 1 malé pití a něco sladkého

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…
UDRŽITELNÁ DOPRAVA – znamená takové 
nastavení různých způsobů přepravy ener-
gie, materiálů a osob, které vyhovuje našim 
současných potřebám, ale ponechává dosta-
tek příležitostí i pro budoucnost – ve všech 
ohledech. Spíše než na fosilní paliva spoléhá 
na obnovitelné zdroje. Minimalizuje svůj oka-
mžitý ekologický dopad. Jejími hlavními pro-
středky jsou chůze, cyklistika a využívání hro-
madných dopravních prostředků.

Pozvánka

Pozvánka

VÝSTAVA PSŮ
ZKO Horní Počernice bude letos již
podruhé a tentokrát v Horních  
Počernicích pořádat výstavu psů.   

Výstava se bude 
konat 22. 5. 2015 
na kynologickém  
cvičišti ZKO - ulice 
u Hvozdu

Více informací na  
www.zkohornipocernice.cz
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HLASUJTE PRO NÁŠ PROJEKT! PUMPTRACK
Popis projektu:   
Hliněná dráha s mnoha klopenými zatáčkami 
a mnoha převýšeními (hupy) pro využití cyk-
listů s terénními koly, koloběžkami, speciální-
mi koly se stupačkami. Jedná se o atraktivní  
sportovní  disciplínu, která rozvíjí koordinaci 
pohybu, sílu, techniku jízdy.
Určena veřejnosti od 3 do 99 let.

Místo projektu:  
lokalita nad benzinovou pumpou v  ulici Ve 

Žlíbku do 300m2. Mírně svažitý terén, který 
z důvodu 15 m ochranného pásma (káranský 
řad) nemá mnoho využití. 

Technické parametry:    
délka tratě: 200 m
šířka:2,5 m
výška hupů:  0,50 m , 0,80 m , 1 m
délka hupů: 2 m, 1,5  m, 1 m
Start je umístěn v  nejvyšším bodě, trať vede 
mírně svažitým terénem ve tvaru ,,S“ do nej-

nižšího místa (cíl). V  místech ochranné zóny 
káranského řadu bude trať bez vyvýšenin 
(hupů) - do těchto míst nemůže těžká tech-
nika. Zatáčky jsou klopené.  Za zatáčkami 
budou instalovány plůtky z kulatiny z důvodu 
bezpečnosti. 

Cena projektu:        
Návoz zeminy:  0,- Kč                                                    
Terénní úpravy:
Traktor bagr / SCB: 600,-/ hod., celkem 40 hod.

Žáci ZŠ Ratibořická hned od začátku věděli, že prostor, kte-
rý má být využit na realizaci jejich projektu, bude park před 
školou. I když jsou zde v blízkosti dvě dětská hřiště, přeci je-
nom se v tomto okolí pohybuje naprostá většina hornopo-
černických dětí. Vymysleli si tedy takové sportovní prvky, 
které by měly sloužit k vyžití všech a které by byly rozmís-
těny v  části parku před ZŠ Ratibořická, směrem k prodejně  
Albert. Děti pátraly na internetu, oslovily pár firem, které 
tyto prvky vyrábí, zjistily orientační ceny, také jim byla při-
slíbena doprava a odborná montáž zdarma.  Dále zjistily, 
že všechny jimi vybrané prvky jsou certifikované. Všechny 
prvky jsou vyrobeny převážně ze dřeva, proto také by měly 
být v souladu s charakterem parku. 
Jedná se o tedy 5 workhoutových prvků, které, které se dají 
prolézat, přelézat, dá se po nich ručkovat, popřípadě na 
nich balancovat. Prvky by byly umístěny tak, aby byla zajiš-
těna bezpečnost dětí. Součástí jejich projektu je také úpra-
va okolního povrchu, dopadová plocha by byla vysypána 
štěpkou, aby nedocházelo k velkému sešlapávání trávy. 

Finanční rozpočet návrhu ZŠ Ratibořická
Dřevěné schody                  19 085,- Kč
Balanční kladina                   8 805,- Kč
Hrazda na ručkování          11 440,- Kč
Hrazda s kládami                 19 410 ,- Kč
Fitness hrazda                       8 510,- Kč
Cena za prvky, dopravu a montáž – 67 250,-Kč
Zbylá částka, tj. 32 750,-Kč bude použita na úpravu  
dopadové plochy, popř. na vysypání štěpkou.

Předem děkujeme za Vaši případnou podporu.
žáci a Jana Jeřábková

PROJEKT ŽÁKŮ ZŠ RATIBOŘICKÁ – SPORTOVNÍ PRVKY

PROSTOR PRO ŠKOLNÍ DĚTI – „NAUČ SE SPOLUPRACOVAT“
Žáci ZŠ Ratibořická, FZŠ Chodovická a ZŠ Sto-
liňská připravili návrhy projektů volnočaso-
vého prvku, který by bylo možné vybudovat 
na veřejně přístupném pozemku ve správě 
MČ Praha 20 z finančních prostředků městské 
části. Projekty byly představeny žáky na jed-

nání Zastupitelstva 18. 4. 2016. Pro rok 2016 
je plánována realizace jednoho z nich. Výběr 
projektu je v rukách vás všech. Hlasovat 
můžete výběrem jednoho ze tří projektů níže, 
a to buď odevzdáním vystřižené části stránky 
Hornopočernického zpravodaje na recepci 

budov ÚMČ Jívanská čp. 647 a čp. 635 nebo 
elektronicky na webových stránkách  
www.pocernice.cz. Hlasování končí 30. 5. 
2016. Podrobné prezentace všech tří projek-
tů jsou k dispozici na stránkách  
www.zdravehornipocernice.cz

ZŠ Ratibořická - Prvky v parku před školou FZŠ Chodovická - PUMPTRACK  
Ve Žlíbku proti čerpací stanici

ZŠ Stoliňská – matematická kostka
v parku Šedivého (Chvaly)
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PROJEKT ZŠ CHVALY: MATEMATICKÁ CHVALSKÁ KOSTKA
Naše škola se zapojila do projektu Zdravé 
město v Horních Počernicích. 

Projekt se jmenuje: Matematická chvalská 
kostka.

Jde o kombinaci sportovního prvku s mož-
ností výuky matematiky v  praxi. Myslíme 
si, že je v  matematice důležitá názornost 
a nenásilná forma učení, kdy forma hry je 
vhodnou kombinací obojího.

UMÍSTĚNÍ:
Pro realizaci jsme si vybrali park Šedivého. Je 
situován v blízkosti školy ZŠ Stoliňská, tudíž 
je možno využít Chvalskou kostku i ve výuce 

jak pro mladší, tak pro starší žáky. Také leží 
v blízkosti zastávky MHD Chvaly a předpoklá-
dáme, že by mohla zaujmout i širokou veřej-
nost.

PŘÍPRAVA PROJEKTU:
Chtěli jsme, aby to nebylo obyčejné hřiště. 
Žáci sami navrhli různá znázornění matema-
tických úloh v prostoru. K tomu přizvali firmu 
Strašné dítě, která se zabývá, s kterou konzul-
tovali jednotlivé prvky, jejich certifikaci, mate-
riál, bezpečnost a rozpočet.

FINANCOVÁNÍ:
Jedná se o využití částky 100.000 Kč na volno-
časový prvek v  rámci Horních Počernic. Dále 

jsme oslovili sponzora, společnost EGU - HV 
Laboratory, a. s., který by, v případě realizace 
našeho projektu, přispěl částkou 10 000 Kč. 
Žáci jsou sami připraveni pomoci při realizaci 
projektu a tím snížit náklady.

Předem děkujeme za Vaši případnou pod-
poru.

Žáci ZŠ Stoliňská, 
Vávrová Petra

měřítko v cm, palcích, stopách, loktech, znázornění kubíku a čtvrt 
kubíku, úhlopříček, geometrických plošných ( sloužících jako 
sedátka) i prostorových tvarů

počitadlo stěna s  desetinnou sítí k  procvi-
čení násobení

Zd
ra

vá
 M

Č

Během května můžete hlasovat pro projekt na www.pocernice.cz , www.zdravehornipocernice.cz nebo prostřednictvím HPZ.

4 pracovníci: 200,- / hod, celkem 160 hod. 
Stavbyvedoucí: 300,-/ hod., celkem 40 hod.
Zemní práce celkem: 82 280,- Kč/včetně DPH/ 
Bezpečnostní zábrany: 13 720,- Kč
(Plůtky z kulatiny v kritických místech, aby se 
vyloučil  vjezd cyklisty na silnici)

Finanční náklady celkem / cena realizace 
96 000,- Kč vč. DPH

Celkový přínos projektu: 
- podpora atraktivní sportovní aktivity  
  (veřejně dostupné)
- v blízkosti cyklostezek
- výsadba nové zeleně (aktivita žáků školy po  
  dokončení  projektu)
- zapojení žáků do projektu a vlastní realizace  
  a další údržby
- využití jinak nevhodného pozemku

Předkladatelé projektu:
Sixta Roman, Škramovský Marek, Šmejkal  
Šimon / žáci 6.A, FZŠ Chodovická/

Po ukončení realizace projektu se počítá s ak-
tivní údržbou dětmi, včetně postupné výsad-
by zeleně.
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NÁVŠTĚVA MINISTRA KULTURY DANIELA HERMANA A RADNÍHO PRO KULTURU JANA WOLFA
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Středa 30.  března  2016 byla významným 
dnem pro Horní Počernice, Chvalský zámek 
a organizaci KDU ČSL pro Prahu 14. Tento den 
proběhla ve velkém sále zámku výroční schů-
ze KDU ČSL na Praze 14. Pozvání přijali ministr 
kultury Daniel Herman a  předseda Pražské 
městské organizace a  radní hlavního města 
Prahy Jan Wolf i starostka MČ Praha 20 Hana 
Moravcová.
Ještě před zahájením vlastní schůze KDU-
-ČSL přivítala vzácné hosty ředitelka zámku 
Alexandra Kohoutová a  formou komentova-
né prohlídky provedla všechny zúčastněné 
zámeckými prostorami a  nádhernou výsta-
vou Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku 
s více než 300 originálními díly i filmy tohoto 
umělce. Unikátní výstavní projekt totiž vznikl 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, 
hlavního města Prahy, MČ Praha 20 a Státního 
fondu kultury ČR. Organizátory jsou Chvalský 
zámek a Nadační fond Šance. Dalšími partne-
ry výstavy pak jsou společnosti O.K. SERVIS 
BioPro, Restaurace Sezona a  M+M,  s.  r.  o. 
Pan ministr i pan radní byli výstavou nadšeni 
a s velkým povděkem kvitovali, že se podru-
hé v  České republice koná právě na Chval-
ském zámku v  Praze  – Horních Počernicích. 
Jiří Trnka neměl soubornou velkou výstavu 

v hlavním městě od 60. let 20. století, takže se 
Chvalský zámek a  potažmo Horní Počernice 
stávají průkopníky jeho díla v hlavním městě 
Praze i v celé České republice.

za KDU ČSL Praha 20 Milan Herian,
předseda obvodního výboru KDU ‑ČSL Praha 14

ZÁHADA POZEMKOVÉ SMĚNY

MAJÍ BÝT V HPZ TAKÉ POLITICKÉ PŘÍSPĚVKY?

Ráda bych se vyjádřila k  článku paní zastu-
pitelky Aleny Štrobové. Jsem předsedkyní 
kynologického klubu v  Horních Počernicích, 
který má od Městské části pronajatý poze-
mek. Tohoto pozemku se směna týká. Protože 
obecní pozemek nedostačuje svou velikostí 
pro pořádání kynologických akcí, má naše 
organizace k  dispozici i  přilehlý pozemek od 
rodiny Wágnerových (jeden z  jejích členů je 
i  pan radní Wágner). Při vytyčování hranic 
pozemku ve vlastnictví rodiny Wágnerových 

jsme byli všichni upozorněni na skutečnost, 
že tento pozemek nemá přístupovou cestu. 
Nejjednodušší možností je přístup přes obec-
ní pozemek, který v současné době slouží jako 
kynologické cvičiště. Z těchto důvodů byla na-
vržena směna pozemků mezi Městskou částí 
a  rodinou Wágnerových. Je nutné zdůraznit, 
že jde jen o část výše zmiňovaného obecního 
pozemku. Paní zastupitelka Štrobová se po-
dle mne zbytečně ohání znaleckými posudky 
a ekonomickými dopady, věc je jednoduchá…

Směna je pro Městskou část výhodnější. Rodi-
na Wágnerových by mohla požadovat přístup 
na svůj pozemek i beze směny, na to má nárok, 
ten lze vymoci přinejhorším soudní cestou. 
A jejich pozemky by jím zůstaly. Městská část 
si je může koupit – potřebuje je. Článek paní 
zastupitelky Štrobové o záhadách pozemkové 
směny na mne dělá dojem, že měl spíše „umýt 
hlavu“ panu radnímu Wágnerovi a sobě nasbí-
rat nějaké ty bodíky u občanů HP.

Blanka Brázdová, občanka

V posledních číslech HPZ mě zaujaly výhrady 
některých občanů a politiků proti údajně pří-
lišnému zastoupení politických témat v  na-
šem radničním periodiku. Terčem se pro tyto 
přispěvatele stalo úsilí, aby HPZ sloužil kro-
mě jiného také k  informování občanů o  prá-
ci jimi volených zástupců v  Zastupitelstvu 
a  Radě  apod. Objevily se mj.  názory, že tyto 
příspěvky občany údajně otravují, že prý slou-
ží hlavně k  sebeprezentaci jejich autorů a  že 
by namísto nich měly vycházet raději články 
veskrze příjemnější, tedy zřejmě pokud mož-
no bez názorů. Rozumím tomu, že se někteří 
lidé, kteří se příliš nezajímají o svět kolem sebe 
a očekávají, že se o něj postará někdo jiný, mo-
hou být z veřejné diskuze a veřejné prezentace 
názorů či polemik otráveni. Zaráží mě však, že 
se podobné názory veřejně tu a tam objevují 
i mezi některými našimi komunálními politiky. 

Snad tak činí proto, aby ukázali, jak jsou spjati 
s „obyčejným lidem“ a jak moc mají na srdci je-
jich „klid“, v posledních měsících zřejmě fatálně 
narušený politickými komentáři v  HPZ. Snad 
proto, že si skutečně myslí, že radniční perio-
dikum má za peníze daňových poplatníků vy-
cházet v podobě jakéhosi life -stylového „obec-
ního plátku“. Obávám se ale, že se za tím skrývá 
hlavně snaha utlumit hlubší informovanost 
občanů a tím vlastně i zamezit jejich účinnému 
podílu na veřejných záležitostech. Údajně si to 
tak občané přejí, protože je politika prý obtě-
žuje. Neobtěžuje ale tyto občany a  politiky, 
kterým malý zájem občanů o veřejné záležitos-
ti přichází vhod, spíše demokracie jako taková? 
V každém případě je myslím dobré mít se před 
těmi, kteří by rádi omezili kritickou veřejnou 
diskuzi na pozoru - a poděkovat všem, kdo se 
snaží podobným krokům nebezpečným pro 

demokracii a  zdravou občanskou společnost 
čelit, současné redakční radě HPZ zejména. 
Jistě, veřejná diskuze nemusí být vždy příjem-
ná, často bývá zdlouhavá, náročná a leckdy je 
jejím výsledkem zdržení či zabránění něčích 
plánů a  přání. Zároveň je ale veřejná diskuze 
pro zdraví každé společnosti nenahraditelná, 
a to i její méně korektní část - občané si jistě do-
vedou udělat o pisatelích takových textů svůj 
obrázek sami. Horní Počernice nejsou firmou 
a občané nejsou jejími zaměstnanci, a proto by 
měli být v odpovídající a rozumné míře součás-
tí důležitých rozhodovacích procesů. Časy, kdy 
byl veřejně projevený názor podezřelý už jen 
proto, že se vůbec projevil, snad nechce zpátky 
nikdo. Nebo se snad mýlím?

Ladislav Stýblo, občan

Z redakční pošty
Po

št
a
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Historie dnešního Léčebného a  rehabili-
tačního střediska Chvaly sahá až do roku 
1908, kdy na místě bývalého mlýna vznikl 
sirotčinec, když se k  moci dostali komu-
nisté, předělali ho na dětský domov. Před 
osmnácti lety, přesněji 8.  června roku 
1998, zde vzniklo LRS, avšak zatím zda-
leka ne v  takové podobě, jak ho známe 
nyní.

Nejdříve zde bylo malé lůžkové oddělení 
typu LDN s rehabilitací, až následně se podle 
potřeb klientů rozrostlo o následnou domácí 
péči a  pečovatelskou službu, zdvojnásobilo 
počet lůžek a  stalo se rehabilitačním ústa-
vem.

Lůžkové rehabilitační oddělení má kapaci-
tu 48 lůžek. Oddělení má na starost vrchní 
sestra Dagmar Fialová.

O jaké pacienty se nejčastěji staráte?
Jsou to pacienti s pohybovými, nebo kogni-
tivními poruchami –tedy nejčastěji po moz-
kových mrtvicích, po úrazech, zlomeninách 
krčku, končetin, po operaci páteře, kloubu, 
bolestivé stavy, dekondice.

Jaká je nejčastější věková skupina paci-
entů?
Našimi pacienty jsou zejména senioři prů-
měrného věku 72  let. Jelikož jsme rehabili-
tační ústav, tak se k nám pacienti dostanou 
většinou rovnou z nemocnice na základě ná-
vrhu lékařů, které schválí pojišťovna.
Předpokládám, že máte plnou kapacitu.
Ano, kapacita je plná, máme dvakrát tolik 
uchazečů než je lůžek. Platnost schváleného 
návrhu je tři měsíce a tak sleduji, aby lidem 
nepropadl. Samozřejmě určujeme nástup 
podle několika kritérií a to pořadí, aktuálnost 

stavu, ale také bydliště. Máme celostátní pů-
sobnost, ale hornopočerničtí mají přednost, 
jelikož je pro nás důležité, když je rodina na-
blízku.

Jak dlouho u vás pacient může zůstat?
Pobyty jsou časově omezené, nabízíme tři 
až čtyři týdny, během té doby vidíme, jak se 
pacientovi daří a když je to nadějné a bylo by 
škoda léčbu přerušit, tak můžeme navrhnout 
prodloužení pobytu u nás.

Co se děje, pokud se zdravotní stav klien-
ta nelepší?
Pokud se stav nezlepšuje, řeším s  rodinou, 
kam od nás půjde. Nemáme možnost vyřešit 
následné lůžko, rodina se musí starat hned 
od začátku a hledat nějakou LDN, nebo za-
řídit sociální péči. Logika našeho systému je 
právě v té návaznosti, pacienta přijmeme na 
rehabilitaci, pokud se jeho stav zlepší, předá-
me ho na naší domácí péči a pak to případně 
dotáhnou do pečovatelské služby, která již 
není léčebná.

