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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH DUBEN 2017

Ezpravodaj naleznete na: 
www.ezpravodaj.pocernice.cz

Naleznete v něm aktuální zprávy, rozhovory, 
informace o akcích… 

Budeme rádi, když nám na e-mail:   
redakce@pocernice.cz  budete posílat příspěvky 
do ezpravodaje nebo tipy na jeho zlepšení. 

Náš ezpravodaj je nově i na facebooku!

Lajkněte si naši 
stránku 
www.facebook.com/
ezpravodajhp

E-ZPRAVODAJFACEBOOK

ZÁMEK
do 9. 4. 
Výstava Dracula a ti druzí aneb Upíři na 
Chvalském zámku

od 4. 4. do 8. 5. 
Vladimír Nosek: Od fotografie ke koláži, 
kočárovna

od 4. 4. do 8. 5.
Anna Plešmídová: Dva světy,  
prodejní galerie

2. 4. od 10 do 17 hod. 
Strašidelná neděle na zámku  
s Čachtickou paní a upíry

6. 4. od 18 hod. 
vernisáž výstavy Anny Plešmídové  
Dva světy

od 15. 4. do 21. 5.
Výstava Květina – z cyklu Umění očima dětí

od 15. 4. do 21. 5.
Poezie české krajiny - Česká poválečná 
krajinomalba (J. Němec, J. Patočka)

18.  4. od 14 hod.
Zámecké posezení - Velikonoční dopisy   
s Martinou Bittnerovou 

25. 4. od 17 hod. 
slavnostní zahájení výstavy Poezie české krajiny

29. 4. od 10 do 17 hod. 
Pohádková sobota s čarodějnicí a květinami

30. 4. od 14 do 22 hod.  
Čarodějnice na Chvalské tvrzi: PORTLESS, U2 
Revival a pro děti Bombarďák!

6. 5. od 10 do 17 hod. 
Pohádková sobota se Šípkovou Růženkou a 
květinami

7. 5. od 10 do 17 hod. Pohádková neděle se 
skřítkem Matýskem a květinami

DIVADLO
1. 4. od 15.00 hod.
Princezna koloběžka 

3. 4. od 19.30 hod.
Žena, která uvařila svého manžela 

5. 4. od 19.30 hod.
Bachtale Apsa (KONCERT)

7. 4. od 19.30 hod.
Podhorský penzion 

8. 4. od 15.00 hod.
Veselá pouť 

10. 4. od 19.30 hod.
Midsummer 

19. 4. od 19.30 hod. 
Hvězdné manýry 

21. 4. od 19.30 hod.
Ztraceni v Mnichově (KINO)

23. 4. od 15.00 hod.
Jak šlo vejce na vandr 

25. 4. od 19.30 hod.
Caveman 

26. 4. od 19.30 hod.
Tři letušky v Paříži 

27. 4. od 19.30 hod.
Dámy z Aniane 

30. 4. od 15.00 hod.
Paní Láry Fáry 

3. 4. od 9.00 a 10.30 hod.
Jak kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce 

5. 4. od 9.00 a 10.30 hod.
Jak kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce 

10. 4. od 9.00 a 10.30 hod.
Velryba Lízinka 

20. 4. od 9.00 a 10.30 hod.
Pohádkové nepohádky Josefa Čapka 

26. 4. od 9.00 a 10.30 hod.
Až na dno mamuta 

27. 4. od 9.00 a 10.30 hod.
Až na dno mamuta 

28. 4. od 9.00 a 10.30 hod.
Legenda Karel IV. 

DDM
6. a 20. 4. od 18 do 19.55 hod.
Keramika s Danem Vančurou 

12. a 26. 4. od 17.30 do 19.55 hod.
Výtvarné středy s Hankou Volfovou 

12. 4.  
TIFFANY (skleněné vitráže) 

26. 4. 
TIFFANY (skleněné vitráže) 

21. až 22. 4. 
Nocování s Hankou a Lenkou 

29. 4. 
4. Hornopočernický víceboj 2017 

MUM 

1. 4. od 9 do 11 hod.
Montessori sobota

7. 4. od 15 do 18 hod.
jarní BURZA hraček, sportovních a dětských 
potřeb

8. 4. od 9.30 do 13 hod.
Ekologická výchova prožitkem

ZUŠ
6. 4. od 18 hod.
Koncert učitelského dua Tereza Novotná – 
saxofon, I-Hsien Lin - klavír - sál ZUŠ Ratibořická 

7. 4. od 19 hod.
Představení žáků literárně-dramatického oboru - 
učebna LDO č. 34 (budova MŠ)

10. 4. od 18 hod.
VI. hudební večer - tradiční koncert žáků ZUŠ - 
sál ZUŠ Ratibořická

24. 4. od 18 hod.
Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka - sál 
ZUŠ Ratibořická

26. 4. od 18 hod.
Koncert žáků třídy dechových nástrojů Jiřího 
Bachtíka - sál ZUŠ Ratibořická

OSTATNÍ
9. 4. od 15 do 17 hod.
Počernické kuře - v Jeřické ulici.

22. 4. od 14 hod.
Oslavy Dne Země - před ZŠ Ratibořická 
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH DUBEN 2017

Srdečně vás zveme na setkání občanů s radními v lokalitě Počernice – střed, které se uskuteční 
11. 4. 2017 od 17.00 hod. v KC Domeček ve Votuzské ulici. Jedním z hlavních diskusních témat 

je záměr umístění prodejny Billa v bývalém areálu TRV Volant na Náchodské ulici.

Mimořádné zastupitelstvo se koná 3. dubna od 18:00 na Chvalském zámku

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 
2017. Rozpočet je zveřejněn na webu úřadu 
a pro přehlednost je zde i informace, jak jsou 
peníze z rozpočtu čerpány.
 
MINISTERSTVO DOPRAVY
Společně s Ing. Rittenauerem jsme navštívili 
Ing. Kubovského na Ministerstvu dopravy. 
Společně jsme projednali plánované investi-
ce do dopravy v Horních Počernicích. Jedna-
lo se především o MÚK Beranka, MÚK Bystrá, 
rozšíření D11 a především vybudování pro-
tihlukových stěn.
 

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA
Rada rozhodla o umístění Lavičky Václava 
Havla u divadla.   Dojde k  úpravě záhonu a 
prostor bude od parkovacích míst oddělen 
zelení.

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY 
K MA21
Na setkání městských částí jsme prezento-
vali participativní rozpočet žáků našich zá-
kladních škol a mohli jsme tak předat naše 
zkušenosti ostatním. Také my jsme si odnesli 
spoustu poznatků, zejména v oblasti podpo-
ry podnikatelů a zapojení a informování ve-
řejnosti v rámci rozhodování o městské části.

DALŠÍ MAJETEK PRO HORNÍ POČERNICE
S radním pro majetek hl.m.Prahy jsme řešili 
další možnosti svěření pozemků pro naši 
městskou část. Jedná se o pozemek u cesty 
na Dolní Počernice, kde bychom rádi vybu-
dovali oddechovou a rekreační zónu, o po-
zemek pod bytovými domy Canaba, kde by 
v budoucnu měla stát sportovní hala včetně 
venkovních sportovišť.

Hana Moravcová, 
starostka

Milí spoluobčané,
vstupujeme do nejkrásnějšího období roku, 
zrození ze zimního spánku. Světlo a  teplo 
jsou zdrojem energie, kterou potřebuje-
me k životu. Blíží se velikonoční svátky, pro 
někoho jsou otvíráním pokladů ve smyslu 

duchovního bohatství, pro jiné připomínkou neustále se obnovujícího 
principu života.
Mezi sedmadvaceti dubnovými mezinárodními či světovými dny najde-
me také Světový den knihy a autorského práva. Datum 23. dubna nebylo 
zvoleno náhodně, tento den je výročím úmrtí Miguela de Cervantese, 
Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy a je věnován všem autorům 
knih na celém světě. Připomíná jejich autorská práva, jež jsou součástí 
tzv. duševního vlastnictví, jedinečného výsledku tvůrčí činnosti.
Přestože si knihy kupujeme v obchodě, nejsou obyčejným zbožím, rozví-
její naši fantazii, nutí nás přemýšlet, jsou zdrojem nekonečného poučení 
a ještě nás často dovedou uklidnit či pobavit. Vybíráme si takové knihy, 
jejichž obsah odpovídá našemu nitru a  souzní s  našimi zkušenostmi 
a názory. Pokud k tomu nedojde, knihu odložíme, protože nás nebaví.

Jsme národ zrozený z jazyka a knihy. Novodobá čeština se rodila díly spi-
sovatelů, působením učitelů a kázáním duchovních. Nikoli náhodou už 
22. července 1919 sněmovna, inspirována americkou tradicí, přijala mezi 
prvními zákony Zákon o knihovnách obecních, který všem obcím uklá-
dal povinnost založit a provozovat knihovnu – i s ohledem na jazykové 
menšiny. Tradice trvá a za komunistů knihovny sloužily jako náhradní 
zdroj informací, někdy i vzdělání. Knihy jsou poklad, který se nedal zná-
rodnit.
Často dnes hledáme něco výjimečného, a přitom Velikonoce nabízejí pa-
šije, jež jsou v nějaké podobě příběhem každého z nás. Najdeme v nich 
lásku, soucit i oběť a připomínají, co znamená opustit, zradit člověka, zá-
sady a předsevzetí. Jsou obrazem lásky a smrti, blízkým každému, kdo se 
cítí být součástí společnosti a lidských vztahů. Čtení pašijí připomíná ne-
jen křesťanský smysl Velikonoc, je i příležitostí číst v nich věčnou a skvě-
lou knihu, jež je součástí našeho kulturního a duchovního dědictví.
Krásné jaro a velikonoční svátky s knihou vám přeje

Hana Moravcová, vaše starostka

Veselé Velikonoce
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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

Výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby Místní 
akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ 
Praha 20 nadměrným hlukem a  znečiště-
ným ovzduším s využitím zkušeností s apli-
kací MA21
Rada schválila zadání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu Místní akční plán ke snížení 
zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným 
hlukem a  znečištěným ovzduším s  využitím 
zkušeností s aplikací MA21 společnosti EKOLA 
group, spol. s r. o.