Je vše hrazené pojišťovnou, nebo si paci-
ent musí připlácet?
Každý pacient doplácí 300 - 400 Kč na den 
další služby, které poskytujeme a  to ergo-
terapii, logopedii, psychoterapii, kaplana, 
máme nadstandardně vybavené pokoje 
s polohovatelnými lůžky, ledničkou a televi-
zí, přístupem na internet. Díky tomu může-
me právě tyto služby nabídnout přímo u nás 
a zahrnout do komplexní péče. Učíme paci-
enty znovu mluvit, psát. snažíme se o to, aby 
byly pokryty širší potřeby člověka.

Rehabilitace zde ale slouží nejen pro pa-
cienty.
Máme zde i ambulantní rehabilitaci pro do-

spělé i děti. K dispozici je magnetoterapie, la-
ser, ultrazvuk, masážní vana, vojtova metoda 
a  další rehabilitační činnosti. Tato služba je 
k dispozici pro všechny na lékařský poukaz, 
jen nemáme smlouvu s VZP.

Od roku 2002 zde funguje následná domá-
cí péči, kde zdravotní sestry během jedno-
ho měsíce pomůžou více než 60 klientům. 
O tom jsem mluvila s paní J. Sukovou.

Co vše si můžu představit pod pojmem 
následná péče?
Naše zdravotní sestry se starají o  veškerou 
odbornou péči přímo u  klientů doma tak, 
aby nemuseli dojíždět k  lékaři například na 
odběry krve, dále měří tlak, glykémii, natáčí 
EKG nebo aplikují předepsané injekce. Také 
u klienta dělají rehabilitaci i kondiční cvičení, 
aby je například po cévní mozkové příhodě 
udrželi co nejdéle pokud možno v nejlepším 
možném stavu.

Jak se k vám klient dostane?
Většinou ho přijímáme rovnou z nemocnice, 
kde dostane poukaz na 14 dní léčebné péče, 
případně je možné sem vzít klienta rovnu 
z indikace od praktického lékaře.
Říkáte, že poukaz dostane na 14 dní, je tedy 
následná péče limitována touto délkou?
Délka není nijak omezená, lékař ho může 
předepisovat tak dlouho, jak je potřeba, čas-
to zde máme klienty i několik let.

Jak často sestra ke klientovi jezdí a je ně-
jak omezená doba, po kterou se mu může 
věnovat?
Ano nějaké omezení jsou, pojišťovna hradí 
maximálně tři hodiny denně, ale většinou je 
zdravotní sestra s klientem okolo jedné ho-
diny denně. Vše ale záleží na indikaci lékaře 
jak často a jak dlouho je následná péče po-
třebná.

Kolik sester se o klienty stará?
Máme sedm sester na šest úvazků. Musím 
říci, že máme obrovské štěstí na personál. 
Jsme tady všichni skvělá parta a to se samo-
zřejmě odráží i na klientech. Je důležité, aby 
potkávali stejné lidi a  nestřídali se u  nich. 
Proto se i  snažíme, aby k  jednomu člověku 
chodila jen jedna sestra.

Je tato péče hrazená z  pojištění, nebo si 
klient musí doplácet?
Celá následná péče je kompletně hrazená 
pojišťovnou, klient vůbec nic nedoplácí. 
Správně spadáme pro celou Prahu 9, ale 
upřednostňujeme obyvatele Horních Počer-
nic a  to hlavně i z časových důvodů. Sestry 

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÁ PÉČE JE PRO PACIENTY DŮLEŽITÁ
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dojíždí za klienty MHD a tak je potřeba, aby 
jezdili co nejblíže.

Stane se, že musíte některé klienty odmít-
nout?
Ano to se bohužel stává, ale je to hlavně 
z důvodů, že nemáme smlouvu s klientovou 
pojišťovnou. Služby poskytujeme pro klienty 
VZP, OZP, ZPMV, ČPZP, pokud má někdo jinou, 
musí si najít agenturu, která má smlouvu s ji-
nou pojišťovnou. Jinak někdy se stane, že 
musíme odmítnout i  z  kapacitních důvodů, 
ale máme sestry, které jdou často do přesča-
sů, aby mohly pomoci všem klientům.

Poslední sekcí v  komplexní pomoci je pe-
čovatelská služba, která navazuje na před-
chozí léčebnou péči. Tu má na starost paní 
Jana Valešová.

Kolik lidí pracuje u  vás v  pečovatelské 
službě?
Jsme jen malá služba, máme dva úvazky 
a jsme registrovaní na 12 klientů.

Co vaši klienti využívají nejčastěji?
To je různé, k  někomu chodíme jednou za 
čas uklidit, někoho přebalit, osprchovat, až 
po klienty, kteří nemají žádnou rodinu a tak 
naše pečovatelka uklidí, nakoupí, vyzvedne 
léky od lékaře, zkrátka se postará úplně o vše.

Je to u vás také tak, že ke klientům chodí 
jedna pečovatelka?
Ano, snažíme se, aby u  klienta byla jen jed-
na pečovatelka. Je pro ně důležité, když se 
o ně stará jeden člověk. Starší člověk si těžko 
zvyká na nové tváře a vybudovaná důvěra je 
moc důležitá. Jednou za čas obvolám klienty 
a ptám se, zda jsou spokojeni a většinou mi 

říkají, že mají naše pečovatelky jako svou ro-
dinu. To určitě potěší.

Jedná se o placenou službu?
Pečovatelská služba je zcela hrazená klienty. 
Mají příspěvek na péči, který má sloužit na 
hrazení této služby. Účtujeme 120 Kč na ho-
dinu, krátí se to podle času, kolik sestra u kli-
enta stráví času. Tato částka je částka včetně 
dopravy. Důležité je, že je to pro klienta velmi 
bezpečná služba. Má jistotu, že mu nikdo nic 
neukradne, nebude o  něm mluvit s  dalšími 
lidmi…

Jaké služby ještě poskytujete?
K tomu máme také fakultativní službu - roz-
voz pacientů například k  doktorovi. Ta je 
také hrazená klientem a  to 7 Kč za kilometr 
a 120 Kč hodina času. Můžeme zapůjčit cho-
dítko, polohovací postel a  mnoho dalších 
pomůcek na dobu, než si je klient vyjedná 
s pojišťovnou.

Lenka Bartáková,
redaktorka

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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Už k začátku roku 1993 sahá historie pe-
čovatelské služby, kterou poskytuje Měst-
ská část Praha 20 prostřednictvím Odboru 
sociálních věcí a školství. Koordinátorkou 
a  současně vedoucí oddělení pečovatel-
ské služby je Mgr. Olga Švrčulová.

Kdy jste nastoupila do pečovatelské služ-
by?
Nastoupila jsem v  roce 2007, tedy právě 
v  době, kdy začal platit nový zákon o  soci-
álních službách, který upravoval povinnosti 
pečovatelské služby, mimo jiné i  to že po-
skytovatel pečovatelské služby musí být re-
gistrovaný u  místně příslušného krajského 
úřadu, v našem případě u Magistrátu hl. m. 
Prahy.

Proč musí být poskytovatel registrovaný?
Podle zákona o sociálních službách musí být 
každý poskytovatel sociální služby registro-
vaný. Z  registrace sociální služby vyplývají 
práva, ale hlavně povinnosti, které se vážou 
k sociální službě. Registrace služby umožňu-
je nadřízeným orgánům dozor nad poskyto-
váním sociálních služeb, což je určitě dobře, 
přece jen pracujeme s  tou nejohroženější 
skupinou osob a právě pečlivá kontrola naší 
práce je důležitá pro dobrou kvalitu sociální 
služby, která tvoří základní kámen k důvěře 
mezi námi a našimi uživateli.

Jak vybíráte novou pečovatelku?
Pokud přijímáme nového pracovníka v  so-
ciálních službách, tedy pečovatele, nebo 
pečovatelku, posuzujeme hlavně jeho moti-
vaci pracovat v pomáhající profesi, jeho míru 
empatie a  schopnost pracovat v  kolektivu. 
Důležité je také to, aby doložil svou bez-
úhonnost, což se dokládá výpisem z rejstříku 
trestů, a také doklad o nejvyšším dosaženém 
vzdělání. Pracovník v sociálních službách by 
měl mít absolvovaný speciální kurz v rozsa-
hu 150  hodin, kde lze získat výborné kom-
plexní základy pro kvalitní poskytování soci-
ální služby. Práce pečovatelky rozhodně není 
jen o tom, že pečovatelka umí našim uživa-
telům pomoc s koupáním, že umí nakoupit, 
nebo uklidit. Pečovatelka musí být mimo 
jiné také schopna velmi rychle zareagovat 
na určitou nenadálou situaci, například když 
se během chvíle zhorší zdravotní stav našich 
uživatelů, je schopna vyhodnotit, zda se stav 
může zlepšit, posuzuje, zda je potřeba povo-
lat lékaře, nebo rovnou záchrannou službu. 
Pečovatelka si musí také umět rozplánovat 
svou práci tak, aby vše plynule navazovalo, 
aby se dostavila ke „svým uživatelům“ tak, 
jak je dojednáno, a  to všechno bez ohledu 
na rozmary počasí, za deště, v zimě, v letních 
vedrech. Práce pečovatelky tedy skutečně 
není pro každého, je opravdu velmi nároč-
ná a  mnohdy nedoceňovaná. Naše služba 
se proto mimo jiné například snaží nabízet 
našim pracovníkům možnosti supervizí, ško-
lení, nebo seminářů.

Jak se k  vám zá-
jemce o  pečova-
telskou službu 
dostane?
Těch možností je 
několik, často se na 
nás obrátí sám se-
nior, neboť senioři 
si o  možnostech 
pečovatelské služ-
by také povídají 
mezi sebou a  tak 
jsou celkem infor-
movaní. Často jim 
to doporučí lékař, 
nebo se na nás ob-
rátí rodina. Také se 
nám stává, že nám 
pozorný soused 
ohlásí, že si všiml, 
že někdo v  jeho 
blízkosti možná 
potřebuje péči. Musím říci, že tady v Horních 
Počernicích to funguje skvěle, jak zájem ro-
diny, tak i přátel, či sousedů. Na základě soci-
álního šetření přímo v domácnosti při jedná-
ní se zájemcem o poskytování pečovatelské 
služby posuzujeme zejména to, zda je senior 
v  nepříznivé sociální situaci, zjišťujeme, co 
vše již sám senior nedokáže zvládnout sám, 
s čím potřebuje pomoci a podobně.

Vaše pečovatelská služba je plně hrazená 
uživatelem?
Pečovatelská služba je placená služba, ale 
uživatelé mají možnost získat příspěvek na 
péči a většina uživatelů ho má. Příspěvek na 
péči se vyplácí prostřednictvím Úřadu práce 
na základě posouzení posudkového lékaře 
a sociální pracovnice Úřadu práce. Pokud se 
prokáže, že senior potřebuje péči druhé oso-
by, přizná mu Úřad práce příspěvek na péči. 
Příspěvek na péči slouží k tomu, aby si senior 
zaplatil péči od poskytovatele sociálních slu-
žeb, rodiny nebo např.  i souseda, nikoliv na 
přilepšenou k důchodu.

Panuje mezi poskytovateli těchto služeb 
nějaká rivalita?
Myslím, že vůbec ne, alespoň u nás ne a tak 
by to mělo být všude. Cílem je, abychom 
pomohli seniorům zůstat co nejdéle v  do-
mácím prostředí a  je jedno, zda tu službu 
poskytneme my, nebo jiná registrovaná so-
ciální služba.

S  čím vším dokážete vašim uživatelům 
pomoci?
Péče, kterou nabízíme prostřednictvím pe-
čovatelské služby, spočívá zejména v  po-
moci při péči o  vlastní osobu, tedy pomoc 
s osobní hygienou, přípravou a ohřátím jídla, 
pomoc s chodem domácnosti. Ve zkratce jde 
o  to zabezpečit, aby měl uživatel naší služ-
by stejné prostředí, jaké měl, když ještě sám 
zvládal péči o  vlastní osobu i  svou domác-
nost. Chodíme našim uživatelům na nákupy, 

pro léky, doprovázíme je k  lékařům, zajišťu-
jeme jim obědy, anebo s  nimi chodíme na 
procházky. Naším cílem je uspořádat naše 
služby tak, aby uživatel naší služby mohl zů-
stat co nejdéle doma.
V  rámci základního sociálního poradenství, 
které poskytuje Odbor sociálních věcí a škol-
ství nejen prostřednictvím oddělení pečova-
telské služby, zájemcům pomůžeme nejen 
s vyřízením sociálních dávek, ale také nabíd-
neme různé možnosti využívání sociálních 
služeb, a to jak naší pečovatelské služby, tak 
i sociálních služeb poskytovaných například 
v LRS Chvaly, nebo u dalších poskytovatelů.

Kolik pečovatelek se o uživatele stará?
Máme šest pečovatelek a řidiče. Musím říci, 
že je skvělé, jaký máme tým. Naše pracov-
níky jejich práce opravdu baví a  naplňuje, 
nemají problém u uživatele zůstat déle, když 
je to potřeba. Umí se dobře vypořádat se 
stresem a  vyrovnávat se se závěrečnou fází 
života.

Jaké plány máte do budoucna?
Rádi bychom zřídili denní stacionář, což je 
služba, která tady chybí a určitě by rodinám, 
pečujícím o seniory hodně pomohla. Senioři, 
kteří již nemohou sami bez pomoci zůstávat 
doma, by mohli trávit den v denním stacio-
náři, kde by pro ně byl připravený plnohod-
notný program. Ráno by seniora přivezla buď 
rodina, anebo by odvoz zajistil denní stacio-
nář a odpoledne by senior mohl přijet stej-
ným způsobem domů. Zatím paní starostka 
pracuje na výkupu pozemků a bude se při-
pravovat studie, v příštím roce by měla začít 
samotná výstavba a v roce 2018 již otevření. 
Ve stacionáři bychom rádi měli i tzv. krizový 
pokoj pro seniory, kteří přišli z nějakého dů-
vodu krátkodobě o bydlení.

Lenka Bartáková, 
redaktorka

CHCEME POMOCI SENIORŮM ZŮSTAT CO NEJDÉLE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
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Ve svých domovech bereme úklid jako běž-
nou denní věc, zintenzivněnou o  sezónní, 
tzv. velké gruntování. To přichází mimo jiné 
i  po zimě, před Velikonocemi: vítáme jaro 
s  březovými košťaty, zdobíme domy, byty 
i  příbytky, čistíme zahrady, předzahrád-
ky a  dvorky. Stejné je to s  ulicemi. Do nich 
vjíždí malé i  velké čistící stroje, vstupují do 
nich menší či větší armády zametačů, čističů 
a zvelebovatelů. Březnový i dubnový gene-
rální úklid ulic a chodníků proběhl v Horních 
Počernicích v podobném duchu. Během dne 
jste mohli potkat roztočená kola zametacích 
strojů i pracovníky Odboru místního hospo-
dářství MČ Praha 20, kteří uklízeli chodníky 
a  vytrhávali plevel. Zušlechťovali městskou 
část, ve které žijeme, abychom ráno, když 
spěcháme do práce či vyjdeme na nedělní 
procházku, měli příjemný pocit, že je uklize-
no, že se o pořádek dbá. Jenže: jeden den je 
ulice čistá a druhý už prozrazuje geografický 
posun směrem na východní mentální linii. 
Opět se objevují nedopalky, odhozené pet 
láhve, pytlík od čehosi, papírek od sušenky 
a…taky bobky. Povětšinou ty psí. Nepejskař 
pejskaře nikdy nepochopí a  obráceně bývá 
povýšená nevraživost stejná. Faktem ale je, 
že chodníky, předzahrádky či pruhy zeleně 
bývají mnohdy katastrofálně zaneřáděné 
psími exkrementy, které někdo zapomněl 
uklidit.

Zapomněl, nechtěl, nevěděl - anebo jen 
nemohl uklidit?
I když jsou poplatky za psy v Horních Počer-
nicích na nejvyšší možné hranici dané záko-
nem, značně alibistická teze „protože platím 
řádně daně, nemusím nic uklízet, mělo by se 
starat město či městská část“ není správná. 
Sbírání psích exkrementů je povinností uve-
denou v  zákoně. V  případě nedodržování 
čistoty a pořádku ve veřejném prostoru mají 
strážníci Městské policie pravomoc občana 
pokutovat.

Právníkovo okénko
Podle § 44 odst. 3 písm. c) zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze vydalo Hl. m. Pra-
ha obecně závaznou vyhlášku, která praví:
(1) Každý je povinen se chovat tak, aby: a) 
nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných ve-
řejných prostranství, b) nebránil či nezne-
možnil udržování čistoty ulic nebo jiných 
veřejných prostranství.
(2) Při znečištění ulice a jiného veřejného 

prostranství odstraní neprodleně znečiš-
tění jeho původce.
(3) V případě znečištění ulice nebo jiného 
veřejného prostranství výkaly zvířete od-
straní neprodleně toto znečištění osoba, 
která je vlastníkem nebo držitelem zvíře-
te nebo jiná osoba, která má zvíře v dané 
chvíli ve své péči

To, že si s sebou majitel psa vezme na venče-
ní do kapsy speciální papírový pytlík s uvnitř 
ukrytou lopatkou, je věcí informovanosti, 
zvyku, vychování, ukázněnosti a  ohledupl-
nosti. Stejně, jako když pak člověk na pro-
cházce, jakmile k  tomu nastane čas, ohne 
hřbet a uklidí. Nejspíš trochu utopickou vizí 
je, že by každý majitel po svém psovi nejen 
uklidil exkrementy, ale zároveň si také nosil 
láhev s  vodou a  podle možností by spláchl 
i  velice agresivní moč. Je to nejen známka 
respektu k ostatním a k prostředí, ve kterém 
žije, ale i povinnost vyplývající přímo ze zá-
kona. Za znečištění veřejného prostranství 
totiž hrozí postih a  finanční sankce ve výši 
1000 Kč.

Akce SeberTO!
Určitě není nutné ihned sahat k  pokutám, 
mnohem lepší a  účinnější je motivování 
a osvěta. Proto Městská část Praha 20, z inici-
ativy komise pro projekt Zdravá městská část 
a Místní agenda 21, chystá jednodenní akci 
„SeberTO!“, která proběhne 25. května 2016 
v  ulicích Horních Počernic. V  tento den bu-
dou smíšené hlídky městských strážníků 
a  žáků ZŠ Ratibořická oslovovat pejskaře 
a  upozorňovat je na nutnost uklízet exkre-
menty po jejich psovi. Těm majitelům psů, 
kteří řádně uklízejí, budou rozdávat pamlsky 
pro jejich čtyřnohé svěřence a  ty, co zapo-
menou či nebudou vědět, že se má uklízet, 
upozorní a  vysvětlí jim situaci. Akci kromě 
Městské policie podporují i  spolky a  další 
organizace Horních Počernic, zejména naši 
aktivní senioři.