Souhlas zřizovatele s realizací projektů pří-
spěvkových organizací z OP VVV „Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vy-
kazování - šablony pro MŠ a ZŠ I“
Rada souhlasila se zapojením příspěvkových 
organizací městské části Praha 20 formou rea-
lizací projektů v OP VVV „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování - šablo-
ny pro MŠ a ZŠ I“

Lavička Václava Havla
Rada schválila umístění Lavičky Václava Hav-
la před Divadlem Horní Počernice a schválila 
uzavření smlouvy se Svěřeneckým fondem 
Bořka Šípka

Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2017
Zastupitelstvo schválilo rozpočet MČ Praha 20 
na rok 2017 :

• příloha č. 1 - návrh rozpočtu (závazné ukaza-
tele) 2017

• příloha č. 2 - zmocnění RMČ k provádění roz-
počtových opatření

• příloha č. 3 - střednědobý rozpočtový výhled 
MČ Praha 20 do roku 2022

• příloha č.  4 - plán zdaňované/hospodářské 
činnosti na rok 2017

• celkový počet zaměstnanců: 125

Zastupitelstvo schválilo:
• postup projednávání územně plánovací do-
kumentace hlavního města Prahy a její změny 
v ZMČ Praha 20

• úplatné nabytí spoluvlastnických podílů 
k  pozemkům KN parc. č.  1853/1, KN parc. 
č. 1857/1 a KN parc. č. 1857/2 včetně stavby na 
něm postavené v k. ú. Horní Počernice

• uzavření dohody o uznání vlastnického práva 
k pozemkům parc. č. 3268/4 a parc. č. 3268/5 
v k. ú. Horní Počernice

• bezúplatné nabytí pozemku KN parc. 
č. 4263/10 v ulici Semonická, k. ú. Horní Počer-
nice

• bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3466/7 
a parc. č. 3467/4 v k. ú. Horní Počernice

• bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2197/2 
v k. ú. Horní Počernice

• záměr svěření pozemku KN parc. č.  575/3, 
KN parc. č.  864/3, KN parc. č.  3552/1, KN 
parc. č.  4279/57, KN parc. č.  4279/58, KN 
parc. č.  4279/60, KN parc.č.  4345/4, KN parc. 
č.  4345/7, KN parc. č.  4377/12, KN parc. 
č.  4380/7, KN parc. č.  4449/46, KN parc. 
č.  4449/47, KN parc. č.  4455/49, KN parc. 
č.  4455/51, KN parc. č.  4455/52, KN parc. 
č.  4455/53 vše v  k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha, do správy MČ Praha 20

• prodej pozemku parc. č. 4258/8 v k. ú. Horní 
Počernice

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

Úřad MČ Praha 20

Pozvánky

zve na

„Jarní módní blešák“

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Kdy: 
Čtvrtek 20. dubna 2017 od 14.00 

– klubovna Divizny

Kde: 
Náchodská 382/171, Horní 
Počernice, Husitská fara

(přímo proti divadlu)

Provětrejte 
šatníky 

a přijďte!
Náchodská 382/171, Horní Počernice, 
Husitská fara (proti divadlu)

Pro knihomoly káva a čaj zdarma!

Těší se na vás

Chcete si zdarma 
vyměnit knihy?
V pátek 7. dubna 
2017 od 15.00 
– nová klubovna 
Divizny

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Knižní bazárek v novém!

Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 
(MAP) je projekt zaměřen na rozvoj kvalitní-
ho a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 
15 let. V  březnu byl schválen Řídícím výbo-
rem Strategický rámec MAP vzdělávání MČ 
Praha 20. Na vytvoření Strategického rámce 
MAP se podíleli členové pracovních skupin, 
realizační a odborný tým, dokument byl 
projednán se členy komise MA21 a se zastu-

piteli MČ. Tento dokument je k  dispozici na  
www.pocernice.cz spolu s dalšími výstupy 
projektu MAP. V  další fázi projektu budeme 
tvořit místní akční plán vzdělávání tvořený 
konkrétními aktivitami vedoucími k naplnění 

priorit a cílů definovaných Strategickým rám-
cem MAP. 
V  případě vašich dotazů nás kontaktujte na 
email projektmap@pocernice.cz

Eva Březinová, místostarostka

MAP – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

V březnovém rozhovoru se starostkou Hanou 
Moravcovou jsme si povídaly o  útoku, který 
skončil vraždou a pokusem o vraždu, podpo-
ře podnikatelů v rámci projektu Podaná ruka 
i investicích, které městskou část během roku 
čekají.

V březnu došlo v Horních Počernicích k vraždě 
a pokusu o vraždu. Jednalo se o počernické ob-
čany?
Ano jednalo se o  mladíky v  rozmezí 20  – 25  let. 
V dnešní době je bohužel naše společnost taková, 
že drogy jsou lépe dostupné, mladí lidé mají více 
peněz, takže jsou pro ně i  lépe získatelné. Navíc 
takové věci by se možná nemusely stávat, kdyby si 
lidé více všímali svého okolí a hlavně se nebáli to 
řešit. Společnost je lhostejná a negativní věci ne-
chce vidět a hlavně řešit. Přála bych si, aby lidi lépe 
komunikovali s policií a nebáli se oznámit, když sly-
ší, že se někde konzumují drogy. Já se až po této 
smutné události od občanů dověděla, kde všude 
se zde drogy braly.

Dle informací policie se jednalo o drogově zá-
vislého člověka. Vím, že se to dá těžko monito-
rovat, ale máte představu, kolik takových lidí 
žije na území Horních Počernic?
Netuším, ale bojím se, že to číslo by mohlo být 
mnohem větší, než by kdokoliv z nás předpokládal.

Budete v návaznosti na tuto událost více kont-
rolovat vytipovaná místa?
Určitě, v součinnosti se státní i městskou policií bu-
deme více kontrolovat pohyb osob na ulici, zejmé-
na v nočních hodinách a na místech, kde je pravdě-
podobné, že se tito lidé budou scházet. S výskytem 
závislých osob samozřejmě souvisí i více drobných 
krádeží. Je třeba nenechávat nic v autech, kola, vše 
co se dá prodat, tak si více hlídat. Jakmile nebudou 
mít závislé osoby možnost získání peněz, stáhnou 
se jinam. Ale znovu apeluji na občany, jakmile uvi-
díte či uslyšíte, že někdo bere drogy, upozorněte na 
to polici či náš úřad. Vše je naprosto anonymní, ale 
je potřeba se nebát a na možné riziko upozornit.

Probíhá preventivní informovanost ve školách?
Na všech našich školách probíhá prevence krimi-
nality standardně bez ohledu na to, zda se něco 
děje či nikoliv.

Kolik zde máme policistů a jakou činnost vyko-
návají?
Pro Horní Počernice je v aktivní službě devět stráž-
níků Městské policie. Máme stálý požadavek na 
ředitelství o navýšení počtu.
Činnost policie spočívá v udržení pořádku na ka-
tastru, o který se starají. Městská policie by měla 
zajištovat pořádkovou denní i noční činnost, státní 
řeší trestné činy. Bohužel naše policie řeší denně 
krádeže za 200 Kč v marketu, místo toho, aby kont-
rolovala, jestli je tady v ulicích pořádek, nejsou tady 
opilci nebo právě zmiňovaní feťáci a dealeři, a to 
si myslím, že je špatně. Jsme obklopeni velkými 
nákupními centry, kde je několikrát denně volána 
policie i k malým krádežím, kam musí vyjet.
Výroční zprávy o činnosti jak Policie ČR tak Městské 
policie mohou občané najít na webu úřadu v sekci 
Občan – bezpečnost nebo na ezpravodaji u tohoto 
rozhovoru.

Přicházíte s  projektem podpory podnikatelů, 
můžete prozradit, co se za ním skrývá?
Primárním cílem projektu Podaná ruka je propo-
jení podnikatelské sféry Horních Počernic a okolí 
s  vrstvou obyvatel Horních Počernic, kteří se do-
časně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy 
podporované osoby, prostřednictvím možnosti 
poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží. Jedná 
se o sociální, komunitní projekt lokálního a regio-
nálního významu. Sekundárním cílem projektu je 
zvýšení povědomí a  příliv nových zákazníků pro 
poskytovatele slev, tedy maloobchodníky a  další 
subjekty poskytující služby, které se do projektu 
zapojí a jejich podpora ze strany vlastníka projek-
tu. Na projektu spolupracujeme s  místní Střední 
odbornou školou pro evropskou administrativu, 
kde nám v rámci výuky diplomacie a PR kroužku 
studenti pomůžou například s prezentací.

Jak se do projektu mohou podnikatelé zapojit?
Podnikatel, obchodník nebo jiný ekonomický 
subjekt, který se zapojí do projektu, se dobrovolně 
zavazuje poskytnout slevu z  ceny nákupu svých 
produktů nebo služeb občanům, kteří jsou drži-
teli karty Podaná ruka. Určení produktů či služeb, 
na které se sleva vztahuje, je plně v  kompetenci 
poskytovatele. Lze poskytnout slevu na jednu, 
několik nebo všechny komodity/služby. Minimální 
výše slevy je 5 % z ceny. Poskytovatel stvrdí sou-
hlas se zapojením do projektu svým podpisem 
na evidenčním listu, který vydá MČ. Provozovna 
poskytovatele slev je označena nálepkou s logem 
projektu a dalšími marketingovými materiály.

Jakou motivaci máte pro podnikatele, kteří se 
do projektu zapojí?
Chystáme několik motivačních kroků, do nichž 
patří hlavně zvýšení o povědomí konkrétně posky-
tovaných služeb a s  tím spojený příliv zákazníků, 
dále pro podnikatele chystáme reklamní prostor 
v E -zpravodaji zdarma, reklamní prostor na webu 
projektu zdarma, kde bude firemní prezentace, 
aktuality, mapa a další. Budou mít možnost využít 
nově zřizované právní poradny v  Místní veřejné 
knihovně aj.