Připojte se k nám!
Také vám vadí psí nepořádek na ulicích? 
Také se bojíte přejít travnatý pás před do-
mem, abyste si domů neodnesli něco ne-
pěkného na podrážkách svých bot? Připojte 
se k nám! Ve sběrném dvoře v ulici Chvalko-
vická (tel. 281 924 959, otevírací doba po -pá 
8:30-18:00, so 8:30-15:00) jsou k vyzvednutí 
zdarma cedulky s  nápisy a  kresbami, které 
vymysleli žáci ZŠ Ratibořická pod vedením 
Mgr. Aleny Šefčíkové. Cedulku můžete umís-
tit tam, kde se podle vás pejskaři nejčastěji 
mýlí v tom, že uklízení není nutné.

Doplníme síť odpadkových košů na psí 
exkrementy v ulicích
Ale co když je pro majitele psů v naší městské 
části obtížné sehnat dost papírových pytlíků 
nebo někde chybí koše nebo prostě mají 
pocit, že jsou místa, která nemají ani jedno? 
Pokud budete mít námět, jak přispět k lepší 

vybavenosti našich ulic v  tomto směru, ne-
váhejte kontaktovat Úřad městské části Pra-
ha 20, urad@pocernice.cz nebo přímo odbor 
místního hospodářství, pana Jaroslava Píšu: 
jaroslav_pisa@pocernice.cz. Městská část je 
připravena v tomto kalendářním roce dopl-
nit síť speciálních „psích“ košů v ulicích – řek-
něte nám, kde!

Abychom to zbytečně nerozmazávali - boj 
se „psím“ nepořádkem na veřejných pro-
stranstvích v číslech a datech:
Počet stojanů se sáčky a  počet košů na psí 
exkrementy v Horních Počernicích (aktuální 
stav): 60 košů (v případě zájmu a zaslaných 
vytipovaných míst či lokalit může být navý-
šeno v roce 2016 až o 20 ks).
Finanční náklady spojené s údržbou a provo-
zem košů a stojanů za rok: 400 tisíc Kč.
Městská část Praha 20 - Horní Počernice se 
rozhodla vybudovat tzv. „psí park“. Park bude 
zřízen v  lokalitě lemované ulicemi Jizbic-
ká, Komárovská, Markupova, Češovská, a  to 
po vyřešení všech matejkoprávních vztahů. 
Předpokládaný termín realizace je v  roce 
2017.

Barbora Stýblová, 
členka Komise pro PZMČ a MA21

SeberTO! aneb ČISTÉ TRÁVNÍKY NEJEN PRO NAŠE DĚTI!
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Díky pozvání pořadatelů – Klubu historic-
kých vozidel Horní Počernice byla Divizna - 
husitská diakonie spolu s Azylovým domem 
SKP HoPo, RC MUM a Chráněným bydlením 
na Xaverově členem realizačního týmu  
VeteranParty 2016. Spolupráce byla skvě-

lá. Snad jsme všichni svou troškou přispěli 
k úspěchu příjemné akce.
Z krásy veteránů nám přecházely oči, ze sty-
lových kostýmů účastníků jsme nestíhali vy-
bírat nejhezčí. Naše děti předaly účastníkům 
Spanilé jízdy krásné obrázky jejich aut, které 
samy namalovaly. Zbytek aut jsme poslali 
jako dárky úplně všem. U stánku Divizny na 
Veteránech bylo rušno. Malovalo se tu, vy-
rábělo. Hlavně ale čekalo na super jízdu po 
Horních Počernicích v historickém autobusu.  
Chceme proto na tomto místě poděkovat 
všem, kteří nám pomáhají. V tomto případě 
konkrétně Janu Brunnerovi, Danielu Tremlo-
vi a dalším členům Klubu historických vozi-
del Horní Počernice. Děti s mentálním posti-

žením, které se v Divizně scházejí, jsou moc 
statečné. I navzdory nepřízni osudu se snaží 
zapojit do chodu běžného světa. Daří se jim 
to právě jen díky takovým lidem s pochope-
ním, kteří jim svou podporou a pomocí do 
něho pomáhají otevírat ona pomyslná vrát-
ka. 
Děkujeme i za pomoc v  rámci projektu  
Mluvme spolu, který podpořila společnost 
T-Mobile.

Za Diviznu ‑ Alena Štrobová, 
 Alžběta Cibochová, Eva Cudlínová 

Foto: Karel Cudlín

V sobotu 23. 4. 2016 opět úspěšně proběhla 
VETERANPARTY 2016. Tato akce pořádaná 
Klubem historických vozidel Horní Počerni-
ce ve spolupráci s  Městskou částí Praha 20 
a dalšími spolupracujícími organizacemi, za 
podpory mnoha sponzorů přilákala mnoho 
počerňáků strávit příjemný den na Chvalské 
tvrzi. Na akci se sešlo 86historických vozidel 
a 14 motocyklů od r. v. 1923 do r. 1970. Sou-
částí celodenního programu, provázeného 
živou hudbou, byla řada soutěží. Diváci se 
mohli zapojit do hlasování o nejhezčí vozidlo 
a ve slosování hlasovacích kuponů vyhrát ně-
kterou z více jak 100 hodnotných cen. V této 
divácké soutěži zvítězil pan Jan Weitz s  vo-
zem Tatra 57Sport z r. 1932. Trasa letošní jízdy 
historických vozidel, na které posádky plnily 
soutěžní úkoly, vedla do Brandýsa nad La-
bem a zpět. Vítězem letošní jízdy se stal pan 
František Martykáň s  vozem Ford Mustang. 
V  hodnocení odborné poroty o  nejhodnot-
nější historické vozidlo zvítězil pan Lněnič-
ka Jiří s vozem Hupmobil roadster z r. 1930. 
Zajímavou součástí akce byla přehlídka a vy-
hodnocení historických kostýmů z 20.-30.let 
minulého století, kterou velice zajímavým 
komentářem provázena členka klubu paní 
Nataša Hadačová. Vítězem soutěže histo-
rických kostýmů se stali manželé Weitzovi 

s oblečením ladícím s jejich Tatrou z r. 1932. 
Motto letošní akce bylo: PRO DOBROU VĚC 
MUŽEME VŠICHNI SPOLUPRACOVAT A BAVIT 
SE. Toto heslo se plně naplnilo. Na úspěchu 
akce měli velký podíl děti a zástupci místních 
spolků a  organizací Divizna, Azylový dům, 
MUM a  Chráněné bydlení. Ti nejen přispěli 
na provoz historického autobusu, ale děti 
namalovaly i  diplomy pro účastníky a  ob-
rázky jejich vozidel, které osobně předávaly. 
Potvrdilo se, že i děti s různým stupněm po-

stižení, nebo sociálního vyloučení, se mohou 
zapojit do těchto akcí a sami prožít den plný 
zážitků. Za úspěchem akce jsou sponzoři, 
bez jejichž pomoci by nebylo možné akci re-
alizovat v tomto rozsahu. Jsou to především: 
T-Mobile v rámci projektu Mluvme spolu, 
Česká podnikatelská pojišťovna, firmy LEKO, 
KOBRAS, BR -TRADE,PEKAŘSTVÍ MORAVEC, 
Restaurace BOWLING, EKIS, STUDIO 66, SVĚT 
NÁŘADÍ, Vinotéka pana Brotánka a počernic-
ký občan pan JUDr. Milan Usnul.
Závěrem je třeba poděkovat MČ Praha 20 
Horní Počernice za vzornou spoluúčast 
a pomoc na pořádání akce a jmenovitě paní 
starostce Haně Moravcové, která se do orga-
nizace akce zapojila nejen jako čelný před-
stavitel naší Městské části, ale i  jako organi-
zační pracovník a  pomocník ve štábu akce 
i v úseku občerstvení.
Poděkování patří také především všem 
členům klubu za obětavou práci při  
realizaci akce. Již teď se s  průběhem akce 
a  zajímavostmi z  ní můžete seznámit na 
stránkách našeho Klubu historických vozidel  
www.khv -pocernice.cz.
Těšíme se společně s vámi již na VETERAN-
PARTY 2017.

Za KHV Horní Počernice
Brunner Jan, místopředseda klubu

VETERANPARTY  2016

PODĚKOVÁNÍ POŘADATELŮM VETERANPARTY 2016
Čl

án
ky
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POKLADNA

Vstupenky do Divadla Horní Počernice jsou v prodeji v pokladně Chvalského zámku denně 
od 10.00 do 16.00 hodin. Pokladna divadla je otevřena vždy pouze hodinu před začátkem 

každého představení pro veřejnost. Po předchozí dohodě je možné vstupenky koupit  
i v kanceláři divadla. Vstupenky do Divadla v přírodě se prodávají pouze v místě, vždy hodinu  

před začátkem představení. 
Pozor! V období 16.5.-24.6. je Chvalský zámek z důvodu provádění údržby uzavřen. 

REZERVACE
Internetové rezervace jsou možné 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.

Pondělí 9. května v 19.30
ANI ZA MILIÓN! (stálá scéna)

Pátek 13. května v 16.00
POPELKA (stálá scéna)

Pátek 13. května ve 21.00
MNOHO POVYKU PRO NIC (Divadlo v přírodě)

Sobota 14. května v 15.00
POPELKA (stálá scéna)

Sobota 14. května v 17.00
ZPÁTKY DO AFRIKY (Divadlo v přírodě)

Sobota 14. května ve 21.00
BROUK V HLAVĚ (Divadlo v přírodě)

Neděle 15. května v 17.00
ZPÁTKY DO AFRIKY (Divadlo v přírodě)

Neděle 15. května ve 21.00
LIMONÁDOVÝ JOE (Divadlo v přírodě)

Pátek 20. května ve 21.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (Divadlo v přírodě)

Sobota 21. května v 17.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (Divadlo v přírodě)

Sobota 21. května ve 21.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (Divadlo v přírodě)

Neděle 22. května v 17.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (Divadlo v přírodě)

Neděle 22. května v 19.30
BOŽSKÁ SARAH (stálá scéna)

Pátek 27. května v 19.30
DUOMY (stálá scéna)

Pátek 27. května ve 21.00
TŘI PŘÁNÍ (Divadlo v přírodě)

Sobota 28. května v 17.00
TŘI PŘÁNÍ (Divadlo v přírodě)

Sobota 28. května ve 21.00
TŘI PŘÁNÍ (Divadlo v přírodě)

Neděle 29. května v 17.00
TŘI PŘÁNÍ (Divadlo v přírodě)

Květnová dopolední představení
Úterý 3. května v 9.00
FRANK NOVOTNY AND THE CASE OF THE 
PRESENT PERFECT (stálá scéna)
Středa 4. května v 9.00
THE HISTORY OF ENGLAND  (stálá scéna)
Středa 11. května v 10.00
ZPÁTKY DO AFRIKY (stálá scéna)
Čtvrtek 12. května v 10.00
ZPÁTKY DO AFRIKY (Divadlo v přírodě)
Pátek 13. května v 10.00
ZPÁTKY DO AFRIKY (Divadlo v přírodě)
Úterý 17. května v 10.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (stálá scéna)
Středa 18. května v 10.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (stálá scéna)
Čtvrtek 19. května v 10.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (stálá scéna)
Pátek 20. května v 10.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (stálá scéna)
Pátek 27. května v 10.00
TŘI PŘÁNÍ (Divadlo v přírodě)
Úterý 31. května v 10.00
NÁPADY FEŠÁKA BLEŠÁKA  
(Divadlo v přírodě)

VÝSTAVA VE FOYER

FILIP NOVÁK - Náš svět
Prodejní výstava fotografií 

V KVĚTNU HRAJEME 
NA STÁLÉ SCÉNĚ
Pondělí 9. května v 19.30
Michaela Doleželová a Roman Vencl

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

Pátek 13. května v 16.00
Sobota 14. května v 15.00

POPELKA
Taneční studio Balletina
Dětské baletní představení
Vstupné 170 Kč
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Neděle 22. května v 19.30
John Murrell

BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich
Režie: Alice Nellis
Příběh posledního léta slavné herečky a skanda-
listky Sarah Bernhardtové.
Hrají: Iva Janžurová a Kryštof Hádek
(přeložené představení z února 2016)
Vstupné 450, 400, 350 Kč

Pátek 27. května v 19.30

DUOMY
koncert
Pop -folkový večer proložený mluveným slo-
vem a nabitý pozitivní atmosférou. Jako hosté 
vystoupí pražský písničkář Petr Brousil a autor 
vtipných povídek na 50 slov Jan Beran.
Vstupné 100 Kč

NA ČERVEN 
PŘIPRAVUJEME
Pátek 10. června v 19.30 
Irena Dousková

HRDÝ BUDŽES
Divadlo Příbram
Režie: Jiří Schmiedt
Inscenace je exkursem do naší nedávné histo-
rie a přibližuje tragikomiku prvních roků husá-
kovské normalizace v  podání zvídavé žákyně 
druhé třídy ZDŠ v Ničíně, Helenky Součkové.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, 
Libor Jeník
(přeložené představení z března 2016)
Vstupné 350, 320, 280 Kč

46. ROČNÍK FESTIVALU 
DIVADLO V PŘÍRODĚ
Po roce se opět rozjíždí festival Divadlo 
v přírodě, je nejvyšší čas nachystat si deku 
a  přijít si užít neopakovatelnou atmosféru 
naší letní scény. Těšíme se na vás.
Divadlo v přírodě najdete v areálu zahrady ZŠ 
Spojenců ve Svépravicích. Vstupenky se kupu-
jí přímo na místě, není spuštěn systém online 
rezervací. Vstupné na odpolední představení je 
pro děti do 12  let 30 Kč, ostatní 50 Kč. Na ve-
černí představení platí jednotné vstupné 50 Kč 

pro každého diváka bez rozdílu věku. Věrným 
divákům nabízíme možnost zakoupení perma-
nentky v  ceně 250 Kč, která platí na všechna 
představení. Rodiné vstupné v  ceně 120 Kč 
platí pro dva dospělé a dvě děti nebo pro jed-
noho dospělého a tři děti.

Sobota 14. května v 17.00
Neděle 15. května v 17.00

ZPÁTKY DO AFRIKY
Rodinné divadlo Na Radosti
Režie: Eva Čechová
Zvířátka z pražské ZOO Troja se náhodou do-
stanou ke klíčům od klecí, zmocní se jich a vy-
dají se na dobrodružnou cestu z  Prahy zpět 
do Afriky. Hravé a vtipné představení vychází 
z  poetiky dětské kresby a  vidění světa kolem 
nás. S velkým úspěchem jsme Zpátky do Afriky 
uvedli na stálé scéně a těšíme se na novou po-
dobu v přírodním divadle.
Hrají: J. Čechová, V. Čechová, K. Eisenhamme-
rová, M. Klímová, B. Tůmová, A. Kulhavá,
A. Staňková, L. Schovancová a T. Zuščík.

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
Korektně nekorektní komedie.
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 
láska, nefalšovaná zrada, okřídlená fáma a pří-
zemní negramotnost policejního sboru.
Představení je nominováno na prestižní pře-
hlídku Jiráskův Hronov 2016.
Hrají: K. Hejduková, L. Auterská, M. Dobiášová, 
M. Drahovzal, P. Němec, T. Milbach

Sobota 14. května v 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. Hra je navíc okořeněna 
záměnou osob. Komedie srší ironií a  vtipem, 
má mistrně vystavěnou zápletku. Neuvěřitelný 
spád nenechá diváka ani chvilku vydechnout, 
také vzhledem k tomu, že jde o komedii omylů, 
záměn, nedorozumění a rychlých převleků.
Hrají: M. Mišík, M. Skalický, V. Kmoníčková, 
S. Chaloupková, V. Tláskal

Neděle 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.

Pátek 20. května ve 21.00
Sobota 21. května v 17.00 a 21.00
Neděle 22. května v 17.00

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DS Počerníčci
Režie: Klára Šimicová a Jana Sůvová
Pohádkový příběh o  dívence Alence a  jejím 
světě fantazie známý z knihy Lewise Carolla.
Na inscenaci jako host spolupracoval Ota Ba-
lage, pro Počerníčky složil hudbu a  nahrál 
s nimi písničky. Určitě si nenechte ujít kouzelný 
svět, který vynikne právě na naší letní scéně.
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. Relijcová



22Hornopočernický zpravodaj – květen 2016

Pátek 27. května ve 21.00
Sobota 28. května v 17.00 a 21.00
Neděle 29. května v 17.00

TŘI PŘÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Roman Chlup a Eva Bartoňová
Veselá pohádka o  kouzelném prstýnku, který 
dokáže plnit přáni, a  o  dívce Markétce, která 
si myslí, že s jeho pomocí najde štěstí v životě. 
Pohádka, ve které je zlo opravdu zlé a  dobro 
překoná všechny nástrahy.
Po loňském úspěšném Králi zlodějů se můžete 
těšit na další autorskou hru Evy Bartoňové.
Hrají: L. Vondráčková, M. Ullver/ 
L. Laurenčíková, E. Bartoňová, O. Pech/  
L. Kumst, D. Urban, M. Grulich a R. Chlup

Pátek 3. června ve 21.00
Sobota 4. června v 17.00 a 21.00
Neděle 5. června v 17.00

NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Pohled do kouzelného světa hmyzí říše a jejích 
krás. Nechybí spousta legrace a sem tam něja-
ké ty karamboly, které hmyzí kamarádi svými 
nápady dokážou natropit. Těšit se můžete na 
krásné kostýmy a spoustu písniček.
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.

Pátek 10. června v 21.00
Sobota 11. června v 17.00

RYCHLÉ ŠÍPY
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Bára Jelínková
Divadelní zpracování známého komiksu Jaro-
slava Foglara, které jste měli možnost vidět na 
festivalu Divadlo v přírodě již v loňském roce 
a které pro velký zájem letos reprízujeme.
Hrají: P. Beneš, V. Procházka, J. Spizer, 
J. Hohenberger, V. Duban, A. Dufek, S. Spotzer, 
P. Kříž, A. Holcová, B. Bartošová, J. Povolná, 
A. Moudrá, M. Moudrá, A. Herianová/ 
D. Herianová

Sobota 11. června ve 21.00

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Duch sira Simona je vytržen z poklidné existen-
ce na anglickém zámku Canterville, kde už po 
staletí úspěšně děsí generace svých potomků. 
Nový majitel, vyslanec Spojených států americ-
kých, je osvícený muž, který nemá pro astrál-
ní jevy nejmenší pochopení, a strašidlo je tak 
konfrontováno s  představiteli Nového světa. 
Naštěstí je tu ještě vyslancova dcerka, která pří-
běh dovede ke zdárnému konci. Hra je úsměv-
ným hororem i romantickou komedií.
Hrají: J. Špaček, M. Král, L. Hendrychová, 
J. Keilová, N. Sýkorová, Š. Sýkora, 
R. Sýkorová, A. Stružková, K. Pařízková, 
S. Tomek

Neděle 12. června ve 21.00

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si 
vyhovujícího otce.
Hrají: P. Sůva, N. Sýkorová, K. Márová/ 
L. Kožíšková, O. Hrubeš, E. Králová, 
T. Matyska, T. Procházka, D. Špaček, 
K. Cvrčková, M. Hádečková/D. Dongresová, 
M. Klich j.h., J. Procházka, F. Vohralík j.h., 
P. Kříž, M -Vaněčková, A. Červená, Š. Sýkora, 
D. Sedláček

Pátek 17. června ve 21.00
Sobota 18. června v 17.00 a 21.00
Neděle 19. června v 17.00

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Kristýna Cincibusová
Klasická pohádka o  hodné Sněhurce, zlé ma-
ceše, trpaslících a  lesních zvířátkách pro naše 
nejmenší diváky.
Hrají: M. Růžička, A. Čada, P. Brenkusová, 

B. Šípková, J. Koucký, S. Mosleh, 
M. Růžičková, V. Douša, Š. Moravcová, 
T. Vančurová, V. Ryšavá, J. Jarolím, 
F. Vondráček, N. Spilková, M. Vlčková, 
A. Brenkusová, A. Nechutová, T. Maršíková, 
E. Železná, J. Doušová, N. Večeřová, 
K. Nezbedová

Čtvrtek 23. června ve 21.00
Pátek 24. června ve 21.00

SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Iva Ptáčková a Klára Šimicová
Myslíte si, že když se odstěhujete na venkov, 
budete moci v klidu psát a věnovat se zahra-
dě? To byste se divili. Nikdy totiž nevíte, na jaké 
sousedy narazíte. Komedie o  tom, že venkov 
nemusí být vždycky úplná idylka.
Hrají: K. Šimicová, J. Špaček, Z. Víznerová, 
A. Vytlačilová, M. Rutner/D. Urban, J. Sůvová, 
F. Vohralík

Neděle 26. května v 17.00

O KLUKOVI, CO UTEKL K CIRKUSU
Ivo Vrba
Interaktivní hudební vyprávění.
Ivo si donese různá rachtátka, bouchátka, 
chrastítka i  jeden větší hudební nástroj, bude 
vám vyprávět, hrát, bubnovat a zase vyprávět. 
Postupně vás zapojí do hry a všichni si užijeme 
krásné odpoledne v Divadle v přírodě.

Sobota 25. května ve 21.00
Neděle 26. května ve 21.00

ROZMARNÉ LÉTO
Režie: Alexandra Ptáčková a Michal Pivarči
Nasajte chřípím atmosféru líné plovárny na 
břehu slovutné řeky Orše a náladu lázeňského 
městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí 
přátele: lázeňského mistra, majora a  abbého, 
kteří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného 
léta v přátelském hašteření. A stejně jako oni se 
na moment zastavte a nechte si učarovat krás-
nou Annou a magickým světem kouzelníka Ar-
noštka. Zdali se vám také zatočí hlava?
Hrají: J. Špaček, I. Ptáčková, M. Král, 
F. Minařík, M.Pivarči, L. Kožíšková, N. Sýkorová, 
Š. Sýkora, J. Keilová, A. Stružková, D. Procházková, 
O. Hrubeš, T. Matyska, P. Beneš
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KNIŽNÍ NOVINKY:
Světla Alexijevičová: Konec rudého 
člověka (Pistorius,Olšanská)

Text je mozaikou desítek 
skutečných hlasů, které Ale-
xijevičová zaznamenala na 
magnetofon při rozhovorech 
s  nejrůznějšími lidmi. Vyprávě-
jí o  tom, jak věřili sovětskému 
systému, jak zabíjeli a  umírali 
pro jeho ideu, mluví o  tajem-

stvích a  hrůzách komunismu, o  stalinském 
gulagu, válkách, Černobylu… Před čtenářem 
defilují rozmanité osudy a  názory, z  nichž po-
stupně vyvstávají společná traumata a obsese. 
Hrdinové knihy považují za vrchol svobodného 
vzepětí ruské společnosti srpen  1991, kdy do 
ulic Moskvy vyšly statisíce Rusů, aby se postavily 
tankům pučistů, pokoušejících se zrušit demo-
kratické reformy předchozích dvou let. Byla to 
chvíle velkých, byť nepříliš konkrétních nadějí, 
po níž přišlo vystřízlivění. Kapitalismus si Ruso-
vé představovali jako jakýsi velký supermarket 
a najednou se ze dne na den probudili v zemi, 
která patřila do třetího světa a jíž přestali rozu-
mět. Anarchie a  příchod tržního hospodářství 
přinesly inflaci, bezostyšné loupení a zločinnost, 
ztrátu orientace, hospodářský pokles a korupci. 
 
Kateřina Dubská: Dcery (Jota)

Román je volným pokračo-
váním úspěšné prvotiny Člo-
věk Gabriel. Gabrielova dcera  
Josefka odchází se svými dětmi 
do Prahy, velká stmelená rodina 
je stále ještě schopná čelit do-
padům dějinných zvratů české 
historie, která až tragicky po-

znamenává osudy některých jejích členů. Nosi-
telkami síly celé rodiny jsou Josefčiny dcery, ale 
čím více se rozpadávají jejich vlastní manželství 
i původně pevné rodinné vztahy, tím osudověji 
o tuto sílu přicházejí. Jako místy až černá niť se 
knihou vinou otázky nad vztahy mezi ženami, 
které jsou zdánlivě příliš silné, a muži, kteří jsou 
zdánlivě příliš slabí, i vědomí, že jeden tragický 
okamžik v životě první generace dokáže pozna-
menat životy těch, kteří se teprve narodí, a lidé 
sami svá zranění přenášejí.

Nicholas Sparks: 
Volba (Ikar)

Travis Parker má vše, co by si 
muž mohl přát – dobrou práci, 
krásný dům a  spoustu kama-
rádů na trávení volného času. 
Je si téměř jist, že romantický 
vztah by jeho pohodlný ži-
vot jen zkomplikoval. Názor 
změní ve chvíli, kdy se jeho 

novou sousedkou stane Gabby Hollandová. 
Přestože se k  Travisovým pokusům o  sblížení 
nejprve staví nepřátelsky, jeho nezdolnost je na-
konec svede dohromady. Ale to je teprve začá-
tek jejich dlouhé společné cesty, na jejímž konci 
bude jeden z nich muset volit: Jak daleko se smí 
zajít, aby naděje na lásku zůstala živá?

Emma Healeyová: 
Kam se poděla Elizabeth 
(Kniž. klub)

Jak máte vyřešit záha-
du, když si nepamatuje-
te, čemu jste na stopě? 
Román Kam se poděla Elizabeth 
je opředen záhadou, kterou 
čtenáři zprostředkovává sama 
hlavní postava Maud. Ta je neu-
věřitelně zapomnětlivou vypra-

věčkou. Pravda, čtenáři to příliš neulehčuje, ale 
co naplat, stejně si drahou Maud rychle oblíbí. 
Maud je stará, zapomnětlivá, a  když si vezme 
do hlavy, že se ztratila její kamarádka Elizabeth, 
nikdo ji nebere vážně. Ale jak má o tom přesvěd-
čit ostatní, když si sama není jistá, kdy Elizabeth 
viděla naposledy? A  tak jí nezbývá, než se do 
pátrání pustit sama, vyzbrojená lístečky s  po-
známkami, svou papírovou pamětí. Zároveň se 
jí však neustále vrací vzpomínky na její sestru 
Sukey, která se před více než padesáti lety, záhy 
po válce, ztratila neznámo kam a jejíž zmizení se 
nikdy neobjasnilo. V  Maudině mysli se příběh 
Sukey tomu Elizabethině nebezpečně přibližuje 
a Maud se čím dál víc ztrácí ve svých předsta-
vách. Vědomí přítomnosti jí uniká a živé vzpo-
mínky na tragédii, starou již více než padesát let, 
se jí vrací s nebývalou intenzitou.

Táňa Keleová - Vasilková: Touhy 
(Noxi)

„Kdepak život, to ty sama ses 
o  to zasloužila. Mnohem víc 
než kdokoliv jiný. Prožila sis bo-
lest, poznala samotu, zakusila 
zradu… To ale muselo jednou 
skončit. Protože všechno má 
svůj čas, to zlé i  to dobré… 

A  pak, nemysli si, že jsi na konci. Pořád bude 
něco, po čem budeš toužit…“ Lucka je svobod-
ná matka, které osud v podobě nespolehlivého 
partnera uštědřil kruté ponaučení. Má radost 
ze svého synka, dobré vztahy na pracovišti, je-
nom doma trpí v područí despotické nemocné 
matky, která jako by jí nechtěla dopřát žádnou 
radost ze života. Lucku ubíjejí problémy všed-
ních, jednotvárných dní a už ani nedoufá, že by 
ji mohlo ještě potkat něco hezkého. Až jednoho 
dne odjede na lyžovačku a její život se úplně 
změní…
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Milí naši čtenáři,
rekonstrukce knihovny 
nadále pokračuje podle 
plánu a v těchto dnech 
již plánujeme vnitřní 
vybavení novým nábyt‑
kem. Jsme v radostném 

očekávání, i když léto bude opět „horké“,  
čeká nás stěhování knihovny a revize knih, 
kterou jsme povinni provádět každých pět 
let.

Zámecké setkání odpadá
Z důvodu malování na Chvalském zám‑
ku odpadá v květnu a červnu zámecké 
setkání Nejen pro seniory. Skutečnost je 
taková, že z těchto důvodů se potkáme až 
v měsíci září. Doufáme, že pak budou naše  
odpolední programy probíhat bez přeru‑
šení.

Připravujeme na podzim
Tentokrát to bude jubilejní, již 10. ročník 
cyklu Poznej země EU. Připravujeme Dny 
bulharské kultury, doufáme, že se vydaří.

Sledujte naše webové stránky a od 1. květ‑
na nás můžete nově najít i na facebooku...

Literární výročí v květnu

Ludmila Vaňková – 89 let (nar. 9.5.1927)
Viktor Dyk – 85. výročí úmrtí
Milena Jesenská – 72. výročí úmrtí
František Kožík – 107. výročí narození
Oldřich Mikulášek – 106. výročí narození
František Palacký – 140. výročí narození
Bohuslav Reynek – 134. výročí narození
Vítězslav Nezval – 116. výročí narození
Jan Trefulka – 87. výročí narození

Nově nás také najdete na facebooku
www.facebook.com/Místní-veřejná-
-knihovna-Horní-Počernice

za kolektiv knihovny
Božena Beňová
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www.SANCEPROPOCERNICE.cz
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

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

Vážení návštěvníci,
už máte jen několik málo dní (do 15. 5. ), abyste navštívili nejkrásnější a nejzdařilejší výstavu, jaká kdy 
byla nejen na zámku, ale i v Praze a celé České republice. Jedná se o unikátní výstavní projekt Ateliér 
Jiřího Trnky na Chvalském zámku a věřte, že opravdu stojí za to!
Pohádkový víkend 14. a 15. května bude zámkem a výstavou naposledy provázet půvabná Popelka 
a rošťák skřítek Matýsek, abychom o týden později na nádvoří ještě přivítali Festival historických tan-
ců a pak si pořádně vyhrnuli rukávy a oblékli montérky. Čeká nás totiž malování celého zámku, které 
bude probíhat od 16. května do 24. června. Příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje bude za-
jištěn ve vyhrazených dnech, stejně tak budou probíhat svatby a dohodnuté akce (viz informace níže). 

Krásně vymalovaný zámek se pak na vás koncem června usměje novou výstavou Merkur není jen planeta a také Svatoján-
ským bálem princezen, rytířů a princů na nádvoří (19. 6. ). Tak nám drže palce, ať vše zvládneme.
Děkujeme za přízeň.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

UŽ JEN do 15. 5. 2016, denně od 9 do 17 hod.

ATELIÉR JIŘÍHO TRNKY NA CHVALSKÉM 
ZÁMKU
Unikátní výstavní projekt představí tvorbu světoznámé-
ho 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 
vyzkoušet si práci animátora a režiséra loutkového filmu. 
Nedílnou součástí výstavy je kinoautomat zvaný Kinomat, 
kde si můžete sami promítat filmy, například Špalíček, Sta-
ré 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.

Doprovodné akce:
• 14. 5. Pohádková sobota na zámku s Popelkou a světem 
   J. Trnky
• 15. 5. Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýskem 
   a světem J. Trnky

Projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, 
hlavního města Prahy, MČ Praha 20 a Státního fondu kultury ČR. 
Děkujeme za podporu našim partnerům: společnostem O.K. 
Servis BioPro, Restaurace Sezona a M+M, s. r. o. Výstavu připra-
vil 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
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AKCE PRO VŠECHNY

So 14. 5. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU  
S POPELKOU A SVĚTEM JIŘÍHO TRNKY
Už vás někdy zámkem a výstavami provázela půvabná princezna 
Popelka? Chtěli byste ji zažít „naživo“, projít s ní celý Chvalský zámek, 
unikátní výstavu Ateliér Jiřího Trnky s loutkami i filmy a zároveň se 
bavit a soutěžit? Hodná, milá a hezká princezna Popelka vás v sobo-
tu 14. 5. mezi 10. a 17. hodinou provede zámkem i výstavami, bu-
dete hledat ztracený střevíček, bavit se a soutěžit. 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 15. 5. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU SE SKŘÍT-
KEM MATÝSKEM A SVĚTEM JIŘÍHO TRNKY
Nezbedný rošťák skřítek Matýsek vás v  neděli 15.  5. mezi  
10. a  17. hodinou provede zámkem a  unikátní výstavou Ateliér  
Jiřího Trnky s  loutkami i  filmy. Zároveň se budete bavit a  soutě-
žit a dozvíte se spoustu zajímavostí i nějaké tajnosti. Po skončení 
prohlídky můžete na zámku ještě zůstat, jak dlouho budete chtít. 
Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy v celou ho-
dinu (poslední prohlídka v 16 hodin). Informace a rezervace času 
prohlídky (nutná): tel. 281 860 130. Těšíme se na vás.

So 21. 5. Od 13 do 17 hod.

FESTIVAL HISTORICKÝCH TANCŮ NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU
Srdečně zveme na 13. ročník festivalu historického tance, který se koná 
v sobotu 21. května od 13 do 17 hod. na zámeckém nádvoří. Akci pořádá 
Dům dětí a mládeže z Prahy 7. Čekají vás působivá taneční vystoupení, rytíři 
v plechu i bez něj, historická hudba a skupiny historického tance z celé repub-
liky. Máte možnost pokochat se historickým tancem od gotiky až po 30. léta 
20. století. Vstup na nádvoří zdarma.

PROVOZNÍ UZAVŘENÍ ZÁMKU KROMĚ  
NÁDVOŘÍ:  OD 16. 5. do 31. 5. 2016
PROVOZNÍ OMEZENÍ ZÁMKU:  
do 24. 6. 2016 
PŘÍJEM INZERCE POUZE VE  VYHRAZE-
NÝCH DNECH: Po, St, Pá od 9 do 11  
a od 14 do 16 hod.
Z důvodu malování celého Chvalského zámku oznamujeme našim 
návštěvníkům, že ve dnech od 16. do 31. května 2016 bude zámek 
uzavřen. Otevřena bude recepce pro příjem inzerce do Hornopo-
černického zpravodaje, a to pouze ve vyhrazených dnech pondělí, 
středa a pátek, vždy od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin. Dále bude ote-
vřeno nádvoří pro předem domluvené akce (Festival historických 
tanců) a svatby.
Po celý měsíc červen bude zámek provozně omezen: proběhnou 
jen svatby a dohodnuté akce ve 2. patře (salonky) a na nádvoří.  
Příjem inzerce proběhne ve vyhrazených dnech (viz výše), pokud  
zrovna nebude probíhat malování recepce. Děkujeme za pochopení.
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Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za březen 2016
Milé děti, březen byl stále ve znamení výstavy Ateliér Jiřího Trnky a pohádkového víkendu a jsme rádi za vaši přízeň 
našim výstavám a akcím. Víla Ohnivka vás tentokrát trochu napínala, neboť jste měly najít dřevěnou sochu rytíře, 
který zápasí s drakem a zjistit, kdo je ten rytíř. Někteří z vás tipovali prince Bajaju, ale kdepak, onen rytíř je sv. Jiří! Štěs-
tí při losování měla desetiletá Justýna Korbelová z Horních Počernic, která si vybrala komentovanou prohlídku  
s patronkou zámku vílou Ohnivkou. Počet odevzdaných kuponů byl 322 a správných odpovědí 301. 
Tak co, zkusíte to příště?                     - ak‑

TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC – UZÁVĚRKA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE JE 15. 5.! 
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 
vyhlásil fotografickou soutěž pro kalendář 
na rok 2017. Téma zní: To nejlepší z  Hor-
ních 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 nejlep-
ší“, co máte v Horních Počernicích rádi – ob-
líbená místa, památky, akce, sport, kulturu, 
zvířata či lidi.

Nejlepší fotografie budou publikovány v ka-
lendáři MČ na rok 2017, na stránkách i titul-
ních stranách Hornopočernického zpravo-
daje 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 odmě-
něni poukázkami do Hornbachu v této výši:  
1. místo  – 3 000 Kč, 2. místo  – 2 000 Kč  
a 3. místo - 1 000 Kč. Fotografie všech účast-
níků 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@chvalsk yzamek .cz  
(tel. 601 388 902). Těšíme se na vaše fotogra-
fie i  na přípravu a  práci na kalendáři na rok 
2017.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

SALON VÝTVARNÍKŮ HORNÍCH POČERNIC A OKOLÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU 
– VÝZVA UMĚLCŮM
Chvalský zámek připravuje v  termínu od 
28.  června do 27.  srpna  2016 unikátní 
prezentaci výtvarných děl umělců a  vý-
tvarníků z Horních Počernic a okolí. V  let-
ním prázdninovém termínu tak budou moci 
umělci zdarma vystavit svá díla v  galerii 
Chvalského zámku a  návštěvníci spatří to 
nejlepší, co se ve zdejším kraji urodilo. Slav-
nostní zahájení výstavy proběhne symbolic-
ky 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. adjus-

tované 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
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Na počest vyhlášení Horních Počernic měs-
tem bylo ve čtvrtek 6. února 1969 uspořádá-
no  v prozatimním kulturním dome slavnostní 
plenární zasedání.  V první  části byly schvále-
ny nové pravomoci komisí a program činnosti 
Měst. NV na rok 1969. Hlavní projev k účast-
níkům slavnosti přednesl tajemník Měst. NV 
Karel Hejna, ve kterém shrnul historii rozvoje 
Horních Počernic a naznačil dál i směr rozvo-
je. Poté tajemník SKNV Holý předal předsedo-
vi Měst.NV Jaroslavu Hertlovi Statut nového  
města. Po pozdravech hostů  ze sousedních 
obcí následovala druhá část s kulturním pro-
gramem za působení předních herců a  zpě-
váků z Prahy.
Další událostí v roce 1969 bylo zavedení třetí 
autobusové linky a to od 1. května. Další změ-
na v dopravě pak přišla od 1. září, kdy dosa-
vadní odstupňované jízdné bylo změněno na 
jednotnou částku 1  korunu pro dospělého 
cestujícího a 50 haléřů pro vojáka základní 
služby a děti od 10 let. Toto jednotlivé jízd-
né se vhazovalo do pokladničky umístěné u 
vstupu, na který dohlížel řidič. V autobusech 
již nejsou průvodčí. Týdenní a měsíční jízden-
ky zůstaly beze změny.
První mužstvo TJ Xaverov hrající divizní kopa-
nou se probojovalo do první třetiny tabulky, 
druhé mužstvo úspěšně zvládá okresní pře-
bor a družstva dorostenců a žáků se drží na 
špičkách svých soutěží. V kopané roku 1969 
oproti ještě nedávné minulosti je v prvním 
mužstvu zcela nové to, že většina hráčů již ne-
jsou bydlícími občany Horních Počernic, ale 
bydlí zcela jinde a nehrají již zcela amatérsky, 
protože se již za odehraná utkání a podané 
výkony platí.
Událostí se stalo tohoto roku také celostátní 
šetření Čs. statistického úřadu o počtu ovoc-
ného stromoví. Pro místní šetření byly Horní 
Počernice rozděleny na šest sčítacích okrsků. 
Vlastní šetření pak prováděli proškolení členo-
vé místní organizace zahrádkářů pod vedením 
pracovníka z úřadu Měst. NV. Výsledkem sčítá-
ní k 30. 9. 1969 byl nasledující počet ovocných 
stromů a keřů u nás: jabloní 11 043, hrušní 
4 080, třešní  2 893, višní 898, broskvoní 251, 
meruněk 829, švestek 4 683, slív, mirabelek, 
pološvestek a renklod 2 206, vlašských ořešáků 
1 324, ovocných stromů celkem 28 207. Ovoc-
ných keřů celkem  10 368, z toho angrešt 3 852, 

rybíz 6 255, líska 261. Společenskou událostí 
roku 1970 se stalo slavnostní odhalení pomní-
ku obětem nacistické okupace a 2. světové 
války dne 17. října. Pomník v parku u dnešních 
ulic Chvalkovická a Vysokovská byl vybudován 
nákladem 60 tisíc Kč z místní odbočky České-
ho svazu protifašistických bojovníků. Návrh 
na pomník byl společným dílem našich obča-
nů Ing. arch. Miroslava Vajzra, akad. sochaře 
Miroslava Hájka a akad. sochaře prof. Václava 
Markupa. Vytvořen byl z Hořického pískovce 
a opatřen jmény umučených a  popravených 
občanů Horních Počernic.