Koncem února jste schválili rozpočet, je opět 
přebytkový?
Ano, od roku 2011 máme přebytkový rozpočet, za 
což jsem opravdu ráda. Podařilo se nám získat víc 
peněz i od MHMP a tak budeme moci udělat více 
investic.

Jaké významné investice se během letošního 
roku budou realizovat a jaká je jejich předpo-
kládaná cena?
Letos se budou realizovat tyto projekty: venkov-
ní sportovní hřiště ve Svépravicích (2,6 mil. Kč); 
půdní vestavba na bytové domy (16,5 mil. Kč); re-
konstrukce ČOV na moštárnu (3,5 mil. Kč); bytové 
domy Mezilesí (1,6 mil. Kč); rozšíření DPS s denním 
stacionářem (15 mil. Kč); FZŠ Chodovická (3,6 mil. 
Kč); ZŠ Stoliňská (2 mil. Kč); ZŠ Spojenců (3 mil. 
Kč); Letní divadlo v přírodě (0,4 mil. Kč); oprava fa-
sády Špýchar (0,85 mil. Kč); rekonstrukce Stodoly 
(3,6 mil. Kč); tělocvična v  ulici Jívanská (5 mil. Kč). 
Zároveň letos uděláme projektové dokumentace 
na vícegenerační dům (1 mil. Kč) a  bytový dům 
(1 mil. Kč).

Lenka Bartáková, redaktorka

Jak bude radnice hospodařit v  roce 
2017?

Příjmy 146,7 mil. Kč
SPRÁVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Dotace hl. m. Prahy: 91,8 mil. Kč podíl na 
příjmech hl. m. Prahy. Jedná se o daň z pří-
jmů fyzických osob, počet obyvatel, roz-
loha MČ, počet žáků ZŠ a MŠ, dle plochy 
zeleně, dle vozovek mimo správu TSK.

Dotace ze státního rozpočtu: 10,8 mil. Kč 
příspěvek na výkon státní správy.

Majetkové daně: 22,8 mil. Kč daň z nemo-
vitosti.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
Vybrané nájemné: 22,5 mil. Kč nájemné 
z nemovitého majetku MČ.

Běžné výdaje 142 mil. Kč
Úřad MČ: 60,4 mil. Kč mzdové náklady.

Školství a kultura: 43,3 mil. Kč pro příspěv-
kové organizace.

Investice v roce 2017: 124,8 mil. Kč.

Investice jsou kryty převodem finančních 
prostředků z  roku 2016. Finanční rezerva 
Rady MČ je ve výši 15 mil. Kč.
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

DUBNOVÉ STŘÍPKY Z ÚNOROVÉHO ZASTUPITELSTVA
Na zastupitelstvu dne 27.  února jsem před-
ložil pozměňovací návrhy k rozpočtu. Navrhl 
jsem, aby o  investiční rezervě městské části 
(včetně peněz na halu) rozhodovali zastupi-
telé na veřejném jednání (dnes to většinou 
dělají radní na uzavřeném jednání) – 7 pro / 
13 proti / 1 se zdržel. Navrhl jsem mj., aby se 
prostředky na investice na přání zvýšily z  1 
na 2 miliony korun  – 10 pro / 9 proti / 2 se 
zdrželi. Navrhl jsem, aby radní nemohli na ka-
ždém svém jednání odsouhlasit rozpočtový 
přesun 10 mil. Kč na investiční a 2,5 mil. Kč na 
neinvestiční výdaje  – 2 pro / 11 proti / 8 se 
zdrželo. Dále jsem navrhoval, aby radní spo-
lurozhodovali o  rozpočtových úpravách ve 
svých gescích – 8 pro / 10 proti / 3 se zdrželi. 
Další návrhy se týkaly povinnosti informovat 
zastupitele o všech rozpočtových změnách - 
10 pro / 9 proti / 2 se zdrželi. Hlasováním s asi 
nejzajímavějším výsledkem byl návrh potvr-
dit pravomoc zastupitelstva provádět roz-
počtové změny přímo na zasedání zastupi-
telstva bez předchozího projednání v radě – 9 
pro / 8 proti / 4 se zdrželi. S  nesouhlasným 
stanoviskem se setkala i  další moje předlo-
ha – aby každý návrh rozpočtové změny do-
stal nejprve k posouzení finanční výbor a až 
následně byl projednán v orgánech městské 
části – návrh nepodpořili ani někteří opoziční 
zastupitelé (členové finančního výboru) – pro 
hlasovali Blahovec, Čáp, Kočí a Měšťan; proti 
byli Beneda, Beňová, Čížková, Herian, Liška, 
Mojžíšová, Moravcová a  Wágner; zdrželi se 
Březinová, Cudlínová, Cibochová, Češpivová, 
Polydorová, Stibor, Štrobová, Tůmová a Spil-
ková. Finanční výbor tak i  nadále zůstává 
bezzubým poradním orgánem zastupitelstva 

a drtivá většina rozpočtových změn se bude 
jako dosud odehrávat na uzavřeném jednání 
rady. Neprosadil jsem ani návrh, aby byly uza-
vírány předmětné smluvní vztahy při údržbě 
pozemků a úklidu komunikací (které nejsou 
ve svěřené správě MČ Praha 20) s  vlastníky 
těchto nemovitostí  – 3 pro / 9 proti / 8 se 
zdrželo. Původní návrh rozpočtu bez úprav 
jsem nepodpořil. Mezi další body programu 
patřily majetkoprávní kroky. Stejně jako v mi-
nulosti jsem nepodpořil předložený materiál 
na nákup pozemků v  lokalitě Chvalský lom. 
Nepodpořil jsem ani prodej 12 m2 pozemku 
společnosti Oční klinika Horní Počernice za 
účelem umožnit legalizaci stavby této fir-
my – hlasy vedle Šance pro Počernice a TOP 
09 dodal i pan Blahovec, Liška a Měšťan. Radě 
městské části jsem také navrhl, zda by nestá-
lo za to vytvořit majetkovou komisi, jež by se 
zabývala tisky majetkoprávního charakteru 
a dávala k nim svá stanoviska.

Co skrývá starostka v Jizbické ulici?
Posledním majetkoprávním krokem byl ná-
vrh směny obecních pozemků se soukro-
mými osobami za účelem vybudování parku 
v  Jizbické ulici. Vzhledem k  nejasnostem, 
které vyplynuly z diskuse, vyhlásila starostka 
přestávku a pozvala zastupitele k jednání za 
zavřenými dveřmi. Za zavřené dveře jsem se 
nevypravil, nechápal jsem totiž, co může být 
neveřejného na záměru parku pro veřejnost. 
:-) Děkuji kolegyni Cudlínové, že se zachovala 
stejně. Materiál byl nakonec stažen a starost-
ka avizovala, že k němu svolá mimořádné za-
stupitelstvo.

ČSSD prosadila zásadní 
bod volebního programu
Jedním ze stěžejních bodů 
volebního programu ČSSD 
bylo včas uvědomit občany 
Horních Počernic o  každé 
plánované změně územního 
plánu, která s Horními Počer-
nicemi souvisí. Na zastupitelstvu 27.  února 
byl příslušný tisk schválen. Jsem rád, že tlak 
ČSSD přispěl k  úspěšnému výsledku. Ob-
dobný materiál jsem předkládal na jednání 
zastupitelstva již v září 2016. To, že ho ve fi-
nále předložila Šance pro Počernice, jež mi 
v  září  2016 zabránila v  zařazení mého tisku 
na program, mi vůbec nevadí.

Za dobrotu na žebrotu
Na závěr svého příspěvku uvádím, že článek, 
který jsem zaslal do březnového HPZ, mi re-
dakční rada odmítla otisknout s  odkazem 
na tiskový zákon. Moje dobrá vůle zastat 
se občanského aktivisty Vladimíra Hoška 
a  demokratické diskuse nakonec zkracho-
vala. Beru to ale s  humorem. Článek včet-
ně souvislostí naleznete v  plném znění na  
www.cssdpocernice.cz.

Podařený duben bez aprílového počasí přeje 
všem

Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

SPORTOVNÍ AREÁL  - RUB A LÍC
O  plánech na výstavbu sportovního areálu 
v oblasti Ve Žlíbku jsme se dočetli v minulém 
čísle HPZ. Nápad je to určitě výborný. Spor-
tovní hala s parametry pro pořádání vyšších 
výkonnostních soutěží, BMX dráha, dětské 
hřiště, běžecký ovál 400 m s fotbalovým hřiš-
těm, několik hřišť na malou kopanou. Jedno-
duše – pro sportovce naplněný sen!
Už jednou se ale od takto velkolepých vizí 
a  plánů na výstavbu sportovní haly u  nás 
ustoupilo. Vzpomínáte na nedávný projekt 
výstavby sportovní haly s parametry pro vr-
cholový sport? Byl odložen. Důvodem se sta-
lo nevhodné umístění sportovní haly do vilo-
vé zástavby a  přihlédnutí k  nárokům na její 
výstavbu a provoz. Na pracovních setkáních 
zastupitelů ale zaznělo, že v  první řadě po-
třebujeme tělocvičnu pro děti. Velmi si proto 
cením obrovského nasazení místostarosty 
Jiřího Benedy, který se zasloužil o  aktuální 
výstavbu moderní tělocvičny u ZŠ Ratibořic-
ká. Stavba má odůvodněné využití nejen pro 
místní školáky, ale i pro mimoškolní sportov-
ní aktivity.
V  případě plánovaného areálu Ve Žlíbku je 