I  v  obecním dění bylo událostí statistickým 
úřadem prováděné celostátní sčítání lidu, 
domů a bytů ke dni 1. prosince 1970.
Pro posouzení vývoje od sčítání provedeného 
k  1. březnu 1961 jsou dale uvedeny některé 
z výsledků obou sčítání.

1961   1970
Počet obyvatel celkem
8 332   8994
Z toho mužů
3953   4251
Žen
4379   4743
Rodinných domů
1620   1679
Zemědělských usedlostí
38   31
Bytových domů
48   100
Ubytoven
4   4
Ostatní budovy
40   74
Počet bytů
2673   2974

V roce 1970 byly zjišťovány ještě další infor-
mace u nichž bylo například zjišťeno že: ná-
rodnosti české bylo 8761 občanů, slovenské 
179, maďarské 22. Za prací mimo bydliště od-
cházelo 2438 obyvatel. Před rokem 1870 bylo 
postaveno 74 domů, v letech 1870 -1899 105 
domů, v letech 1900 – 1945 1333 domů a v le-
tech 1946 – 1970 376 domů. Osobních aut je 
vlastněno 663, motocyklů 373, telefonů 2254, 
ústředním topením je vybaveno 764 domů, 

vlastníků chat mimo bydliště 101 a zahrádek 
106.
V oblasti výstavby a budování se v roce 1971 
stalo událostí rozsáhlé přebudování státní 
silnice (dnešní Náchodské) prováděné za 
provozu v celé její délce katastrem Horních 
Počernic. Zásadní změna v jejím vzhledu byla 
prováděna jejím rozšířením ze sedmi metrů 
na šířku 11,5 metrů.  Současně byla prová-
děna I nova povrchová úprava pokládáním 
asfaltového koberce. Celou stavbu prováděl 
podnik Stavby silnic a železnic n.p. a dohled 
nad stavbou prováděl náš občan Miroslav 
Nykodým. Přestavba byla započata v měsíci 
lednu a ukončena v měsíci listopadu. Celkový 
náklad přesáhl 19 milionů korun. Žel, že této 
rekonstrukci padla za oběť zbývající cast aleje 
lipových stromů, což zásadně změnilo vzhled 
této hlavní  komunikační tepny Horními Po-
černicemi. Prach, hluk a další spoldiny z auto-
mobilového provozu nyní bez zábran mohl 
útočit jak na chodce na přilehlých chodnících 
tak na okolní obydlí. Zvýšená úroveň koruny 
nové komunikace měla na mnoha místech 
potřebu provedení úpravy chodníků jejich 
zvýšením, které bylo prováděno už na nákla-
dy města. 

Při příležitosti této základní úpravy komuni-
kace připomeňme si alespoň několika věta-
mi její historii. Do vedení průběhu její trasy 
v dnešní podobě byla přebudována v letech 
1780 – 1790 za vlády císaře Josefa II. A proto 
se jí říkalo císařská silnice. Toto přebudování 
bylo prováděno za účelem umožnění rychlé-
ho přesunu vojsk pro případ válečného ohro-
žení ze strany Pruska jako strategická komuni-
kace spojující Prahu s Náchodskem. V letech 
1928 -1929 pro vzrůstající automobilovou 
dopravu byla rekonstruována vytvořením 
vozovky z armované betonové vrstvy, kte-
ré vedlo k následnému jejímu pojmenování 
“betonka”. Nejnověji pak byla rekonstruována 
v minulém desetiletí při výstavbě kanalizace.

Hubert Antes, kronikář

Císař Karel  IV. založil 7.  dubna  1348 vysoké 
učení v  Praze. Protože zpočátku univerzitní 
pedagogové přebývali a přednášeli většinou 
v klášterech, založil Karel IV. kolej zvanou Kar-
lova pro dva mistry teologie a  deset mistrů 

svobodných umění. Dne 30.  července  1366 
věnoval koleji dům zvaný Lazarův na Starém 
Městě pražském. Dále připsal univerzitě ves-
nice Počernice, Drahelčice, Něbuzy, Nena-
čovice a  Holonohy s  příslušenstvím a  roční 

plat 5 kop pražských grošů ze vsi Čertousy 
u Počernic. Druhou listinou daroval mistrům 
a studentům Karlovy koleje výsadní právo na 
prebendy kanovníků kaple Všech svatých na 
Pražském hradě.
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Historie dávná i nedávná – 92
Události

ČERTOUSY A KAREL IV.
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Nadační fond ŠANCE vypisuje nová granto-
vá řízení pro oblasti nazvané Děti a  mládež  
a Tíživá sociální situace.
Grantové řízení Děti a  mládež: je určeno 
k podpoře dětí a mladých lidí.
Rodiče či zákonní zástupci mohou žádat na-
příklad o příspěvek na letní tábory, příměstské 
tábory, nebo na volnočasové aktivity v násle-
dujícím školním roce 2016/2017, které jsou 
jinak pro žadatele těžko dosažitelné.
Grantové řízení Tíživá sociální situace: je ur-

čeno občanům v produktivním věku, kteří se 
dostali do tíživé sociální situace.
Nadační fond podporuje konkrétní osoby či 
aktivity z Horních Počernic, které nedosáhnou 
na jiné formy podpory a jimž nadační příspě-
vek pomůže zmírnit bezútěšnou situaci, zlepší 
životní podmínky či usnadní jejich úsilí vlastní-
mi silami řešit složité situace.
Bližší informace o  vyhlášeném grantovém ří-
zení s uzávěrkou 30. června 2016 včetně for-
muláře žádosti naleznete na www.nfsance.cz.

Nadační fond 
ŠANCE vypi-
suje grantová 
řízení pra-
videlně každé tři měsíce. Od svého založení 
v roce 2011 díky donátorům a dalším podpo-
rovatelům podpořil fond desítky našich spolu-
občanů.

Petr Herian,
předseda správní rady

nadační fond ŠANCE

V sobotu 16. dubna se konal již 5. půlročník 
dobrovolnické akce  Ukliďme si Počernice.   
S více než dvaceti nadšenci jsme se vyda-
li podél počernických rybníků a nestačili se 
divit, co všechno jsou „lidé“ schopní po sobě 
v přírodě zanechat. Křoviska i rybníky nabí-
zely vydatnou a špinavou nadílku. Výsled-
kem této netradiční dopolední procházky 
bylo  58 pytlů plných odpadků,  23 pneuma-
tik (z toho jedna dokonce od traktoru!) a 
27 milých lidí, kteří odcházeli domů se za-
slouženým pocitem skvěle odvedené práce. 
Rád bych od srdce poděkoval všem účastní-
kům a věřím, že tyto řádky rozšíří naše řady. 
Pokud víte o nějakém nepořádku či skládce ve 
Vašem okolí, neváhejte se ozvat na emailovou 

adresu níže. Společnými silami 
s tím dokážeme něco udělat.
Akci podpořily: MČ Praha 20, 
místní hospodářství a iniciati-
va Ukliďme Česko.

www.uklidmepocernice.cz 
uklidmepocernice@email.cz 

Ondřej Hrubeš, 
organizátor

Již podruhé se ve slavnostní síni 
Chvalského zámku konala akce 
Integračního centra Praha o.p.s. 
Tentokrát bylo sobotní odpole-
dne 9. 4. 2016 věnováno ukra-
jinské kultuře, která do Horních 
Počernic přilákala překvapivě 
mnoho návštěvníků. Už od zahá-
jení akce ve 14:00 byla kapacita 
sálu plná. Úvodního slova se ujal 
velvyslanec Ukrajiny v České re-
publice pan Boris Zajčuk a mís-
tostarostka Horních Počernic 
paní Eva Březinová. Díky plnému 
sálu si hned první účinkující, sku-

pina Milánosz, kteří divákům zazpívali ukra-
jinské lidové písně, užívali skvělou atmosféru. 
Tradiční lidové tance divákům představila sku-
pina Džerelo. Prezentaci o životě ukrajinského 
studenta v Čechách ve 20. letech 20. století si  
pro diváky připravil skautský spolek Plast ČR. 
Přestávky mezi jednotlivými vystoupeními 
mohli návštěvníci strávit ochutnávkou tradič-
ní ukrajinské kuchyně nebo prohlídkou obra-
zů umělkyně Ziny Gavriljuk. Všem účinkujícím 
a divákům děkujeme, že nás přišli podpořit a 
budeme se těšit zase příští rok! 

Anna Pacovská, Integrační centrum Praha 

NOVÉ KOLO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU ŠANCE

JARNÍ ÚKLID JE ZA NÁMI

UKRAJINSKÝ DEN

NADACE OSF PRODLOUŽILA PODPORU RODIČŮ S MALÝMI DĚTMI  
V HORNÍCH POČERNICÍCH
Nadace Open Society Fund Praha pomáhá 
skrze RC MUM hornopočernickým rodičům. 
Jednak tím, že zajišťuje péči o děti v době je-
jich pracovní seberealizace. Druhak tím, že 
rodičům umožňuje aktivně se zapojit do spo-
lečenského a komunitního života v obci.

Projekt je prodloužen do 31.  8.  2016. Díky 
prodloužení projektu může také pokračovat 
úspěšná spolupráce s  Městskou částí Praha 
20 - v dubnu a v květnu službou hlídacího dět-
ského koutku na čtyřech hornopočernických 
akcích:

- Dětský koutek na Oslavách Dne Země, 

16. 4. 13.00-16.00, v parku před ZŠ Ratibořická, 
Praha - Horní Počernice

- Dětský koutek na Veterán Párty, 23.  4.   
10.00–14.00, na Chvalské tvrzi

- Dětský koutek na Čarodějnicích na Chvalské 
tvrzi, 30. 4. 15.00–18.00

- Dětský koutek na Formanských slavnostech, 
15. 5. 10.00–16.00, v areálu Hotelu Čertousy

Na každé akci má hlídací dětský koutek svou 
tematickou náplň rezonující s tématem dané 
akce, tím je koutek pro děti atraktivní i opako-

vaně. Rodiče mohou nechat své dítě na hlídá-
ní a bez obav se podílet na komunitním životě 
obce.
 
Dětské koutky, firemní hlídání RC MUM reali-
zuje v rámci projektu Firemní péče o děti RC 
MUM. Projekt Firemní péče o  děti RC MUM 
podpořila Nadace Open Society Fund Praha 
z programu Dejme (že)nám šanci, který je fi-
nancován z Norských fondů.

Lenka Frišová, MUM
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Zamysleli jste se někdy nad tím, zda se 
pohodlně dostanete do budovy pošty, 
nakoupíte, nebo se dostanete k  lékaři či 
do divadla? Určitě ne, vždyť není problém 
se kamkoliv dostat. To ale neplatí pro lidi 
s  tělesným postižením, kteří si nejdříve 
musí zjišťovat, zda místo, které chtějí na-
vštívit, je bezbariérové, nebo se budou 
muset potýkat s překážkami.

A právě na to myslela Pražská organizace vo-
zíčkářů, která v projektu Přes bariéry mapuje 
přístupnost objektů sloužící běžně veřejnos-
ti.

„Mapování, tedy to profesionální, které se řídí 
předem danými metodikami tak, aby informa-
ce jeho prostřednictvím získané mohly sloužit 
všem skupinám s omezenou schopností po-
hybu a aby zároveň mohly stát vedle sebe, se 
v  Praze a  jejích jednotlivých městských čás-
tech systematicky realizuje od loňského roku. 
Tehdy poprvé MHMP vyhlásil grant, v  rámci 
kterého mohly městské části žádat o finanč-
ní podporu mapování přístupnosti objektů. 
Ovšem historie profesionálního mapování 
jako takového má téměř dvacetiletou tradici. 
Jeho nespornými výhodami je nejen fakt, že 
pomáhá zprostředkovat spolehlivé a  porov-
natelné uživatelské informace o přístupnosti 
prostředí, ale také díky profesionálům mohou 
vznikat návrhy na odstraňování bariér, které 
mapování odhalí a  popíše“, řekla nám před-
sedkyně této organizace Jaroslava Franková.

Mapa slouží i maminkám a seniorům
V  roce 2015 mapovali přístupnost ve třinác-
ti městských částech. Kolik městských částí  
v Praze zatím využilo letošní výzvu? „To zatím 
přesně nevíme, ale možnosti a náležitosti ma-
pování s námi konzultovalo více než 20 praž-
ských částí, Horní Počernice patří mezi ně, což 
mě jako „hornopočernickou“ velmi těší. Infor-

mace jsou zpracovány 
tak, aby si v nich to své 
našly všechny skupiny, 
kterým slouží, tedy ne-
jen vozíčkáři, ale také 
rodiče s malými dětmi, 
senioři nebo ti, kdo 
mají pohybové problé-
my jen dočasné“, doda-
la paní Franková.
„Mapování bezbariéro-
vosti Horních Počernic 
vzešlo z  naší městské 
části, kdy jsme dělali 
průzkum mezi ma-
minkami s  kočárky, 
zdravotně postiženými 
a seniory. Oni sami nám zmapovali, kde jsou 
jak obrubníky vysoké, kde je rozkopaná dlaž-
ba, špatný přístup například na poštu. Výsled-
ky tohoto průzkumu jsme zpracovali a předali 
vedení úřadu. Předpokládám, že podobnou 
cestou šly i ostatní městské části,“ prozradila 
nám vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
Monika Brzkovská.

Mapa se bude doplňovat
Mapování přístupnosti probíhá v několika vl-
nách. V loňském roce Magistrát uvolnil finan-
ce na zmapování budov v majetku městských 
částí, letos již nechal rozhodnutí na samotných 
úřadech, co považují za priority. Maximální 
výše podpory z  Magistrátu je 50 000 Kč plus 
spoluúčast městské části. „Loni byly mapová-
ny všechny budovy v majetku městské části 
tedy školská zařízení, divadlo, zámek a úřad. 
Letos se chystáme mapovat další budovy jako 
nádraží, zdravotní středisko, Oční klinika, MO 
policie ČR, pošta, lékárny, ordinace v objektu 
lékárny Arnica, Dům umění, areál Chvalské 
tvrze, církve, veterinární lékaři, MUM, Penny 
Market a  supermarket Albert,“ doplnila mís-
tostarostka Eva Březinová. V  příštím roce by 
mělo dojít na drobné živnostníky například 
kadeřnictví, zámečnictví, papírnictví. Co ale 
bude, když obchod, či provozovna zanikne? 
„Městská část si bude svou mapu samozřejmě 
aktualizovat a tak když dojde k uzavření pro-
vozovny, jednoduše mapu upraví,“ objasnila 
paní Monika Brzkovská.

Přes bariéry
Informace o přístupnosti všech zmapovaných 
objektů jsou zveřejněny na specializovaných 
webových stránkách www.presbariery.cz. 

Jedná se o  nejrozsáhlejší databázi profesio-
nálně zpracovaných informací o přístupnosti 
u  nás. Z  tohoto úložiště se budou informa-
ce zobrazovat na mapě, kterou připravuje  
Magistrát hlavního města Prahy.
Samotné mapování zajišťují právě pracovní-
ci Pražské organizace vozíčkářů. Jak takové 
mapování vypadá přímo v  terénu, nám při-
blížila paní Franková: „Získávání informací 
o přístupnosti vždy začíná terénním šetřením, 
bez návštěvy objektů a  pečlivého měření to 
jednoduše nejde. Základ „mapovacího“ týmu 
Pražské organizace vozíčkářů tvoří odborníci 
na pohybové omezení jako takové, architekt, 
stavař a editor. V terénu se moderní technikou 
změří a zaevidují všechny důležité údaje. Mezi 
ně nepatří pouze informace, zda jsou v objek-
tu schody. Sleduje se kvalita přístupové ko-
munikace, příčné a  podélné sklony, rampy, 
plošiny, šířky vstupů a vnitřních komunikací, 
údaje o výtazích a toaletách (jen na přístupné 
toaletě se zjišťuje a eviduje přibližně 50 úda-
jů), manipulační prostor v interiéru a řada dal-
ších potřebných dat. Pořizuje se také fotodo-
kumentace, která doplňuje textovou část. Ze 
získaných údajů se poté vybere vše důležité, 
co přístupnost konkrétního objektu vystihuje, 
a zpracuje se uživatelský text. Ani ostatní data 
však nezůstávají ladem, slouží jako podklad 
pro vytváření návrhů úprav. Ty se řídí platnou 
legislativou a pomáhají posouvat bezbariéro-
vost dál.“

Lenka Bartáková, 
redaktorka

BEZBARIÉRNÍ HORNÍ POČERNICE

Čl
án

ky
 



32Hornopočernický zpravodaj – květen 2016

 DDM PRAHA 20

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

Středa 17.00 – 18.55 hodin

11. 5. 2016 - drátování  „kameny“
Cena: 150 Kč včetně základního materiálu.

25. 5. 2016 - tiffany na téma např. „delfín“ a jiné
Cena: 250 Kč včetně základního materiálů.