však pro stavbu nutná změna územního 
plánu. Z  plochy určené pro zeleň městskou 
a krajinnou je třeba provést změnu na plochu 
pro sport. Pak teprve je možné stavět. Změ-
nu územního plánu musí schválit nejen naše 
zastupitelstvo, ale i zastupitelé MHMP. Doba 
projednání může trvat cca 3-4 roky. Pozemky, 
na kterých se výstavba plánuje, patří v  této 
chvíli z  větší části soukromým vlastníkům. 
MČ Praha 20 zde má ve svěřené péči pouze 
jeden pozemek. Více než dvacet dotčených 
spoluvlastníků pozemků musí proto za urči-
tých podmínek své pozemky prodat. Prodají 
je skutečně všichni? Prodají pozemky již nyní, 
kdy ještě nejsou určené k výstavbě? Nebo si 
počkají až na zhodnocení svých pozemků na 
stavební, kdy je místo za dnešních pár korun 
budou moci prodat za tisíce za metr čtvereč-
ní? Bude MČ Praha 20 riskovat, že se nemalé 
peníze, které za ně zaplatí, mohou v případě 
nezdaru třeba jen jediné z  výše uvedených 
podmínek minout účinkem?
MČ Praha 20 má navíc na mnoha územích 
vyčerpanou kapacitu pro odvádění splaško-
vých vod. Jak se v oblasti vyřeší odkanalizo-

vání? Znamená to, že v úze-
mí se postaví další čistírna 
odpadních vod  – nepopu-
lární ČOV? Nebo se vyčká 
na vyřešení odkanalizování 
veřejnou splaškovou kanali-
zací, kterou plánuje magist-
rát? Výstavba areálu má stát 
cca  150 milionů Kč. Jaké budou náklady na 
provoz? Kdo je bude platit? Kolik bude stát 
odkup všech pozemků? Opravdu získáme 
na stavbu dotace? Domnívám se, že v  této 
oblasti zatím není vidět žádná vize, jak po-
dobně velký a určitě velmi prospěšný projekt 
zrealizovat. Změna územního plánu, zajiště-
ní potřebných pozemků, realizace výstavby 
a uvedení areálu do provozu, včetně jeho bu-
doucího chodu a  koncepce ekonomického 
využití, je práce velmi zdlouhavá a náročná. 
Bezesporu je k ní ještě třeba zkušeností mno-
ha odborníků.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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Rada hlavního města Prahy poskytla svým 
usnesením č. 3286 ze dne 20. 12. 2016 účelo-
vé neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ 
Praha 16 a MČ Praha 20 na provozování sběr-
ného dvora. Jen pro vaši představu:
MČ Praha 16 získala dotaci ve výši 7 000 000 Kč
MČ Praha 12 získala dotaci ve výši 5 000 000 Kč
MČ Praha 20 získala dotaci ve výši 4 900 000 Kč
Jsme velice rádi, protože částky jsou to úcty-
hodné. Většina sběrných dvorů na území me-
tropole jsou jinak přímo zařízeními hlavního 
města Prahy. Pouze tři výše uvedené městské 
části, mezi které patří i naše MČ Praha 20, pro-
vozují sběrné dvory samy. Dotace na provo-
zování těchto záslužných prostor není možné 
zahrnout v  návrhu rozpočtu pro jednotlivé 
městské části. Výše dotace na provozování 
sběrných dvorů se totiž stanovuje s ohledem 
na množství přijatých odpadů a také výši ná-
kladů v předcházejícím roce.

Dotace na provoz sběrných dvorů Prahy 16, 
12 a  naší městské části jsou proto součástí 
rozpočtu Odboru ochrany prostředí MHMP. 
Ten si nechává výsledky jednotlivých sběr-
ných dvorů předložit a  na základě těchto 
zjištění předkládá návrh na poskytnutí ne-
investiční účelové dotace daným městským 
částem pro další rok. Dovolím si proto požá-
dat nás všechny – nosme odpady do našeho 
sběrného dvora! Své služby nabízí zdarma 
a  zázemí poskytne skutečně skvělé. Navíc  – 
množství odpadu evidentně ovlivňuje i  výši 
dotace, kterou se Horním Počernicím podaří 
získat. To je velmi důležitá věc! Kromě služeb 
sběrného dvora můžeme v Horních Počerni-
cích využít i celkem 37 stanovišť, na kterých 
je umístěno 39 nádob na sklo, 37 nádob na 
tetrapaky, 51 nádob na papír, 64 nádob na 
plasty a 10 nádob na kovy. Je skutečně kam 
dávat!

O  to více mě mrzí, když 
v  lese, nebo na louce obje-
vím černou miniskládku od-
padu, s  kterým je možnost 
naložit úplně jinak. Mysleme, 
prosím, na životní prostředí, 
ale i na to, že někdy více od-
padu znamená i více peněz. 
V případě sběrných dvorů to určitě platí, tak 
proč takové možnosti nevyužít. Čím více do 
sběrného dvora přivezeme, tím více peněz 
dostaneme!
Děkuji vám všem za malé zamyšlení a  přeji 
krásné jaro.

Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

VÍCE ODPADU VE SBĚRNÉM DVOŘE = VYŠŠÍ DOTACE
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
V úterý dne 4. 4. 2017 proběhne mobilní tří-
děný sběr nebezpečných složek komunální-
ho odpadu. Provozovatelem mobilního sbě-
ru je spol. EKOM CZ, a. s. na základě smlouvy 
s hl. m. Prahou.
Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů 
bude na uvedených stanovištích přijímat 
pouze níže uvedené odpady. Stavební od-
pady a  elektrozařízení není možné v  rámci 
svozu odevzdat.

Seznam odebíraných nebezpečných odpa-
dů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemi-
kálie, pesticidy, zářivky a  jiný odpad s  ob-
sahem rtuti (teploměry), olej a  tuk (kromě 
jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice, detergenty obsahující nebez-
pečné látky (čisticí prostředky), léčiva, bate-
rie a akumulátory.

Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti re-
stauraci) 15.00 - 15.30

2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 
15.40 - 16.10
3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice
- u kamenictví) 16.20 - 16.50
4. křižovatka ul. Jeřická
- Dolská 17.00 - 17.30
5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 
17.40 - 18.10
6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ) 
18.20 - 18.50

Vzhledem k  opakovaným problémům při 
odevzdávání nebezpečných odpadů při 
mobilním sběru je nutno upozornit, že mo-
bilní sběr nebezpečných odpadů na území 
hl. m. Prahy je služba určená pro občany 
Prahy (osoby s  trvalým pobytem na území 
města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha 
svozového vozidla předložení občanského 
průkazu při odevzdání odpadů.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. 
Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdá-
ním nebezpečných odpadů při mobilním 
sběru jsou občané povinni prokázat se ob-

čanským průkazem za účelem potvrzení 
trvalého pobytu na území Prahy. Upozor-
ňujeme, že občané mohou využívat všech-
ny trasy mobilního sběru na území města 
a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území 
příslušné městské části, kde sběr aktuál-
ně probíhá. V  případě, že svozové vozidlo 
nenaleznete na příslušné zastávce dle har-
monogramu, kontaktujte řidiče tohoto vo-
zidla na telefonním čísle: 725 562 312 nebo 
725 562 318.
Další mobilní sběr nebezpečného odpadu 
se uskuteční 24. 6. 2017 (sobota). Celoročně 
je tento odpad možno odevzdávat ve sběr-
ném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

Marie Novotná, OŽPD

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zákon 561/2004 Sb., o  předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a  jiném 
vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky 
pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělává-
ní se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 
tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou 
let. Od počátku školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku, do zahájení povinné školní docházky 
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné 
(pro školní rok 2017/2018 budou zapisovány 
děti, které k 31. 8. 2017 dovrší pátý rok věku).

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o  přijetí 
dítěte do MŠ, popřípadě o  stanovení zku-
šebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí 
přesáhnout 3  měsíce. Ředitelky jednotlivých 
MŠ v Horních Počernicích postupují při zápi-
su do MŠ v souladu s „Metodickým pokynem 
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ 
a dle kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ 
v návaznosti na doporučení zřizovatele.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k  zápi-
su k  povinnému předškolnímu vzdělávání 
v  době stanovené zákonem lze postihnout 

jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a  jiném vzdělávání (školský zá-
kon), § 182a (povinnost k zápisu je stanovena 
v § 34a, odst. 2).

Podrobné informace o  jednotlivých mateř-
ských školách najdete na internetových strán-
kách www.pocernice.cz, v  rubrice „Rodiče 
a děti – Školství – Mateřské školy“.

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi  na Dny otevřených dveří v mateřských školách a následně na zápis 
do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok 2017/2018.

se uskuteční v následujících termínech:

• Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 - Horní Počernice,  Křovinovo nám. 115          
  4. 4. 2017 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod.  
  do 17.00 hod.

• Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Spojenců 1408 
detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44
   5. 4. 2017 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod.  
  do 17.00 hod.

• Mateřská škola, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900  
  6. 4. 2017 dopoledne od 10.00 hod. do 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 hod.  
  do 17.00 hod.

bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

2. a 3. května 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
Vážení spoluobčané, s ohledem na vaše čas-
té dotazy kam volat když…(nesvítí lampa 
veřejného osvětlení, neteče voda nebo nejde 
elektřina), jsme si dovolili sepsat seznam nej-
důležitějších telefonních čísel s  instrukcemi, 
které jednotlivým správcům dané sítě ulehčí 
identifikaci problému a  jeho následné od-
stranění.
 
Havárie veřejného osvětlení
Pražská energetika, a. s. – 224 915 151
V hlášení je nutné uvést:
• Co, kdy a kde se stalo
• Číslo stožáru veřejného osvětlení
(číslo na štítku ve výšce 1,5 m na sloupu)
• Uveďte své jméno a příjmení a číslo
telefonu, ze kterého voláte
 
Havárie dodávek vody a špatná kanaliza-

ce - Pražské vodovody a kanalizace, a. s. – 
840 111 112
V hlášení je nutné uvést:
• Co, kdy a kde se stalo
• Uveďte své jméno a příjmení a číslo telefo-
nu, ze kterého voláte
Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy distri-
butora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší sou-
kromé instalatérské firmy.
 
Havárie dodávek plynu Pražská
plynárenská, a. s. – 1239
V hlášení je nutné uvést:
• Co, kdy a kde se stalo
• Uveďte své jméno a příjmení a číslo
telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci 

distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší 
soukromé instalatérské firmy.
 
Havárie dodávek elektřiny Pražská
energetika, a. s. – 1236
V hlášení je nutné uvést
• Co, kdy a kde se stalo
• Uveďte své jméno a příjmení a číslo
telefonu, ze kterého voláte

Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci 
distribuce odstraňují pouze poruchy v sítích 
distributora. Poruchy ve vnitřní instalaci řeší 
soukromé elektroinstalační firmy.

Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru místního hospodářství

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Další přivítání občánků do naší městské části 
se konalo 14. února v Obřadní síni Chvalské-

ho zámku. Přejeme všem novým občánkům 
hodně zdraví a štěstí na jejich cestě životem.

Hana Vostrá, 
referentka odd. správních agend

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ZO Senioři HP, MO STP, 
MO SPCCH

PROGRAM ZO 
SENIOŘI DUBEN 2017

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 
4x ročně. 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. 1. 2017 - 31. 3. 2017 do 
31. 5. 2017.  Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna -obcana/
vitani -obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občan-
skosprávních agend č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, 
protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by neby-
lo 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 Chval-
ského 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.

Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

V minulém vydání byly v přehledu lékařů chybně uvedeny ordinační hodiny paní 
doktorky Chudomelové, za což se moc omlouváme a přikládáme platné ordinační
hodiny:

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Irena Chudomelová 
Lhotská 2071/1, tel.: 281 920 785

Pondělí            12:00 - 17:00     17:00 - 18:00 pro objednané
Úterý - Pátek  07:30 - 12:00     12:00 - 13:00 pro objednané 

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

Živcová Jarmila
Hejhalová Miloslava
Horáková Taisa
Horáková Verona
Konečný Vladimír
Jehlářová Františka
Kvasničková Vlasta
Szeniawská Marie
Tučková Marie
Váchalová Libuše
Vomáčka Jaroslav
Červenka Jiří

Krajňáková Drahomíra
Podr Jiří
Stoklasa Vladimír
Žebrová Irena
Pankratzová Libuše
Smažíková Libuše
Stuchlíková Jaroslava
Šimandlová Milena
Cafourková Alena
Čtvrtníček Milan
Schovánková Miluše
Mayer Pavel

Burianová Marie
Hodač Stanislav
Martínková Zdeňka
Nedorost Jiří
Novotný Josef
Škaldová Miroslava
Vávrů Vojtěch
Bican Jaroslav
Hruška Miroslav
Jaklová Zdeňka
Kavická Marcela
Kerplová Miroslava

Kmoníček Jaromír
Kyschková Květuše 
Manová Věra
Němec Bohumil
Sarvašová Ludmila
Soukupová Zdenka

VZPOMÍNKA NA PAVLA HŘIBA
Dne 7. dubna 2017 uplyne 15 let od úmrtí Pavla Hřiba. 
S láskou vzpomíná rodina. 

VZPOMÍNKA NA JAROSLAVU JELÍNKOVOU
Dne 3. 4. je tomu 5 let, co nás navždy opustila naše milovaná  
manželka, maminka, babička a dcera Jaroslava Jelínková.
Stále vzpomíná celá rodina.

středa 5. dubna EXKURZE
Sedlec – Philip Morris, prohlídka kláštera  
a kostela, sraz ve stanici metra Č. Most  
v 9.00 hod.,  vede I. Juklová

středa 12. dubna VYCHÁZKA
Jeruzalémská synagoga, sraz ve stanici metra 
Č. Most v 10.30 hod., vede I. Juklová

pondělí 17. dubna VYCHÁZKA 
Xaverov – Klánovice, sraz ve vestibulu metra 
Českomoravská v 10.00 hod., vede 
Mgr. K. Janušová 

úterý 18. dubna ZÁMECKÉ POSEZENÍ
hostem bude spisovatelka Martina  
Bittnerová, začátek ve 14.00 hod.

středa 19. dubna KLUBOVNA
přednáška Ing. Šonky o Gambii, začátek ve 
14.00 hod.

čtvrtek 20. dubna TURISTICKÝ POCHOD
22. ročník – Memoriál Ivo Macha, cca 3 nebo 
6 km, KOLEM HRÁDKU VÁCLAVA IV., sraz ve 
stanici metra Č. Most v 8.30 hod., vede 
L. Frouzová

čtvrtek 27. dubna PLES SENIORŮ
v Kulturním centru Domeček, začátek 
v 16.00 hod.

středa 3. května VÝLET
Zámek Zbiroh a zámek Hořovice, sraz  
v 8.15 hod. před nádražím H. Počernice,  
vede I. Juklová

Pro členy klubu je každou středu otevřena 
klubovna od 14.00 do 16.00 hod.

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá městská část Horní Počernice

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN KE SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE OBYVATEL MČ PRAHA 20 HLUKEM  
A ZNEČIŠTĚNÝM OVZDUŠÍM

OSLAVY DNE ZEMĚ

Jeden z  nejzávažnějších negativních dopa-
dů na život v  naší městské části je zatížení 
území zejména dopady ze silniční dopravy. 
Potřebu minimalizovat tyto vlivy jste opako-
vaně vyjádřili na setkáních s  radními nebo 
na Veřejných fórech. K  realizaci co nejúčin-
nějších opatření je však potřeba expertní 
analýza stávající situace a  návrh opatření, 
zpracovaný zkušenými odborníky. Protože 
městská část takový materiál nemá, vyu-
žili jsme možnost podat žádost o  poskyt-
nutí finanční podpory na jeho zpracování 
ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
Z  rozhodnutí ministra životního prostředí 
ČR městská část získá ze Státního programu 
Životní prostředí, v rámci Národního progra-
mu životního prostředí, finanční podporu ve 
výši 597 000 Kč.

Ve výběrovém řízení byla jako zpracovatel 
tohoto místního akčního plánu vybrána fir-
ma EKOLA Group, spol. s r. o.

Obsahem projektu je:
• Situační analýza - shrnutí dostupných dat/
informací (měření, studie, plány).
• 2x měření dat - měření anorganických 
a organických polutantů v ovzduší a hluku: 
na 3 vybraných lokalitách bude provedeno 
24hodinové měření (na 1 lokalitě hluk, na  
1 lokalitě polutanty a na 1 lokalitě současně 
hluk a polutanty).
• Vyhodnocení naměřených dat a zpracová-
ní rozptylové studie. Rozptylová studie bude 
hodnotit na základě vypočtených modelo-
vých hodnot znečištění, vliv zdrojů znečiš-
tění ovzduší na stávající úroveň znečištění 
v  MČ Praha 20. V  rámci rozptylové studie 
budou modelovány tyto znečišťující látky 
PM2,5; PM10; NOx; CO; SO2. Bude proveden 
rozbor složení pevné fáze.
• Vyhodnocení naměřených dat a zpracová-
ní hlukové studie. Hluková studie bude zpra-
cována v  souladu se zákonem č.  258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepří-
znivými vlivy hluku a vibrací. Účelem bude 
posouzení akustické situace v  lokalitě MČ, 
především v souvislosti s dopravní zátěží.
• Zpracování návrhu opatření ke snížení 
zátěže obyvatel MČ hlukem a  znečištěným 
ovzduším.
• Zajištění workshopu (přednášející + pod-
klady) - zkušenosti dobré praxe: přednášky 
odborníků, zkušenosti z jiných měst, zapoje-
ní partnerů (MŽP - Odbor ochrany ovzduší, 
ČHMÚ, SZÚ, MHMP, ŘSD, MD ČR apod.).
• Prezentace výsledků měření a  návrhů na 
setkání s občany – u kulatého stolu.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu 

Zdravá MČ a MA21

SRDEČNĚ VÁS ZVEME V  SOBOTU 
22. 4. 2017 OD 14.00 HODIN NA OSLAVY 
DNE ZEMĚ, KTERÉ SE TRADIČNĚ KONAJÍ 
V PARKU PŘED ZÁKLADNÍ ŠKOLOU RATI-
BOŘICKÁ.

Žáci základních škol Ratibořická, Stoliňská 
a FZŠ Chodovická pro své vrstevníky připra-
vují zajímavé soutěžní úkoly s  přírodní te-
matikou. Pro všechny soutěžící jsou připra-
vené drobné dárky. Ekotým ZŠ Ratibořická 
pro vás zpracovává informace jak jezdí/cho-
dí vaše děti do školy. Seniorky ze Střediska 
křesťanské pomoci HoPo si pro vás připravi-
ly oblíbené dílničky - zpracování přírodních 
materiálů a  v  letošním roce se k  nim přidá 
i spolek Neposeda. Na své si přijdou také do-
spělí návštěvníci. Rodinné centrum MUM se 
ve svém připraveném vzdělávacím progra-
mu zaměří na ochranu ovzduší. Ve spoluprá-
ci s  cyklokoordinátorem a  organizací KTM 
elektrokola a LOPED – tříkolky bude pro vás 
k dispozici elektrokolo na vyzkoušení.
Neváhejte a přijďte s námi strávit odpoledne 
plné zábavy a zajímavých informací. Těšíme 
se na vás.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Zd
ra

vá
 M

Č



12Hornopočernický zpravodaj – duben 2017

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Cyklostojany
Dokončena je 1. etapa instalace cyklostoja-
nů. Poděkování patří všem, včetně zaměst-
nanců úřadu MČ. Navíc se podařilo insta-
lovat cyklostojany u  Divadla v  přírodě, což 
podporuje priority našeho Veřejného fóra 
2016, včetně těch, kteří svými mimořádný-
mi přístupy uvedené divadlo celou dobu 
spoluvytváří.

Cykloměsta ČR
Dne 9. března proběhla valná hromada Aso-
ciace cykloměst ČR, která není zahleděna 
pouze do podpory cyklistů, ale tradičně se 
např.  s  Ministerstvem dopravy a  Svazem 
měst a obcí ČR podílí na podpoře principů 
dlouhodobě udržitelného vývoje, kvality 
života, zdraví a veřejného prostoru. To jsou 
závažná témata a je dobře, že mají v Horních 
Počernicích potřebný prostor.

Začátek výletů
Město Český Brod vydalo zdařilou cyklotu-
ristickou mapu „Českobrodsko“, MAS Střed-
ní Polabí pak stejnojmennou mapu blízkého 
Polabí. Cyklisticky známé Horní Počernice 
jsou zachyceny na obou mapách, které jsou 

na chvalském Informačním centru.
Letos uplyne 75  let od atentátu na R.  Hey-
dricha. Sídlil v  nedalekých Panenských 
Břežanech, kde je od 1.  dubna po dlouhé 
době otevřeno několik zajímavých objektů 
s expozicí. Více je na našem webu ve složce 
Cyklo - Cyklovýlety - Anthropoid.