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.
12. 5. 2016
26. 5. 2016

Účast je možná pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle 281 925 
264, nebo 605 700 772, na e-mail farkasova@ddm-hp.cz nebo osob-
ně v kanceláři DDM.

SOBOTA 14. 5. 2016 LHOTKA U MĚLNÍKA 
Pojeďte s  námi i letos v  sobotu 14. 5. 2016 na táborovou základnu 
- Lhotka u Mělníka, kde si pro vás pražské DDM připravily bohatý pro-
gram na téma Olympijské hry. Jízdenky na autobus budou v prodeji 
v našem DDM od 25. 4. 2016. Autobusy budou odjíždět v 8.30 hod 
od DDM Horní Počernice. Odjezd zpět ze Lhotky v 16.00 hod. Bližší 
informace naleznete na www.ddmpraha.cz/lhotka/2016.

2. ROČNÍK STŘELECKÉHO TURNAJE VE 
STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ
Kroužek sportovní střelby pod vedením Vojtěcha Horvátha připravil 
pro všechny příznivce sportovní střelby 2. ročník turnaje. Bude se konat 
14. 5. 2016 v tělocvičně ZŠ Stoliňská – Chvaly (přezůvky s sebou). 
Od 9.00 do 9.30 hod – přihlášení zájemců,  9.30 – 10.00 hod proškolení 
o bezpečnosti, od 10.00 hod střelba.  Soutěžit budou jak jednotlivci, 
tak dvoučlenná družstva. Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií: 
1. kategorie 9 – 13 let, 2. kategorie 13 – 18 let. 
Startovné: 30 Kč (v případě účasti mezi jednotlivci i v družstvech se hra-
dí jen jednou). 
Střelecký turnaj bude ukončen slavnostním vyhlášením, pro úspěšné 
střelce jsou připravené diplomy a medaile.
Na turnaj si můžete rezervovat místo v kanceláři DDM, vyhnete se tak 
případným frontám při přihlášení přímo před turnajem. Místo si může-
te rezervovat osobně, telefonicky, či na e-mail farkasova@ddm-hp.cz.

VÝTVARNÉ NOCOVÁNÍ S HANKOU  
FARKAŠOVOU
Kdy: 21. 5. od 18.00 hod do 22. 5. do 9 hod v DDM Horní Počernice
Cena: 300 Kč (včetně materiálu)
Program: hry, výtvarné tvoření, čtení pohádky
S sebou: spacák, karimatka, přezůvky, svačina na večer, snídaně
Účast je možná pouze po předchozí rezervaci míst. Uzávěrka rezer-
vací je ve středu 18. 5. 2016. Rezervace na tel. čísle 605 700 772 nebo 
e-mail: farkasova@ddm-hp.cz. Počet míst je omezen.

SOBOTA 28. 5. DEN ICT TECHNOLOGIÍ
Dům dětí a mládeže v Horních Počernicích pro vás připravil akci s názvem 
Den ICT technologií, která proběhne v sobotu 28. 5. 2016, od 10.00 do 
16.00 hod přímo v budově DDM (Ratibořická 1899/32, Praha 20). Akce 
je určena pro pokročilé i úplné začátečníky a příznivce technologií ve 
věku od 7 let, vítaní jsou i dospělí. Na programu je představení někte-
rých kroužků z oddělení Informačních technologií ve formě přednášek  
a workshopů. Můžete se těšit na workshopy: Kresba v digitálním pro-
storu (Bc. Markéta Burianová), Robotika, umělá inteligence a pro-
gramování (Martin Hejhal), Naprogramuj si svůj hudební nástroj 
(Bára Otcovská). V průběhu akce budou probíhat neformální přednáš-
ky na témata: počítačová bezpečnost, robotika není sci-fi ze vzdálené 
budoucnosti a představení aktivit letošních kroužků a jejich přesahy do 
ostatních oborů (kroužků). Během celé akce bude také možné zapsat se 
do kurzů informatiky na školní rok 2016/17. Celá akce je pro vás připrave-
na zdarma. Neváhejte a přijďte!

SOBOTA 4. 6. DEN DĚTÍ
Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městskou částí Praha 20 pro Vás opět 
připravil Den dětí. Přijďte si užít odpoledne plné zábavy v sobotu 4. 6. 
2016 od 13.00 do 17.00 hod. na travnatém plácku u konečné zastávky 
autobusu 223 - Ratibořická. Těšit se můžete na vystoupení dětí z našich 
kroužků, bungee trampolíny, horolezeckou stěnu, elektrická vozítka, 
malování na obličej, hasiče, zvířátka z Pet Centra, pohádkovou stezku na 
téma Za zvířátky do pohádky, zajímavá stanoviště se soutěžemi o ceny 
(např. robotika, autodráha, chůdy, střelba ze vzduchových zbraní, luko-
střelba...), skákací hrad a mnohé další. Děti budou mít možnost za splnění 
jízdy zručnosti a za prokázání znalostí dopravních předpisů získat dětský 
řidičský průkaz. Nezapomeňte foto s sebou. Až si oběhnete všechna sta-
noviště a splníte úkoly, za které si vyzvednete odměnu, můžete se posa-
dit a užít si divadelní představení, ve kterém uvidíte krásnou Pohádku 
(Moula zachraňuje svou milou ze spárů černokněžníka), kterou pro vás 
zahraje SHŠ Sinister od 16.15 hod. Celý program je pro vás připraven 
zcela zdarma. Tak neváhejte a přijďte s námi strávit den plný zábavy.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 30. 5 do 3. 6. 2016 pořádáme Týden otevřených dveří. Můžete se 
přijít podívat do hodin vašich dětí, ale i do těch, které zatím nenavště-
vujete. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní účastník kroužku. 
Snáze si pak vyberete ten vhodný pro vaše děti nebo i pro sebe na 
příští školní rok. Prosíme o respektování začátku a konce výuky.

Za DDM Hana Farkašová, Hana Volfová, Vojtěch Horváth, Karel Šimeček
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Tel.: 281  926  727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

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

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Přidejte se k nám na FACEBOOKu

Celý program: www.rcmum.cz

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

MUMRAJ
 coworkingové centrum

PRO DOSPĚLÉ

Montessori sobota
14. 5.   9.00–11.00 
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat 
i v domácím prostředí. Aktivity pro děti od 
1,5 roku do 10 let. 

Dětský koutek na Formanských 
slavnostech
15. 5. 10.00–16.00
v areálu Hotelu Čertousy

Dětské koutky realizujeme v rámci projetu Firemní 
péče o děti RC MUM. Projekt podpořila Nadace 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)
nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Jak získat práci snů **
Cyklus 3 seminářů, můžete přijít na 
všechny tři semináře nebo si vybrat, 
který vás nejvíc zajímá. Vždy od 18.30.
- 17. 5. Jak začít? Mapováním vlastních 
potřeb a přání. Způsob hledání práce
- 24. 5. Motivační dopis a životopis - 
praktický průvodce 
- 31. 5.  Pohovor. Výběrové řízení 
nanečisto. Vyrovnávání se se změnou, 
sociální vazby na pracovišti.
Lektorka: personalistka Mgr. Hana 
Salačová Svobodová 

Agrese je OK *
26. 5. 18.00–21.30
Aby se dítě naučilo se svou agresí 
zacházet, musí mít možnost ji zažívat, 
poznávat a kultivovat. Lektor: Mgr. Jan 
Řezáč, Liga otevřených mužů. Seminář 
akreditovaný MŠMT a MPSV.

Sendvičová generace - péče, 
práce, život - o slaďování, řízení 
a organizaci *
7. 6. od 18.30
Staráte se o své děti a zároveň pečujete 
o starší či nemocné rodiče? A k tomu 
pracujete, staráte se o domácnost a děláte 
spoustu dalších věcí? Máte pocit, že toho 
je na vás někdy až moc? Lektorka Mgr. 
Jana Klampflová.

pro děti 
od 2 letZápisy do Školičky 

na školní rok 2016/17
Školka nanečisto - Školička 
s prvky Montessori padagogiky
Půjde vaše dítě od září do školky? 
U nás si to může natrénovat.
Každé po, út, st, pá 8.00–12.00. Můžete 
své děti přihlásit na jeden nebo více 
dní v týdnu. Malý kolektiv, čas a prostor 
na individuální přístup. Cena 200 Kč/
dopoledne včetně svačiny. 

Letní Školička a Montessori klub 
8.-12. 8.
Přihlásit se můžete už teď.

PRO DĚTI

PODNIKATELSKÁ PORADNA 
PRO RODIČE **
čtvrtky 12. 5., 2. 6., 16. 6. vždy 9.00-12.00 
Nutná rezervace: lucie.krausova@rcmum.cz
Témata poradny: Práce či začátek 
podnikání při mateřské a rodičovské 
dovolené. Jak založit živnost. Jak 
kombinovat živnost s mateřskou, 
rodičovskou, s důchodem. Jak si vypočítat 
daně, sociální a zdravotní pojištění. Jak 
administrovat zaměstnance, plátcovství 
DPH a dalších daní, apod. 
Cena: 100 Kč / hodinu
Odborná konzultantka: Ing. Lucie Krausová

Pohádkový les 
Za pokladem pirátů
5. 6. 14.00-16.00
Děti budou plnit drobné úkoly. 
Možná budou potřebovat malou 
pomoc rodičů, určitě budou ale 
rády, že společně s námi zažijí malé 
dobrodružství. Na konci cesty na vás 
čeká pirátský poklad.
V lese u přírodního 
koupaliště, nedaleko 
od zastávky busu 296 
Svépravice, na konci 
ulice K Hrázi.

HLEDÁTE PRÁCI?

Coworkingové centrum 
MUMRAJ **
po–pá 8.00–12.30 
+ út, st 15.00–18.00
Místo, kde můžete v klidu pracovat 
a zkušené chůvy zatím pečují o vaše 
děti (také o děti vašich klientů).
Cena: 47-70 Kč/hod. vč. hlídání dětí

U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi 
internetem s možností zapůjčit si notebook, 
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. 
Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku. 
mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

* Aktivity jsou podpořeny v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům.
** Aktivity jsou podpořeny v rámci projektu Coworkingové centrum Mumraj - rovné 
šance rodičům. Oba projekty jsou podpořeny z dotačního program Rodina a ochrana 
práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m. Prahy. Za podporu 
děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

SÁZENÍ LÍPY
V pondělí 11. dubna jsme zasadili již druhou 
lípu - opět v blízkosti školy - tentokrát na dět-
ském hřišti v Čertousích. Stejně jako v listopa-
du pomáhali žáci 6. ročníku a „Domečku“. Díky 
pomoci pracovníků místního hospodářství 

proběhlo sázení během chvilky. Celá akce se 
uskutečnila v  rámci projektu Zdravá městská 
část Horní Počernice k oslavám Dne Země.

učitelé ZŠ Bártlova

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ
Při příležitosti Dne učitelů proběhlo 7.  dub-
na na Chvalském zámku vyhlášení několika 
kategorií soutěží žáků a  ocenění pedagogů. 

Z naší školy převzala ocenění za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost kolegyně Irena 
Laurichová. Ve výtvarné soutěži Zimní krajina 
vyhrál 2. místo žák 8. ročníku Honza Novotný. 
Oběma moc gratulujeme!

Daniela Dvořanová, ředitelka

JARNÍ VÝSTAVA
Jako každoročně se i letos můžete těšit na ta-
neční, pěvecké a  divadelní vystoupení žáků 
školy a na bohatou nabídků výrobků a občer-
stvení.

Honza Novotný, žák 8. ročníku

Stejně jako v minulých letech i letos se ZŠ Ra-
tibořická zapojila do akce „Noc s Andersenem“. 
V  podvečer 1.  dubna se ve škole sešli natě-
šení žáčci 3. a 4. tříd, které hned na schodech 
u  vchodu přivítaly pohádkové postavy z  kní-

žek Hanse Christiana Andersena. Dvacet žáků 
z devátých tříd si připravilo různé kostýmy, ale 
hlavně pomohlo paním učitelkám připravit sta-
noviště inspirovaná Andersenovými pohádka-
mi, na kterých družstva třeťáků a čtvrťáků plnila 

zajímavé úkoly. S vílami tak 
děti poznávaly květiny, 
s žabáky skákaly i kvákaly, 
v  pohádce Císařovy nové 
šaty musely prokázat, že 
umí šít i poznat různé druhy oblečení. Na pu-
tování večerní školou se setkaly také s Malen-
kou, rytířem, čarodějnicí i Sněhovou královnou. 
Odvážlivci sestoupili do hlubin, kde místo Malé 
mořské víly narazili na tajemnou mořskou pří-
šeru. Kolem osmé hodiny se všichni soutěžící 
i  pohádkové bytosti sešli ve školní jídelně na 
večeři i společném fotografování. Pak následo-
vala druhá soutěžní část. Do spacáků ve třídách 
se děti dostaly až po desáté hodině, některé si 
ještě poslechly na dobrou noc pohádku. Z re-
akcí velkých i malých bylo znát, že se jim Noc 
s Andersenem líbila.

Martina Filípková, učitelka ZŠ Ratibořická

NOC S ANDERSENEM 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA U NEJMENŠÍCH
I naši nejmenší se seznamují s přírodou kolem 
nás a s možnostmi její ochrany. Do výuky jsme 
mimo jiné zařadili dílny Ekocentra Podhoubí. 
Prvňáčci se v nich seznamují se životem zvířat. 
Dozvědí se, že i ve městech se můžeme setkat 
s mnoha živočichy, které bychom očekávali spí-
še v lese, a naučí se, co dělají zvířata přes zimu 

a  jak jim člověk pomáhá. Dílny pro druháky 
nám pomohly připomenout některé význam-
né dny (Den stromů, Den vody a  Den Země). 
Názvy programů - Život stromu, Šetřeme vo-
dou a  Kouzelný vzduch již samy napovídají, 
s jakými tématy se děti seznámily. Mohly je pro-
zkoumat doslova všemi smysly. Všechny semi-

náře střídají prvky dramatické výchovy, pokusy, 
krátká naučná vyprávění a  hry, které procvičí 
nové poznatky.

Martina Josefová, učitelka ZŠ Ratibořická
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Žáci čtvrtých ročníků naší školy v  letošním 
školním roce začali poznávat pro ně v novém 
předmětu vlastivěda naši historii. Aby bylo 

jejich poznávání co nejdůkladnější, prošli si 
společně několik významných míst v Praze. Na-
vštívili bájný Vyšehrad a připomněli si zde staré 

pověsti české a my-
tické zakladatele 
rodu Přemyslovců. 
Na cestě Vyšehra-
dem se postupně 
přenesli do doby 
vlády Vratislava  II. 
a  Karla  IV. Pozná-
vali Vyšehrad jako 
vojenskou pevnost 
a  na Národním 
hřbitově a  Slavíně 

si připomněli některé významné české osob-
nosti. S  Karlem  IV. se znovu setkali při dalším 
putování, když zkoumali Karlův most ze všech 
stran, nejdříve v  Muzeu Karlova mostu a  pak 
z paluby lodi při plavbě po Vltavě. Dalším cílem 
byl Pražský hrad, kde si žáci spojovali probrané 
učivo například s  chrámem sv.  Víta, bazilikou 
sv.  Jiří, Vladislavským sálem a  Zlatou uličkou. 
V  řemeslníky různých profesí se proměnili při 
plnění úkolů ve Hře na Hrad ve Starém králov-
ském paláci. Naše letošní putování ukončíme 
návštěvou Staroměstské radnice a  vyhlídkou 
z její věže.

Zdeňka Nekorancová, 
učitelka ZŠ Ratibořická

PUTOVÁNÍ ČESKOU MINULOSTÍ ŽÁKŮ ČTVRTÝCH ROČNÍKŮ ZŠ RATIBOŘICKÁ

SNOWBOARDOVÝ KURZ ZŠ RATIBOŘICKÁ
Ve dnech 13.  – 18.  března  2016 se za výbor-
ných sněhových i  povětrnostních podmínek 
uskutečnil v  rámci naší školy, v  pořadí první 
kurz pro snowboardové nadšence. Jedná se 
o kurz, který je určen žákům druhého stupně 
ZŠ a je situován v jedné z nejvýše položených 
lokalit Krkonoš. Tato poloha je zárukou pří-
rodního sněhu i  v  případě všeobecně méně 
příznivých podmínek a umožňuje nám učit se 
a rozvíjet snowboardové dovednosti ve všech 
úrovních pokročilosti i  zažít pravou vysoko-
horskou zimní atmosféru na hřebenech hor.
Po dlouhých přípravách odcestovalo 26 žáků 

z  druhého stupně, plní energie po jarních 
prázdninách, do horské oblasti Zadní Rene-
rovky. Doprovod jim poskytli pedagogové 
Petr Měšťan a  Dana Janderová spolu s  in-
struktorem snowboardingu Beatricií Bártovou 
a nočním vychovatelem Jiřím Juklem.
Prvotní fáze, tj.  hromadný odjezd rolbou do 
5 km vzdáleného penzionu Kuprovka, uby-
tování, vybalení a předběžná konzumace ne-
zbytných zásob, byla zvládnuta v poklidu.
Druhá fáze čekala na přilehlé cvičné louce 
s  prknem v  podpaží, kde „Snowboardisté“ 
ukázali své dosavadní zkušenosti. Následující 

dny se nesly ve znamení nácviku základních 
dovedností, nazouvání, pády, vstávání, sesou-
vání, zacházení s výstrojí. Kýženým výsledkem 
bylo zvládnutí bezpečného zastavení, zatá-
čení a  jízdy na vleku. Poté již následovalo ra-
dostné brázdění sluncem zasněžených svahů. 
Náplň večera tvořily přednášky, instruktážní 
filmy, hry, diskoték.
Poté, co již účastníci kurzu dosáhli na svahu 
sobě vlastní absolutní dokonalosti, nastal čas 
rozloučení a  poděkování především majiteli 
chaty, který se o nás vzorně postaral!
I  přes kotrmelce v  podobě pádů, naraženin 
a  jednoho zlomeného zápěstí, kterého je mi 
upřímně líto, se kurz vydařil. I  naprostí začá-
tečníci se stali v  krátké době samostatnými 
a soběstačnými jezdci na prkně. Dětem i svým 
kolegům, instruktorům děkuji za trpělivost při 
výcviku, milou společnost a poctivý a zodpo-
vědný přístup. Doufejme, že se zimní sporty 
opět dostanou do popředí zájmu našich dětí, 
které jako by v posledních letech pozapomně-
ly, že zasněžené kopce mají za humny…