Přeji vám bezpečné jízdy!

Petr Uzel, 
cyklokoordinátor

Pozvánka

před ZŠ Ratibořická

Zdravá městská část Horní Počernice
zve občany na osvětovou akci

OSLAVY 
DNE 

22. 4. 2017 
před ZŠ Ratibořická

Doprovodný program:  
•Možnost vyzkoušet si jízdu na elektrokolech  
ve spolupráci s firmou KTM ELEKTROKOLA.CZ    
a LOPED - tříkolky s.r.o.,  
•RC MUM a ZŠ Ratibořická připravují  
informace o tom jak děti chodí/jezdí do školy  
a o možnostech ekologické dopravy.  
•Seniorky ze SKP HoPo a Neposeda připravují  
dílničky – možnost vyrábět z přírodních materiálů.

ZE
MĚ  

oc
hra

na ovzduší, u
držitelná doprava

9 
soutěžních stanovišť,  
které připraví ZŠ Ratibořická,  
Stoliňská a FZŠ Chodovická

od 14.00 hod.

www.rcmum.cz

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

hydroizolace plochých střech, balkónů a 
zahradních jezírek

realizace v krátkých dodacích lhůtách

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

vysoká kvalita provedených prací

VR SPEDO s.r.o.
Zálužská 128
Čelákovice

hydroroof@centrum.cz
tel: 777 676 201

STŘECHY - BALKÓNYSTŘECHY - BALKÓNY

Placená inzerce
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KÁCENÍ JSME OVLIVNIT NEMOHLI
Před pár týdny rozbouřilo emoce občanů 
Počernic necitlivé kácení břehových po-
rostů kolem Xaverovských rybníků. Od-
bor ochrany prostředí MHMP zahájil prá-
ce spojené s  revitalizací Svépravického 
potoka mezi Xaverovskými rybníky (zva-
né též rybníky Biologické), a to razantním 
vykácením břehových porostů, převážně 
z vrby bílé.
O kácení ale i o přemnožených divočácích 
jsem si povídala s vedoucí Odboru život-
ního prostředí a dopravy Věrou Bidlovou.

V  minulých týdnech začala revitalizace 
rybníku ve Svépravicích a  s  ní i  spojené 
kácení, což samozřejmě vzbudilo neli-
bost u  občanů. Můžete nám říct, co vše 
bylo vykáceno a zda to bylo důležité?
Odbor ochrany prostředí MHMP záměr 
o  údržbě břehových porostů oznámil ÚMČ 
Praha 20 dopisem koncem ledna letošní-
ho roku. Zdejší Odbor životního prostředí 
a  dopravy neprodleně informoval občany 
o oznámení MHMP prostřednictvím webové 
stránky úřadu a e -zpravodaje.
Součástí zprávy byl i soupis dřevin s jedno-
duchým popisem jejich aktuálního stavu 
a informace o změřeném obvodu kmene ve 
výšce 130 cm. Vykáceno mělo být celkem 
56 exemplářů vrby bílé. Nezbytnost zásahu 
byla odůvodněná revitalizací Svépravického 
potoka, nutností vyčistit zanedbaný a  po 
léta neudržovaný Biologický rybník a  sou-
časně opravit jeho břehy a zařízení.
Jednou z  hlavních příčin vykácení porostu 
je i záměr hl. města obnovit litorální pásmo 
podél rybníka, jedno z  nejbohatších spole-
čenstev rostlin a  živočichů, jež přispívá ke 
zvýšení diverzibility celé oblasti. Vykácený 
dřevitý porost byl jako celek přestárlý, napa-

dený převážně houbovými parazity, z nichž 
nejvýraznější a  zároveň velmi nebezpečný 
pro stabilitu stromů je ohňovec obecný. 
Přestože hlavní dřevinou porostu byly té-
měř stejnověké vrby bílé, zároveň v  jejich 
podrostu rostlo menší množství samovolně 
vzešlých mladých dřevin domácího původu, 
které bylo možné dle názoru zdejšího odbo-
ru ponechat, byť jen v  částečném rozsahu 
a i jen dočasně, do doby stabilizace nových 
společenstev v lokalitě.
Vykácení poměrně rozsáhlé části v  okolí 
Biologického rybníka se nesetkalo s  klad-
nou odezvou občanů, neboť Odbor ochrany 
prostředí MHMP oznámil údržbu břehových 
porostů a  probírky a  místo toho přistou-
pil k  plošné likvidaci porostu podél jižního 
břehu Biologického rybníka a  části koryta 
Svépravického potoka. Je pochopitelné, že 
zásah vyvolal negativní ohlas občanů, neboť 
vzrostlé stromy, byť v žalostném stavu, byly 
jedinou překážkou mezi hlučným provozem 
na D 11 a rezidenční čtvrtí přilehlé části Hor-
ních Počernic.

Revitalizaci rybníka provádí MHMP, mů-
žete do postupu jakkoliv zasahovat?
Tento zásah byl v  plně v  kompetenci OOP 
MHMP a  náš Odbor životního prostředí 
a  dopravy rozhodnutí příslušného odboru 
MHMP nemohl ovlivnit.

Bezprostředně po vykácení dřeviny jsme vy-
zvali Odbor chrany MHMP (dále v textu jen 
OOP MHMP) k vysvětlení záměru a odůvod-
nění zásahu, jehož rozsah nemohl z  titulu 
věcné příslušnosti nijak ovlivnit. Projednání 
zásahu a místní šetření proběhlo 7. března. 
Zápis z jednání byl zveřejněn na webových 
stránkách www.pocernice.cz dne 8. 3. 2017. 

Zástupce Odboru ochrany prostředí MHMP, 
s  odvoláním na projektovou dokumentaci, 
plánované úpravy a  opravy zejména Biolo-
gického rybníka, obhajoval i  nadále plošný 
zásah v porostu s  tím, že vyčištění rybníka, 
opravy jeho zařízení, stabilizace břehů a ob-
novení litorálního pásma by nebylo možné 
uskutečnit pro přehoustlý a  z  hlediska sta-
bility dřevin nebezpečný porost. S ohledem 
na aktuální zdravotní stav porostu a pláno-
vané úpravy nepovažoval za možné zacho-
vání mladých jedinců v káceném porostu.

Jak budou probíhat následující práce na 
revitalizaci a kdy by měla být hotová?
Náš odbor byl ujištěn, že součástí akce revi-
talizace bude i  dlouho slibovaná výstavba 
valu, který alespoň částečně odcloní hluk 
z  přilehlé dálnice. Val bude situován při 
okraji zatravněné plochy mezi dálnicí a vod-
ním tokem. Projektová dokumentace před-
pokládá jeho délku cca 250 m a výšku 4 m. 
V jeho středu je plánovaná vyhlídková plo-
šina, ke které povede mlatová cesta. Na valu 
bude vysazený etážový porost z keřů a stro-
mů domácího původu a  vhodné druhové 
skladby. Dřeviny nejen opticky zvýší val, ale 
přispějí ke zmírnění negativního dopadu 
D 11. Středem travnaté plochy mezi valem 
a  potokem povede procházková mlatová 
pěšina, doplněná dubovou alejí.
Povedeme s  OOP MHMP jednání o  úpravě 
povrchu cesty a zejména o následné údržbě 
celého areálu, s cílem ujistit se, že o nové vý-
sadby a  založené revitalizační plochy bude 
řádně pečováno.
Zástupce OOP MHMP dále informoval o sku-
tečnosti, že severní strana porostu podél cy-
klostezky není předmětem stávající revita-
lizace, nicméně hlavní město do budoucna 
počítá se zachováním a  stabilizací poros-
tu. O  záměru a  dalším postupu bude OOP 
MHMP MČ Praha 20 informovat. Zároveň 
přislíbil umístit informační tabuli poblíž sta-
veniště, na které vysvětlí záměry a cíle akce.
Revitalizace Svépravického potoka je pláno-
vaná na letošní rok. Předpokládaný termín 
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zahájení je podzim 2017. První akcí bude 
odbahnění rybníka.

Velkým problémem, o kterém jsme již ně-
kolikrát psali, je přemnožení černé zvěře 
v Horních Počernicích a okolí. Kolik se za 
poslední dobu podařilo divočáků odlo-
vit?
Za honební rok, který začíná 1.  dubna da-
ného kalendářního roku a končí 31. 3. roku 
následujícího bylo zatím odloveno 107 kusů 
(k  16.  3.  2017). Jen pro srovnání  – za před-
chozí honební rok (1.  4.  2015–31.  3.  2016) 
bylo odloveno 62 ks černé zvěře a za období 
1. 4. 2014 – 31. 3. 2015 to bylo 29 kusů černé 
zvěře.
V  polovině února vydal Myslivecký spolek 
Horní Počernice povolenky k odlovu sedmi 
novým lovcům, kteří pomáhají s  odlovem 
černé zvěře na Čihadlech na území Prahy 14. 
To je území, kde docházelo k  nejčastějším 
konfliktům mezi pejskaři a divokými prasaty.
K 13. březnu bylo novými lovci odloveno de-
set kusů. Samozřejmě se nedali zahanbit ani 
hornopočerničtí myslivci, kteří zajišťovali 
odlov na zbývajícím území honitby.
Honitba Horní Počernice patří k  těm men-
ším  – má rozlohu cca  800 ha, nachází se 
v  blízkosti lidských sídel a  je velice členitá 
a  nepřehledná. Velká část honebních po-

zemků je majiteli dlouhodobě neudržovaná 
a  postupně zarůstá. Vznikají tak biotopy, 
které divočákům velice vyhovují a poskytují 
jim úkryt i potravu. Zároveň se i město roz-
šiřuje na úkor krajiny, příležitostí ke střetům 
s divočáky tedy přibíhá.

Budou lovci nadále v odlovu pokračovat?
Ano, budou pokračovat i nadále, odlov divo-
kých prasat je povolen celoročně.
Kromě toho jsme požádali Magistrát hlavní-
ho města Prahy o prohlášení pozemků, kte-
ré se nachází v těsné blízkosti Xaverovských 
rybníků, za nehonební. Jen pro vysvětlení – 
jedná se o  honební pozemky, které se na-
chází mimo území 
honitby. Aby zde 
bylo možné za-
jistit odlov, je po-
třeba nejprve je 
nechat dotčeným 
orgánem stát-
ní správy (OOP 
MHMP), prohlásit 
za nehonební, 
a  následně po-
žádat o  povolení 
m i m o ř á d n é h o 
odstřelu.
Obyvatelé Hor-

ních Počernic, kteří do těchto míst chodí na 
procházky nebo tudy projíždí na kolech po 
cyklostezce, ví, že se zde černá zvěř hojně 
vyskytuje. Mimořádný odlov bude zajišťovat 
také Myslivecký spolek Horní Počernice.

Honitba probíhá i  v  blízkosti obytných 
domů, jak je zajištěna bezpečnost během 
lovu?
Samozřejmě, že není dovoleno lovit v  těs-
né blízkosti obytné zástavby. Vždy je nutné 
dbát na bezpečnost. To je prioritou všech 
lovců.

Lenka Bartáková, redaktorka

Ro
zh

ov
or

Placená inzerce

Pozvánka

776 090 856
776 659 653

Račiněvská 2444
(náměstí u Penny)
Ú jezd nad Lesy

papírnictví
výtvarné potřeby

dárky

FRISB
EE

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

Všechny informace najdete 

na našem facebooku
Všechny informace najdete 

na našem facebooku

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

Kam: Venkovní hřiště ZŠ Chodovická

ZAČÍNÁME 30. 3. V 18:00

A POKRAČUJEME PRAVIDELNĚ

1x ZA 14 DNÍ VŽDY VE ČTVRTEK

VE STEJNÝ ČAS

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

Kam: Venkovní hřiště ZŠ Chodovická

ZAČÍNÁME 30. 3. V 18:00

A POKRAČUJEME PRAVIDELNĚ

1x ZA 14 DNÍ VŽDY VE ČTVRTEK

VE STEJNÝ ČAS
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Milí diváci,
blíží se závěr sezó-
ny v  kamenném 
divadle a  my už 
se všichni těšíme 
ven do přírodního 
divadla. Stále ale 
máme před sebou 
nabitý divadelní 

program, ze kterého bych vám ráda dopo-
ručila následující pořady.
Ve středu 5. dubna k nám zavítá fenome-
nální, a počernickému publiku velmi dob-
ře známý, akordeonista Mário Bihári. Ten-
tokrát přijede se svou kapelou Bachtale 
Apsa, která hraje romskou klasiku i autor-

ské písně a sbírá nadšené ohlasy po celé 
České republice.
V  pondělí 10.  dubna uvedeme poslední 
představení dramaturgické řady Nebuď 
konzerva. Inscenace Midsummer, kterou 
přijede zahrát Divadlo v Řeznické, je velmi 
vtipnou sondou do života dvou mladých 
lidí, kteří nevědí co se sebou, a tak se perou 
se životem svým vlastním svérázným způ-
sobem. V představení excelují Jitka Ježko-
vá a Ondřej Kavan.
V  dubnu samozřejmě nevynecháme ani 
film. V pátek 21. dubna uvedeme vysoce 
ceněný snímek Petra Zelenky Ztraceni 
v Mnichově. Komedii o papouškovi, který 
svými kontroverzními výroky, odposlou-

chanými od politika Édouarda Daladiera, 
rozpoutá politický skandál mezinárodních 
rozměrů.
Skutečný herecký koncert jsme si nechali 
na konec měsíce. Ve čtvrtek 27. dubna se 
můžete těšit na Danielu Kolářovou a Danu 
Syslovou v hořké komedii o dvou stárnou-
cích sestrách Dámy z Aniane. Nenechte si 
tuto výjimečnou diváckou příležitost ujít.

Přeji vám krásný začátek jara.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

POKLADNA
Pokladna divadla je otevřena od pondělí do 
pátku od 16.00 do 19.00 hod. a vždy hodinu 
před začátkem každého představení. Vstupen-
ky do Divadla Horní Počernice koupíte také on-
-line na www.divadlopocernice.cz

REZERVACE
Internetové rezervace provádějte na adrese 
www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté za-
rezervované vstupenky vracíme do prodeje po 
uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.

PŘEDPRODEJ
Předprodej v pokladně divadla na měsíc čer-
ven zahajujeme v úterý 11. dubna v 16.00 hod., 
od 19.00 hod. jsou všechny vstupenky k dispo-
zici také na  www.divadlopocernice.cz

Délka všech představení je uváděna včetně 
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez pře-
stávky, pokud není uvedeno jinak.

VSTUPENKY NA DUBNOVÁ  
A KVĚTNOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
JSOU JIŽ V PRODEJI
 Sobota 1. dubna v 15.00

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razímová
Chytrou Mančinku jen tak něco nezaskočí a na 
každou otázku má odpověď. Nejnovější pohád-
ka oblíbeného Liduščina divadla.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 3. dubna v 19.30
Debbie Isitt

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO
MANŽELA
Umělecká agentura Pierot

Režie: Petr Kracík
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar 
Brancuzský
Velmi originální a vtipná černá komedie je po-
hledem do světa žárlivosti, zrady, nevěry, kla-
mů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že 
láska prochází žaludkem.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 260, 230, 200 Kč

1. dubna v  15.00 (PRO DĚTI) Princezna koloběžka
3. dubna v  19.30 Žena, která uvařila svého manžela
5. dubna v  19.30 (KONCERT) Bachtale Apsa
7. dubna v  19.30 Podhorský penzion
8. dubna v  15.00 (PRO DĚTI)  Veselá pouť
10. dubna v 19.30  Midsummer 
[A PLAY WITH SONGS]
19. dubna v 19.30 Hvězdné manýry
21. dubna v 19.30 (KINO) Ztraceni v mnichově
23. dubna v 15.00 (PRO DĚTI) Jak šlo vejce na vandr
25. dubna v 19.30 Caveman
26. dubna v 19.30 Tři letušky v Paříži
27. dubna v 19.30 Dámy z Aniane
30. dubna v 15.00 (PRO DĚTI) Paní Láry Fáry

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
Pondělí 3. dubna v 9.00 a 10.30 
Jak kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
Veselé vyprávění o lidových zvycích.

Středa 5. dubna v 9.00 a 10.30 
Jak kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
Veselé vyprávění o lidových zvycích.

Pondělí 10. dubna v 9.00 a 10.30 
Velryba Lízinka
Výpravná pohádka o zatoulané velrybě.

Čtvrtek 20. dubna v 9.00 a 10.30 
Pohádkové nepohádky Josefa Čapka
S loutkami i naživo hrají Kateřina Táborská 
a Miroslav Táborský.
Středa 26. dubna v 9.00 a 10.30 
Až na dno mamuta
Pohádka pro všechny, kteří mají rádi poetiku 
a humor Miloše Macourka.
Čtvrtek 27. dubna v 9.00 a 10.30
Až na dno mamuta
Pohádka pro všechny, kteří mají rádi poetiku 
a humor Miloše Macourka.
Pátek 28. dubna v 9.00 a 10.30 
Legenda Karel IV. 
Představení plné nápadité scénografie. Činohra je 
obohacena různými typy loutek a jevištní akce je 
podpořena živou hudbou.
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Středa 5. dubna v 19.30

BACHTALE APSA
Virtuozní Mário Bihári na akordeon a  klavír, 
kytarista a  zpěvák Pavel Horváth, houslista 
a  basista Adam Pospíšil, bubeník Standa Vít 
= romská hudební klasika v  tom nejlepším 
slova smyslu.
Jednotné vstupné: 220 Kč, (studentská sleva 
20 %)

Pátek 7. dubna v 19.30
Lumír Kubátko

PODHORSKÝ PENZION
DS OUDIV - Úvaly
Režie: Simona Mašatová
Lehce načerrnalá komedie. Z malé  hádky 
velká sázka - když se rozhádají snoubenci  
a snoubenec se rozhodne, že takových snou-
benek by mohl mít tucty...
Délka představení: 100 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Pronájem otevřený veřejnosti

Sobota 8. dubna v 15.00

VESELÁ POUŤ
Loudadlo
Loutková revue. V  představení nás navštíví 
Jů a Hele a společně se přeneseme do míst 
plných kouzel, zábavy a legrace.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 10. dubna v 19.30
David Graig

MIDSUMMER [A play 
with songs]
Divadlo v Řeznické
Režie: Lukáš Pečenka
Hrají: Jitka Ježková, Ondřej Kavan
Hudební doprovod: David Babka
Groteskní komedie se strhujícími dialogy  
o náhodném setkání nesourodého páru, kte-

rý spojuje jen vyhořelý a  prázdný životní po-
cit uprostřed léta. 
Midsummer je výjimečnou hrou hned v ně-
kolika ohledech. Reflektuje velmi aktuální 
problém, jemuž se sice dostalo zpracování 
již mnohokrát, ovšem Greig tak činí velmi 
originální formou. Tím problémem je krize 
hodnot, bezradnost a osamělost dnešních 
třicátníků. 
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 300, 270, 240 Kč
Představení není vhodné pro diváky do 15 let

Středa 19. dubna v 19.30
Michael McKeever

HĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, 
Vlasta Žehrová a další
Bláznivá fraška, která řeší, jak ubytovat v ho-
telu dvě hvězdy, které se nesnášejí. Plán se 
hroutí od prvního okamžiku.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Pátek 21. dubna v 19.30
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Martin Myšička,
Tomáš Bambušek, 
Vladimír Škultéty
Hlášky devadesátiletého papouška rozpou-
tají mezinárodní konflikt. Komedie i drama.
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 80 Kč

Neděle 23. dubna v 15.00
Sláva Duben
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Koňmoa

Režie: Sláva Duben
Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé 
putovali tam a  zase zpátky. Veselá pohádka 
s loutkami netradičních rozměrů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 25. dubna v 19.30
Rob Backer
CAVEMAN
Agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík/ Jakub Slach
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Částečně zadané představení

Středa 26. dubna v 19.30
Marc Camoletti
TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/ Miroslav 
Hrabě, Pavlína Mourková
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Zadané představení. Případné volné vstu-
penky budeme prodávat v březnovém před-
prodeji 14. 3.