Petr Měšťan
učitel a vedoucí výpravy

NOC S ANDERSENEM – DALŠÍ ROČNÍK NA STOLIŇSKÉ
Na pátek 1. dubna 2016 připadl další ročník 
akce Noc s Andersenem. Letos opět v hojném 
počtu, téměř 90 dětí se těšilo na nevšední noc. 
A dodávám, že právem. Program pro ně byl 

bohatý. Po shromáždění před školou v 18:00 
následoval přesun do Chvalského lomu, kde 
byl již připraven veliký táborový oheň a před-
připravené špekáčky. Vedle opékání nechybě-
ly soutěže a sportovní klání, každý si mohl vy-
brat svůj obor, kde měl možnost se realizovat 
a vyniknout. Poté následoval přesun do školy, 
kde se četlo z nejnovější knížky od nakladatel-
ství Albatros a vyprávělo a vyprávělo…..
Ráno bylo stejně kouzelné jako ona pohád-
ková noc, koneckonců spát ve škole je vždy 
zážitek skutečně nevšední…….. Nezbývá než 
poděkovat všem paní vychovatelkám za per-
fektní zajištění celé akce a v neposlední řadě 

i panu Jiřímu Spilkovi za 
vynikající špekáčky, chléb, 
hořčici a kečup, který přímo předal žáků a sa-
mozřejmě i paní starostce Haně Moravcové za 
spolupráci při přípravě večeře. Nestává se kaž-
dý den, že by paní starostka připravovala veče-
ři žákům školy – o to více nám všem chutnalo. 
Po ranním teplém čaji a obloženém chlebu se 
mnohým ani nechtělo domů, ale vše krásné 
musí někdy skončit, aby něco nového mohlo 
začít. Ještě jednou děkujeme a již dnes se moc 
těšíme na další ročník v roce 2017.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ NA STOLIŇSKÉ

ŠKOLNÍ DEN, TAK TROCHU JINAK

Dne 1. dubna 2016 (a nebyl to apríl) proběhl 
na dopravním hřišti na ZŠ Stoliňská další roč-
ník obvodního kola Dopravní soutěže mla-
dých cyklistů. Tato soutěž má nejen dlouhou 
tradici, ale svým zaměřením je pro všechny 
žáky důležitá, neboť primárně řeší to, aby 
dokázali obstát v dnešním silničním provozu  
a navíc byli motivováni k samotnému pohybu. 
Hlavním organizátorem je BESIP Praha, TSK 
a samozřejmě i PČR, MP a ČČK.
Letošní ročník byl ve znamení obtížných pod-
mínek, pršelo a zdálo se, že se soutěž nebude 
moci vůbec realizovat. Nakonec se vše poda-
řilo upravit v  provizorních podmínkách škol-
ní tělocvičny, kam byla narychlo přemístěna 
klíčová jízda zručnosti, která dokáže objasnit, 
nakolik dokáží žáci své kolo ovládat. Jízda dle 
dopravních předpisů proběhla na dopravním 
hřišti pod heslem „pár kapek nikomu neublíží, 
déšť není náš nepřítel“. Další stanoviště již byla 

pod střechou školy – dopravní testy byly v po-
čítačové učebně a  zdravověda ve školní ku-
chyňce. Účast byla hojná, účastnily se všechny 
školy v  Horních Počernicích. Po vynikajících 
výkonech nakonec v  první kategorii zvítězi-
lo družstvo ze Stoliňské a  ve druhé katego-
rii družstvo z  Ratibořické. Jsme moc rádi, že 
máme možnost s žáky tuto soutěž realizovat 
na území MČ Praha 20. Velké poděkování patří 
panu Ing.  Jaroslavu Kučerovi z  BESIPu Praha 
a paní Olze Boučkové, taktéž i všem příslušní-
kům Policie ČR i Městské policie za perfektní 
zajištění průběhu soutěže. V neposlední řadě 
patří velký dík naší školní kuchyni, která doká-
zala nejen chutně, ale i velmi operativně nasy-
tit všechny dětské účastníky i dospělé organi-
zátory soutěže. Pan Kučera všem nejen zajistil 
průběh celé soutěže, ale je i tím člověkem, kte-
rý mimo všech hodnotných cen pro jednotli-
vá družstva věnoval žákům i ceny na zvýšení 

jejich bezpečnosti v  silničním provozu. Ještě 
jednou moc děkujeme a budeme se moc těšit 
na další ročník soutěže. Snad i v krajském kole 
nám bude přát naše štěstí…

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Říká se, že to, co člověk zažije, to si dobře pa-
matuje. Ve čtvrtek, 14. dubna, si žáci IV. B vy-
zkoušeli, jaké to je, stát se soutěžícími v Pev-
nosti Boyard. Vše bylo dotažené do konce, 
včetně originální hudby. V osm hodin, po úde-

ru gongu, mohlo dobrodružství začít. Žáci mu-
seli plnit řadu rozmanitých soutěžních úkolů, 
při nich museli používat nejen své znalosti 
a důvtip, ale také své svaly. Plnili matematické 
úlohy, sprintovali a překonávali logické hádan-

ky. Naše soutěž však neměla vítěze, sladkou 
odměnu dostali všichni. Nešlo nám o  to vy-
hrát, ale pobavit se.

Jakub Hromas, učitel

V Centrálním parku Prahy 11 se v sobotu 16. 4. 
uskutečnil už 5. ročník Běhu Jižním Městem. 
Stovka mladých závodníků a  závodnic zde 
v kategoriích zařazených do Poháru Pražských 
Běžeckých Nadějí 2016 bojovala o další porci 
pohárových bodů.
Předpověď počasí nevěstila nic příjemného 
a  po nočním a  ranním dešti byly tratě lehce 
mokré. Nakonec se počasí umoudřilo a i přes 
oblačnost přálo všem věkovým kategoriím. 

Tak jak je zvykem při Běhu Jižním Městem se 
na trať 1 200 metrů dlouhou jako první vydaly 
mladší žákyně. Nejrychleji trať proběhla Lucie 
Poppelová z  ŠSK FZŠ Chodovická, získala 
zlatou medaili.
Mladší žáky čekala stejně dlouhá trať. Nejlépe 
se s  délkou vypořádal Filip Hrouzek z  ŠSK 
FZŠ Chodovická a  stál na stupínku vítězů 
také se zlatem na hrudi.
Naši další reprezentanti školy se v tomto běhu 

sice na stupni nejvyšším 
neumístili, ale jejich aktivní 
přístup ke sportu je vidět 
i  z  časného víkendového 
vstávání a účasti na zatím dvou závodech, kte-
ré proběhly v tomto celoročním běžeckém se-
riálu. Pochvalu zaslouží zejména Patrik Gregor 
a  Maruška Slevínská. Těšíme se na další start 
našich běžeckých nadějí.

Jiřina Lišková, učitelka

Jaro je tady a školní život vstoupil do poslední 
čtvrtiny školního roku. Duben a Den Země pa-
tří nerozlučně k sobě. Projektový den 1. stupně 
na školním hřišti byl tomuto svátku věnován 
už 14. 4. Všechny děti se pod vedením svých 
učitelek a také praktikujících studentů PgF UK 
s velkým nadšením zapojily do plnění tematic-
kých úkolů. Třemi zajímavými stanovišti jsme 
přispěli také k oslavám dne Země, které pořá-
dala MČ Prahy 20 v sobotu16. 4. odpoledne.
Další velkou akcí byly oblíbené Noci s Ander-
senem, které na přelomu března a dubna ab-
solvovaly družinové děti a žáci z 1. B. Nocování 
ve škole spojené s bohatým večerním progra-

mem přitáhne každoročně většinu dětí.
Aprílový 1. duben byl úspěšný pro naše repre-
zentanty z 2. stupně, kteří zvítězili v oblastním 
kole Dopravní soutěže mladých cyklistů. 
Výborně zvládli všechny disciplíny, ať už šlo 
o poskytnutí první pomoci, jízdu zručnosti, te-
oretický test z pravidel provozu na pozemních 
komunikacích, nebo jejich praktické uplatnění 
při jízdě po dopravním hřišti. Budeme jim dr-
žet palce v krajském kole.
Také proběhla řada kulturních akcí. Děti z vý-
tvarného kroužku absolvovaly zajímavou vý-
stavu v Galerii hlavního města Prahy „ Andre-
as Groll (1812  – 1872) neznámý fotograf“, 

osmáci navštívili výstavu o J. A. Komenském 
na Václavském náměstí. Všechny třídy 1. a vět-
šina tříd 2. stupně shlédly filmové představe-
ní v kině na ČM, 8. a 9. třídy navštívily anglic-
ké divadelní představení v  Redutě, většina 
tříd 1. stupně se rozjela do Lucerny na výchov-
ně vzdělávací multimediální koncert „Škola 
z Marsu“ a 7. A poznávala významné kulturní 
a historické památky v rámci společné pro-
cházky centrem Prahy.
Nedílnou součástí našeho školního života je 
sport. Dubnové sportování bylo velmi boha-
té – proběhly jarní štafetové běhy pro 1. i 2. 
stupeň, pro děvčata z 1. stupně velmi úspěšný 
Běh s  kuřetem na Židovských pecích (zlatá 
a stříbrná medaile), na školním hřišti proběhl 
McDonald’s cup, výborně jsme se zapojili do 
Coca -cola cupu, své reprezentanty jsme měli 
i ve florbalovém turnaji, starší žáci a žákyně 
reprezentovali školu v  obvodním kole vo-
lejbalového turnaje. Podrobnější informa-
ce o  jednotlivých akcích je možné získat na 
webových stránkách školy.

Pedagogové FZŠ Chodovická

BĚŽECKÉ NADĚJE

CO NOVÉHO V CHODOVICKÉ…
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Koncert žáků a studentů klavírního  
oddělení
Po 2. 5. Galerie 14, Černý Most – 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Elliny Belčikové
St 4. 5.  Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Zuzany  
Bandúrové
Čt 5. 5. Galerie 14, Černý Most – 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie  
Sedlákové
Pá 6. 5. Kinosál ZŠ Generála Janouška – 17.00 
hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů 
Jiřího Břicháče a Jana Triebenekla
Po 9. 5.  Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Marty  
Čermákové
Út 10. 5. Galerie 14, Černý Most – 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny
St 11. 5. Galerie 14, Černý Most – 17.30 hod.
Představení žáků literárně dramatického 
oboru
Čt 12. 5. Učebna LDO – 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
Út 17. 5. Galerie 14, Černý Most – 17.30 hod.
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů 
Kristýny Bártové
St 18. 5.  Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Věry  
Matějákové
Čt 19. 5.  Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Představení žáků literárně dramatického 
oboru
Čt 19. 5. Učebna LDO – 18.00 hod.
Představení žáků literárně dramatického 
oboru
Út 24. 5. Učebna LDO – 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Daniela  
Kallmünzera
Pá 27. 5.  Sál ZUŠ Ratibořická – 19.00 hod.
Koncert žáků v rámci festivalu  
„Libeňské jaro mladých“
Po 30. 5.  Libeňský zámek – 17.00 hod.
Koncert pěveckých sborů Lísteček a Lístek
Út 31. 5.  České muzeum hudby – 18.00 hod.

XI. ročník festivalu studentských  
orchestrů „Hudební odpoledne 2016“

Pá 20. 5. Divadlo Horní Počernice – 17.00 hod. 
• 7.00 hod. Smyčcový orchestr Bambini,  
   ZUŠ Liberec
• 17.20 hod. Smyčcový orchestr ZUŠ Semily
• 17.40 hod. Smyčcový orchestr ZUŠ Horní  
   Počernice
• 18.00 hod. Smyčcový orchestr ZUŠ  
   Pardubice – Polabiny 

So 21. 5. Areál Chvalské tvrze – 15.00 hod.
• 15.00 hod. J. J. Big Band ZUŠ M. Podvalové,  
   Praha 9 – Čakovice 
• 16.00 hod. Big Band ZUŠ Teplice
• 17.00 hod. Big Band ZUŠ Horní Počernice
• 18.00 hod. Jazzová Farma ZUŠ Česká Lípa
• 19.00 hod. Taneční orchestr ZUŠ Roudnice  
   nad Labem

POZVÁNKA NA AKCE A KONCERTY ZUŠ

Dne 21. 3. se v ZUŠ Praha 5 - Stodůlky konalo 
krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na akor-
deon. Josef Libicher získal 2. cenu v O. kategorii,
Ondřej Sedlák získal 2. cenu v IV. kategorii,
Barbora Kolrosová získala 2. cenu v X. kategorii.
Gratulujeme žákům k  úspěchu a  panu učiteli 
Zdeňkovi Stiborovi děkujeme za skvělou přípra-
vu.
Dne 22.  3. se v  ZUŠ  I. Hurníka, Praha 2 kona-
lo krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na 
elektronické klávesové nástroje. Miroslava  
Novotná získala 3. cenu v VI. kategorii.
Blahopřejeme k úspěchu a paní učitelce Kristýně 
Bártové děkujeme za skvělou přípravu.
Dne 2.  4. se v  ZUŠ Praha 4 - Modřany konalo 
krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve sborovém 
zpěvu. Pěvecký sbor Cantabile získal Stříbrné 
pásmo v  kategorii A2 a  Ocenění za provedení 

skladby G. F. Händela. Blahopřejeme k úspěchu 
a paní sbormistryni Marii Bachůrkové děkujeme 
za skvělou přípravu.
Pěvecký sbor Paleček získal Zlaté pásmo 
v  kategorii B2 a  Ocenění za provedení skladby  
P. Ebena - Jarní.
Blahopřejeme k  úspěchu a  paní sbormistryni  
Šárce Mistrové děkujeme za skvělou přípravu.
Děkujeme také korepetitorům I -Hsien Lin  
a  Danielovi Kallmünzerovi za výborný klavírní 
doprovod.
Ve dnech 5. až 7. dubna se konalo v ZUŠ Loun-
ských, Praha 4, krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR 
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.
Smyčcové duo Petr Filipský a Kristian Strkula 
z houslové třídy Věry Matějákové získalo 1. cenu 
v kategorii I./1. Blahopřejeme k úspěchu a děku-
jeme paní učitelce Věře Matějákové za skvělou 

přípravu! Ve dnech 9. a  10.  dubna se konal 11. 
ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých 
sborů „Zahrada písní 2016“. Pěvecký sbor Líste-
ček získal Zlaté pásmo v  I. kategorii, pěvecký 
sbor Lístek získal Stříbrné pásmo v II. kategorii.
Blahopřejeme pěveckým sborům k  úspěchu 
a  děkujeme sbormistryni Marii Sedlákové za 
skvělou přípravu. Děkujeme také korepetitorce 
Martě Čermákové za výborný klavírní doprovod.
Pěvecký sbor Malíček získal Zlaté pásmo  
v I. kategorii.
Blahopřejeme pěveckému sboru k úspěchu a dě-
kujeme sbormistryni Šárce Mistrové za skvělou 
přípravu. Děkujeme také korepetitorce I -Hsien 
Lin za výborný klavírní doprovod.

Libor Zíka, ZUŠ

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

NA HRANICE PŘEDSTAV
Další výstavou, kterou pořádá Ateliér Fiala v Domu umění  
Na Chvalské tvrzi bude výstava Na hranice představ malíře  
Pavla Jozy, kterou můžete vidět od 3. 5. – 2. 6. 2016
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NÁVŠTĚVA OSVĚTIMI

BRONZOVÍ V AGOŘE

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA PUTUJE DO 
SOŠV AGOŘE

ZVÝŠENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU 
PŘENOSU KREDITŮ ECVET

V polovině dubna odjely na dvoudenní zájezd 
do Polska více než čtyři desítky studentů ze 
Střední odborné školy pro administrativu EU. 
První zastávkou na cestě byla návštěva kon-
centračního tábora v  Osvětimi a jeho další 
části Březinky. Během tříhodinové prohlídky 
tohoto dnes pietního území si studenti zo-
pakovali a doplnili informace týkající se ho-
lokaustu a na vlastní oči viděli místa, kde se 

největší hrůzy v dějinách 
lidstva odehrávaly. Je 
nepochybné, že obzvlášť 
v dnešní době je třeba si 
tyto události stále připo-
mínat.
Druhý den jsme věnovali návštěvě solných 
dolů ve Veličce a prohlídce historického centra 
Krakova.

Již počtvrté se desetičlenný tým našich stu-
dentů zúčastnil krajského kola debatní sou-
těže Studentská Agora. V  konkurenci sedmi 
pražských gymnázií jsme obsadili skvělé tře-
tí místo. Kromě dobrého pocitu si soutěžící 
odnesli i důležitou zkušenost, jak se správně 

projevovat, diskutovat a argumentovat. Pří-
nos soutěže je i v  tom, že organizátoři velmi 
pečlivě vybírají debatní témata, a studenti se 
tak zamýšlejí nad současnými problémy naší 
společnosti.

Evropský systém přenosu kreditů (ECVET) je 
jedním z nástrojů, které mají přispět k rozvo-
ji a  zvyšovaní kvality odborného vzdělávání. 
Systém spočívá v  přenosu a  uznání znalostí, 
dovedností a kompetencí, které žáci získávají 
v průběhu pracovní nebo studijní stáže doma 
či v zahraničí.
Střední odborná škola pro administrativu EU 
v  Praze se zapojila do přípravy hodnotících 
dotazníků podle požadavků systému ECVET 

v  oblasti právních, ekonomických a  veřej-
nosprávních oborů. Své zkušenosti sdílela 
díky programu Erasmus+ v projektu „Jobsha-
dowing within the school specialization in 
Leagal and Public Administration, Business 
studies and Economy“ v  rámci konsorcia se 
Střední odbornou školou a SOU řemesel v Kut-
né Hoře a  Obchodní akademií, Hotelovou 
školou a SOŠ v Turnově. Pražská škola kompa-
rovala hodnotící dotazníky s  Berufsbildende 

Schulen v Rotenburgu a Tatranskou akademií 
v Popradě. Během dvou čtyřdenních mobilit, 
kterých se zúčastnilo celkem 13 pedagogů, 
školy porovnaly postavení odborných před-
mětů ve vzdělávacích plánech, seznámily se 
s vybavením škol ICT technikou a komparova-
ly způsoby hodnocení výuky a výstupů vzdě-
lání. Přidanou hodnotou projektu byly infor-
mace ohledně specifik zavádění modelu řízení 
kvality EFQM, výuky COOL, duálního systému 
a kariérového systému učitelů.
Systém ECVET je ve všech evropských zemích 
zaváděn od roku 2009 a  pro odborné školy 
představuje možnost, jak vzájemnou part-
nerskou spolupráci s  podnikem prohloubit 
a  doložit přidanou hodnotou absolvované 
odborné praxe. Zároveň systém umožňuje 
školám zvýšit si kredit a  atraktivitu pro bu-
doucí studenty, neboť ti získávají do svého 
portfolia akceptovaný doklad o svých znalos-
tech, dovednostech a schopnostech. Program 
Erasmus+ představuje ideální prostředek, jak 
přípravu tohoto systému financovat.

Roman Liška,
SOŠ pro administrativu EU

Počátkem dubna se fotbalový tým naší školy 
zúčastnil finálového turnaje pražského kola 
o Pohár Josefa Masopusta. Během celého tur-
naje neinkasovali naši borci pod vedením kou-
če Tomáše Hosnedla ani gól a v samotném fi-
nále přehráli vítěze posledních tří ročníků 3:0. 
Nyní naše fotbalisty čeká mezikrajová kvalifi-
kace, kde se potkají s vítězi z Karlovarska a Ústí 
nad Labem. Držíme palce!

Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ
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GYMNÁZIUM NOCOVALO S ANDERSENEM
Cožpak není krásné narušit pevně daný pořá-
dek všedních školních dní akcí, během které 
se děti pobaví, zábavnou formou rozšíří své 
znalosti a hlavně poznají své spolužáky i mimo 
školní lavice?
Myslím, že mi nikdo z naší třídy nebude odpo-
rovat, když řeknu, že ještě i dnes, po více než 
dvou letech, stále s úsměvem na rtech vzpo-
mínáme na Noc s Andersenem, kterou pro nás 
zorganizovalo gymnázium v  době, kdy jsme 

byli my sami v  prvním ročníku studia. Proto 
jsme neváhali ani chvíli, když se nám letos na-
skytla možnost pořádat společně program pro 
současné nováčky na naší škole.
Několik týdnů se pilně pracovalo, připravova-
lo, zkoušelo. To vše zabralo hodně času, všich-
ni ale pracovali s velkým nasazením a hlavně 
radostí, kterou nám přinášelo nacvičování 
divadla, připravování soutěží a  všech dalších 
potřebných věcí.

Ani jsme se 
n e n a d á l i 
a  1.  du-
ben, tedy den „D“ byl tady. Primánci dorazili 
vybaveni spacáky a  velkým očekáváním. Vše 
naštěstí vyšlo podle plánu a jsem si téměř jis-
tá, že naše snaha byla korunována úspěchem. 
Soudím tak alespoň podle výrazů tváří našich 
malých diváků, když jsme jim zahráli připra-
vené pohádky – Pošťáckou pohádku od Karla 

Čapka a dvě Erbenovy - Rozum 
a  Štěstí a  Dlouhou, Širokou 
a Bystrozrakou, ve které si hlav-
ní hrdinové tak nějak pozměnili 
pohlaví.
Stejně dobře se vyvedly i všech-
ny připravené soutěže a  hry. 
Zlatým hřebem večera pak bylo 
vypouštění lampionů štěstí, na 
které si každý napsal nějaké to 
své tajné přáníčko a pak už jen 
sledoval, jak s  lampionem od-
létá do nekonečné tmy noční 
oblohy.
Jsem moc ráda, že vše klaplo 
podle plánů, ba možná ještě 
lépe, než jsme vůbec doufali. Až 
na trochu uzívané ráno jsme si 
totiž celou akci opravdu užili.

Eliška Volencová, tercie A
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www.jenstejnskapetka.cz                  FCB: jenstejnska petka                  info@jenstejnskapetka.cz                  mob: 602413915

„Zveme vás na 3. ročník dne plného pohybu, pohody a zábavy pro děti, dospělé i celé rodiny.”

Všechny kategorie budou oceněny cenami

Jenštejn, obecní louka u hradu

Jenštejnská
pětka
insportline21.5.

Běhy
- 11:00 Mladší žáci (500 metrů)
- 11:45 Starší žáci (1 km)
- 12:30 Rodinný běh s kočárky, koloběžkami či - 

odrážedly kolem hradu
- 13:15 Běh se psy
- 14:00 Hlavní běh na 5 km

Doprovodný program
Bubenická show GROOVE ARMY
Kapela PÁDY 
Tipovací soutěž: “Za kolik to zaběne starosta?”
Skákací atrakce
Občerstvení

Startovné
Žákovské kategorie a rodinný běh předem 
ZDARMA a na místě za 50,- Kč.
Hlavní závod a běh se psy 50,-Kč při registraci 
předem, na místě za 100,- kč.

DALŠÍ INFORMACE A REGISTRACE

www.jenstejnskapetka.cz

facebook.com/jenstejnskapetka

Stavební firma
Petr Stibůrek

VaK
Zápy

Akademický malíř
Predrag Djakovic

GENERÁLNÍ PARTNER: 

Sousedé ze Svépravic 
a Divizna srdečně zvou na

Jarní zpívání 
u kapličky ve Svépravicích

v neděli 15. května 2016 
od 16 hodin

těší se na vás
Majda Moudrá a její hosté

Občerstvení a pohoda 
zajištěna. 

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Pozvánka
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Od května již opět trénujeme s dětmi venku 
na atletickém ovále u FZŠ Chodovická. Úterní 
a páteční tréninky budou v květnu a červnu 
po zimním zkrácení opět v délce 1,5 hodiny.
Připomínáme blížící se akci Atletika na ho-
rách, na které zbývají poslední volná místa, 
a která se uskuteční v termínu 12.–15. 5. 2016. 
Zájemci hlaste se co nejdříve. Podrob-
né informace nejen k  této akci najdete na  
www.atletikahp.cz v záložce Informace.
18. 5. 2016 pořádáme ke Dni rodin již tradiční 
nesoutěžní Rodinný běh ve Svépravicích  – 
start je v 16 hodin u Svépravického rybníka, 
prezentace od 15 hodin. Účastníci si mohou 

vybrat ze dvou tras 1 km a 3 km, startovné je 
50 Kč za rodinu. Těšíme se na všechny atlety, 
jejich rodiny i kamarády. Běh je vhodný i pro 
rodiče s dětmi v nosítkách či kočárkách nebo 
pro děti na odrážedlech. V cíli bude pro kaž-
dého účastníka zajištěno pití a drobné občer-
stvení, diplom a  malé překvapení. V  našem 
běhu vyhrává každý, kdo se zúčastní. Zajištěn 
bude i doprovodný program v duchu atletiky 
pro děti.
I v  tomto roce se náš atletický oddíl zúčast-
ní Poháru atletických přípravek, kdy mezi 
sebou soutěží atletické přípravky z  Prahy 8 
a  9. Loni naši atleti podávali výborné výko-

ny, jen nás limitoval níz-
ký počet startujících na 
jednotlivých závodech. 
Věříme, že letos bude 
účast početnější a  tím 
vzrostou naše šance na posun v  konečném 
celkovém hodnocení oddílů. Stejně jako loni 
bude pohár rozdělen do dvou věkových ka-
tegorií  – starší přípravka pro děti narozené 
v letech 2005 a 2006 a mladší přípravka pro 
ročníky 2007, 2008 a  2009.  1. závody mlad-
ší přípravky se uskuteční v pondělí 16. 5. od 
16:30, v pondělí 23. 5. zahajuje své zápolení 
starší přípravka.

Více informací nejen 
k  volným místům na-
jdete na stránkách 
www.atletikahp.cz.
I  nadále uvítáme do 
svého týmu nové tre-
nérské posily. Před-
pokladem je klad-
ný vztah k  dětem 
a  k  atletice; školení 
trenérů atletické pří-
pravky zájemcům za-
jistíme. Více informací 
na tel.: 737 705 219 
Anna Ondriášová. 

Krásné jarní dny přejí 
trenérky a trenéři

Anička Ondriášová 
a Klára Hlaváčková

V pátek 15. 4. začal SVĚTOVÝ TURNAJ v ra-
kouském INNSBRUCKU WORLD Cup Wako 
AUSTRIAN CLASSICS 2016, který je pova-

žován za jeden z  nejprestižnějších. Čes-
kou republiku reprezentovala i  rodačka 
Horních Počernic, Martina Ptáčková.

První den proběhla nejdříve re-
gistrace závodníků, vážení, zdra-
votní prohlídky, a pak se čekalo 
již na rozlosování. Martina ve své 
kategorii žádnou soupeřku ne-
potkala, a  tak musela nastoupit 
bohužel v  kategorii vyšší. Sou-
peřek se opět nezalekla a  svým 
tvrdým stylem si šla pro vítězství.
Svůj boj začala výborným výko-
nem proti Italce, které nedala 
nejmenší šanci. Ve svém výkonu 
pokračovala i  v  dalších fázích 
turnaje. Ovšem v  semifinále 
narazila na norskou závodnici. 
V  prvním i  druhém kole měla 
opět velkou převahu, ve třetím 
Norka zápas vyrovnala, a  když 
bylo 11  sekund před koncem 
Martina vedla ještě u  všech tří 
bodových rozhodčích. Pak ov-
šem po taktické chybě, ale ani 

ne tak Martiny, jako jejího realizačního týmu 
- Norka u  dvou rozhodčích stav vyrovnala 
a třetí rozhodčí dal vítězství Martině. Po skon-
čení zápasu hlavním rozhodčím, počítač při-
dal body dvou nerozhodnutých rozhodčích 
právě Norce, a  to na základě větší aktivity 
ve 3. kole. Sama Martina vůbec nevěřila, že 
mohla prohrát… Je to velká škoda, protože 
podala jeden z nejlepších výkonů své kariéry 
a  vinou špatné komunikace s  trenéry přišla 
o své vítězství a možnost obhájit svůj světový 
pás. To hlavní ale ještě přijde, a to obhajoba 
mistryně světa.
I  tak zanechala dobrý dojem a  nechala 
za sebou ostřílené závodnice z  různých 
koutů světa. Pro úplnost - šampionkou 
se nakonec stala německá závodnice. 

Michaela Kadlecová  
z Čti doma, 

ve spolupráci s redakcí  
Jabloneckého deníku

ATLETIKA UŽ JE VENKU

BOJ MARTINY PTÁČKOVÉ V OLYMPIJSKÉ HALE
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Do Veselí nad Lužnicí na Veselký pohár se 
v sobotu 16. dubna rozjelo 14 děvčat se svými 
trenérkami. Gymnastky opět výborně repre-
zentovaly náš oddíl a přivezly dvě první místa:
Natálie Králová v žákyních B a Lucie Zahrad-
níčková v juniorkách. Stříbrná byla v kategorii 

juniorek Anna Černická. Ve starších žákyních 
krásné 3. místo vybojovala Emílie Zervano-
vá. Velice slušné 5. místo v základním stupni 
v konkurenci 35 holčiček získala Barbora 
Bakusová.

Podrobné výsledky najdete na stránkách Čes-
ké gymnastické federace: www.gymfed.cz

V neděli 22. května dopoledne se koná jarní 
přebor ve sportovní gymnastice v tělocvičně 
ZŠ Ratibořická. Přijďte podpořit naše gym-
nastky!
 

Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu

GYMNASTKY BODOVALY VE VESELSKÉM POHÁRU

Pozvánka

Příjem darů k prodeji ve vstupní hale MŠ Kostička - samoobslužně
středa 11.5.  

v otevírací době školky (7:00-8:00+12:30-13:00+15:00-17:00)
čtvrtek 12.5. 

7:00-10:00

RUKODĚLNÉ VÝROBKY PRO JARO A LÉTO, SAZENIČKY, DOBROTY 
Dejte dětem příležitost tvořit s Vámi!

Drobná domácí zvířátka - k prodeji či k zápůjčce na výstavu - prosíme předat až těsně před 
zahájením výstavy, děkujeme!

Výtěžek z prodeje bude využit na obnovu školkové zahrady.
Akci pořádá SRPMŠ Chodovická,z.s.,kontakt: Lenka Bartók, 776 552 134, lenka.bartok@gmail.com

Jarní nálada, posezení na sluníčku s dobrou kávou 
a domácími koláči, chvilka pohody v naší školce. 

Těšíme se na Vás!

ve čtvrtek 12.5.2016
12:30 - 17:00

ve vstupní hale Kostičky a v Zelené učebně na zahradě  
MŠ Chodovická, Chodovická 1900, Praha 20 - Horní Počernice

JARNÍ 
 PRODEJNÍ VÝSTAVA

Pro velký zájem opět vyhlašujeme oblíbený 

PRŮVAN VE SKŘÍNI
Darujte nám, co už Vy nebo Vaše děti, manželé a sestřenice 

neunosíte, a vyberte si nové sezónní perly do šatníku!
Jednotná cena oblečení 10 Kč/ks
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Divizna – husitská 
diakonie zve ve čtvrtek 

19. 5. 2016 od 17 hodin 
na zážitkový workshop  

ZAMĚŘENÝ 
NA KOMUNIKACI 
S RŮZNÝM TYPEM 
OSOBNOSTÍ, 
STYLŮ A MYŠLENEK

PROJEKT PODPORUJE 
MLUVME 
SPOLU

Koná se v příjemném 
prostředí farní zahrady – 
Církev husitská, Náchodská 
382/171, Horní Počernice

Občerstvení zdarma

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Projekt podporuje Mluvme spolu

Vede Mgr. J. Klampfl ová

JAK NEZTRATIT 
ŘEČ, ODVAHU 
A OSOBNOST

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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239.900 Kč Suzuki Swift 1.2: emise CO2 116 g/km, kombinovaná spotřeba 5,0 l/100 km. Uvedená cena Akční nabídka 
se vztahuje na omezenou dodávku vozů Swift 1.2 GL/AC MY16 v červené barvě (ZFC). 

Swift v plné výbavě  
v Akci Jaro 2016 jen za

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.

limitovaná edice v plné výbavě

Plná výbava
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Náchodská, u Pošty

2

2
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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

michaela@chemgarden.cz
www.chemgarden.cz

723 421 962
605 032 441

PŘIVEZEME 

ROZVEZEME 
Zajišťujeme převoz 
sypkých a stavebních 
materiálů na Vaší 
zakázce se smykovým 
mininakladačem 
GIANT

Zajišťujeme dopravu 
kontejnerovou 
multikárou a 
multikárou se sklápěcí 
zvýšenou korbou.

kód ZHP316

Akce konzultace 
za 150 Kč!!!

Svět zdraví VENUS 
Stoliňská 819/6, Praha 9 - Černý Most 
mobil: 702 155 078
e-mail: venus@svet-zdravi.cz

Vážím si spolupráce se Světem zdraví

Do Světa zdraví jsem se přihlásila na popud své dcery, 
se kterou jsme se společně rozhodly dělat něco se svými 
těly. Na začátku jsem při prvním vážení měla 81,6 kg a 
170 cm. Vodu v těle na slabých 45,1 %, tedy tělo 
dehydrováno, svaly 48,9 kg, 36,9 % tělesného tuku a 2x 
více vnitřního viscerálního tuku. Můj obvod pasu byl 101 
cm, obvod boků 114 cm. 
Zjistila jsem, že místo pravidelného pitného režimu své 
tělo zásobuji nadměrným množstvím kávy. Mé stravovací 
návyky byli velice špatné. Své tělo jsem živila pouze 
cukry a tuky. Kvalitní bílkovina se nacházela v mé stravě 
velice zřídka. Se svými rozměry a stravovacími návyky 
jsem se rozhodla skoncovat. Po rozhovoru s výživovou 
specialistkou jsem se rozhodla naučit se své tělo milovat 
a dávat mu to, co doopravdy potřebuje. Začátek byl až 
překvapivě jednoduchý. Na první kontrole jsem jíž měla 4 
kg dole. Což mě velice motivovalo do dalšího boje s 
přebytečnými kily.
Úplně jsem změnila nejen svůj šatník o dvě konfekční 

Zdeňka Vítková

velikosti, ale hlavně celý svůj jídelníček. Do mé kuchyně zavítaly potraviny, o kterých jsem v minulosti ani 
neslyšela. Například kokosový olej, chia semínka, guiona a tak dále. Úplně jsem přestala nakupovat pšeničnou 
mouku a při svých nákupech stravím nejvíce času v oddělení s ovocem a zeleninou. Z pitného režimu jsem 
naprosto vyřadila kávu a jiné kofeinové nápoje a nahradila jsem toto dostatečným množstvím obyčejné čisté 
vody. 
Velice si vážím spolupráce se Světem zdraví, mohu totiž dnes s odstupem dvou měsíců od ukončení programu 
potvrdit, že mě ve Světě zdraví naučili znát potřeby mého těla. Dnes mám váhu stále stejnou a vím, že si ji do 
budoucna udržím. V případě, že budu ještě chtít snížit svoji váhu, již vím, jak na to a to díky Světu zdraví. Svoji 
váhu jsem si schopna udržet, aniž bych nyní užívala každodenně hubnoucí připravky či přípravky na podporu 
hubnutí a spalování, které jsou propagovány na internetu a v televizi.
 
Budoucím klientkám Světa zdraví přeji mnoho zhubnutých kilogramů a spokojenosti  sama se sebou. 
Je to velice jednoduché.                                                                                                                 Zdeňka Vítková

před 81.6 kg po 71.1 kg 

101 cm v pase  86 cm v pase 

                PoPřed           

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!
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 64, KVĚTEN 2016
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
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: Vladimíra Šafrová (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: 21. 4. 2016
Uzávěrka příštího čísla: 19. 5. 2016
Příjem inzerce do dalšího čísla do 19. 5. 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 
fotografie: archiv. NEPRODEJNÉ

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: 3. 6 2016

ODHADY NEMOVITOSTÍ; PROJEKTY PRO-
VEDE SOUDNÍ ZANLEC ING. FRANTIŠEK 

SMETANA; TEL: 602 970 835

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

ATD. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

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

KADEŘNICTVÍ – HOLIČSTVÍ „VE VĚŽÁKU“ 
BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H BĚLUŇSKÁ 2, H. 
POČERNICE TEL: 605 246 337, 603 877 942 

WWW.KADERNICTVI-VE-VEZAKU.CZ

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

MAIL:LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ  
TEL: 603 418 333, 281 920 134

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

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

612 P9 TEL: 775 166 849

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

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

HLEDÁME ŘEMESLNĚ ZRUČNÉHO PRACOVNÍ-
KA Z OKOLÍ HORNÍCH POČERNIC PRO SERVIS 
SPORT. A HERNÍCH ZAŘÍZENÍ. POŽADUJEME 
ŘP SK B, DOBROU KONDICI A SPOLEHLIVOST. 

VAŠE ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE  
SPORTSERVIS@VOLNY.CZ TEL: 603 520 407

ZŠ SPOJENCŮ HLEDÁ UČITELKU 1. STUPNĚ. 
NÁSTUP 1. 9. 2016 TEL: 606 039 171

HOSPODA V HORNÍCH POČERNICÍCH PŘIJME 
KUCHAŘE. MIN PRAXE 5 LET.  

PANÍ –DŮCHODKYNI NA MYTÍ NÁDOBÍ 
A ÚKLID. TEL: 603 946 189

PRONAJMU 2X VELKOU DVOJGARÁŽ 
-CHVALY. ZDĚNÁ=2800KČ  

PLECHOVÁ=1200KČ TEL: 777 263 261

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. PROVÁDÍM 
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, MA-

LÍŘSKÉ, BOURACÍ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. 
REKONSTRUKCE BYTU, DOMU, NEBYTOVÝCH 

PROSTOR. MOBIL: 777 670 326

HLEDÁME LEKTORY PRO KURZY AJ V HP. 
WWW.LITTLEBOAT.CZ/NABÍDKA -PRÁCE 

RELAXAČNÍ A ZKRÁŠLUJÍCÍ SLUŽBY PRO 
ŽENY V HORNÍCH POČERNICÍCH. RŮZNÉ 

DRUHY ZDRAVOTNÍCH MASÁŽÍ, PŘÍSTROJO-
VÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA TEL: 774 422 831
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.

• 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!

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
Další rybářské závody se konají 28. 5. 2016 na koupališti. Sraz je v 7 hodin  
v klubovně M.O.  Loví se pouze na plavanou, rádi přivítáme i nové zájemce.  
Občerstvení pro všechny zajištěno.