Čtvrtek 27. dubna v 19.30
Milan Kopecký
DÁMY Z ANIANE
Režie: Viktorie Čermáková
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová, 
Jaromír Meduna a další
Hra o dvou stárnoucích sestrách, které žijí za 
zdmi rodného domu. Sestry mají jen samy 
sebe a své vzpomínky, které se tak málo pro-
tínají.
Ester a Marie, žijí společně v malém domku. 

Neděle 30. dubna v 15.00
Betty MacDonaldová/ Eva Čechová
PANÍ LÁRY FÁRY
DS Na Radosti, Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Zdenička Staňková, Klára 
Eisenhammerová, Mája Klímová, 
Anička Staňková, Tim Zuščík, Lucka 
Schovancová, Áňa Kulhavá, Barča Tůmová, 
Jůlinka a Verunka Čechovy
Znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí hrač-
ky? A víte, že zřejmě chytl čurbesajdu? Pošle-
te ho za paní Láry Fáry, ta zná lék na všechny 
dětské nemoci a navíc je s ní i legrace!
Hravé příběhy paní Láry Fáry s písničkami  

KINO
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a loutkami hrají děti z Horních Počernic.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 50, 60,70 Kč

V KVĚTNU HRAJEME
Úterý 9. května v 19.30
Ray Cooney

PRACHY!!!
Režie: Jana Kališová
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, 
Richard Trsťan a další
Brilantní fraška, která se s úspěchem hrála po 
celém světě. 
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin 
svého manžela, mírného účetního Henryho. 
Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec 
má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho 
nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat 
do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný dů-
vod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpa-
ný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu 
liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze 
je však těžší, než k nim přijít. Jakmile se na 
scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty 
a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na 
kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se 
oba manželské páry snaží pomocí falešných 
identit za každou cenu peníze udržet.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

Středa 10. května v 18.00

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ 
SOUKROMÉ STŘEDNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY
Vernisáž výstavy
Studenti a absolventi školy budou vystavovat 
své práce napříč studijními obory Užitá mal-
ba, Grafický design a Modelářství a návrhář-
ství oděvů. Součástí vernisáže bude koncert.
Vstup volný

Sobota 13. května v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Baletní studio Balletina
Nastudování: Kristýna Čerešňová DiS.
Dětské baletní představení na hudbu Petra 
Iljiče Čajkovkého.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 170 Kč

Neděle 14. května v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Baletní studio Balletina
Nastudování: Kristýna Čerešňová DiS.
Dětské baletní představení na hudbu Petra 
Iljiče Čajkovkého.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 170 Kč

Pátek 19. května v 17.00

HUDEBNÍ 
ODPOLEDNE 2017
Festival studentských orchestrů pořádaný 
ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 90 minut
Vstup volný

Úterý 23. května v 19.30

MUZZIKANTI
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Pavel Kříž, Martin Dejdar, Maroš Kra-
már, Markéta Konvičková, Eva Vejmělková, 
Jaromír Nohavica a další
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií 
od folklorních kořenů až po mladou rocko-
vou současnost, odehrávající se na českoslo-
venskopolském trojmezí, v drsném, ale pů-
vabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo 
chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahu-
je od nepaměti a hudba má své nezastupitel-
né místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě 
obyčejné, a přece něčím osobité příběhy  
s dobrým koncem... 
Délka představení: 109 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 27. května v 19.00

KAIROVO KVARTETO
Smyčcové kvarteto studentů Pražské konzer-
vatoře
Hrají: první housle - Viktor Janoštín, druhé 
housle - Gabriela Barillová, viola - Eric 
Eberhart, violoncello - Adam Klánský.
Franz Schubert  - op. 125 No.1, Wolfgang 
Amadeus Mozart – Malá noční hudba (všech-
ny čtyři věty), Scott Joplin – The Entertainer
Vstupné: 120 Kč, děti, studenti a senioři  
100 Kč

V ČERVNU HRAJEME
Sobota 3. června v 10.00

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS 
OF CZECH REPUBLIC 
IN BODYBUILDING AND FITNESS
Mistrovství České republiky
Délka: do cca 20.00 h.
Vstupné: 350 Kč 

Pondělí 12. června v 19.30
Keith Huff

DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt Praha
Režie: Janusz Klimsza
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama a kriminální příběh o síle 
přátelství.
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 500, 480, 460 Kč

Středa 14. června v 18.00 

ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Vystoupení počernických dětských pěvec-
kých sborů Malíček a Paleček, pod vedením 
sbormistryně Šárky Mistrové.
Délka představení: 60 minut
Vstupné zdarma, vstup možný jen s platnou 
vstupenkou

Čtvrtek 15. června v 10.00  
– Veřejná generálka

AKADEMIE ZŠ RATIBOŘICKÁ 
aneb JSME DOBRÝM ANDĚLEM
Ve vlastní režii účinkují žáci a učitelé ZŠ 
Ratibořická
Protože jedním z hesel ZŠ Ratibořická je: 
„pomáhejme si navzájem“, rozhodli se stát 
Dobrým andělem a podpořit rodiny v těžké 
situaci. Přidejte se a staňte se i vy Dobrým 
Andělem.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 50 Kč (vstupenky jsou již v prodeji)

Čtvrtek 15. června v 17.30 

AKADEMIE ZŠ RATIBOŘICKÁ 
aneb JSME DOBRÝM ANDĚLEM
Ve vlastní režii účinkují žáci a učitelé ZŠ 
Ratibořická
Protože jedním z hesel ZŠ Ratibořická je: 
„pomáhejme si navzájem“, rozhodli se stát 
Dobrým andělem a podpořit rodiny v těžké 
situaci. Přidejte se a staňte se i vy Dobrým 
Andělem.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč (vstupenky jsou již v prodeji)

Sobota 17. června v 15.00 

BACKSTAGE
Divadelní představení hereckého oddělení 
Tanečního studia Backstage.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 80 Kč (vstupenky jsou již v prodeji)

VERNISÁŽ

BALET

BALET

KONCERT

KONCERT

KINO
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Divadelní tábor

Termíny: 10. - 14. července 
31. července - 4. srpna

Každý den na Vaše děti čekají nové zážitky. 

V pondělí děti dostanou scénář, rozdělí si role a začnou 

první čtenou zkouškou. Během jediného týdne nazkouší 

divadelní hru, kterou v pátek v podvečer zahrají na 

profesionálním jevišti Divadla Horní Počernice. 

Každé poledne si zajdu na společný oběd do Divadelní 

kavárny a odpoledne se bude opět zkoušet. Pokud bude 

hezké počasí, tak třeba venku v parku nebo na zahradě KS 

Domeček.

Více informací  na 
wwwdivadlopocernice.cz.

Příměstský tábor pořádá KC Horní 
Počernice, Votuzská 379/11, Praha 20

Placená inzerce

Čtvrtek 22. června v 19.30 

BÁBA Z LEDU
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil 
ml., Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Marek Daniel a další.
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna 
měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně ko-
lem jejích synů, snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana pro-
žívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na 
idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má 
nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk 
Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici 
Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající 
nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze 
vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. 
Délka představení: 109 minut
Vstupné: 80 Kč



20Hornopočernický zpravodaj – duben 2017 20

Chvalský zámek 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, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly

Vážení návštěvníci,
jaro propuklo v plné síle, je tedy nejvyšší čas, aby upíři zalezli do jiných hradů a zámků. Na Chvalském 
zámku je můžete naposledy vidět do 9. dubna – a opravdu to stojí za to! V neděli 2. dubna provází vý-
stavou naposledy tajemná a podivná Čachtická paní, využijte této poslední příležitosti.
Už od soboty 15.  dubna otevíráme nové výstavy, které do prostor zámku vdechnou romantiku, 
vzduch a barvy, a to interaktivní výstavu pro děti Květina – z cyklu Umění očima dětí a výstavu pro 
dospělé Poezie české krajiny, jež představí poválečnou krajinomalbu z palety malířů Jaroslava Němce  
a Jiřího Patočky. A kdo vás může těmito výstavami provést? Samotná hodná čarodějnice, a to v sobotu 
29. dubna.

V  zámecké galerii a  kočárovně máte možnost vidět zajímavé výstavy Anny Plešmídové  – Dva světy a  Vladimíra Noska   
– Od fotografie ke koláži.
Vyvrcholením měsíce dubna bude již 28. ročník slavných hornopočernických Čarodějnic. I tentokrát vás čeká zábava a pouť 
po celý den, stánky s občerstvením, dětská hudební, taneční a sportovní vystoupení, středověká mučírna a především skvě-
lé kapely  – odpoledne pro děti zahraje kolem 15. hodiny „cool“ kapela Bombarďák, asi v  17.50 mladá nadějná skupina  
Jamaron, po 19. hod. to bude úžasný U2 Revival Desire Band s největšími hity této světoznámé kapely a čarodějnicový večer 
vyvrcholí vystoupením skupiny PORTLESS s frontmanem Kryštofem Michalem, jehož znáte ze SUPPORT LESBIENS, a zahrají 
největší hity i novinky, s nimiž vydatně pomůže rapper Henry D.
Těšíme se na setkání s vámi!

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

POZOR, od 10. do 14. 4. 2017 je Chvalský zámek PROVOZNĚ UZAVŘEN 
(deinstalace/instalace výstav). Od 15. 4. opět otevřeno denně od 9 do 17 hod.

od 14. 1. do 9. 4. , denně od 9 do 17 hod.

DRACULA A TI DRUZÍ ANEB 
UPÍŘI NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Unikátní a  skutečně strašidelná výstava 
o  smyšlených postavách středoevropských 
dějin  – upírech probíhá v  1. patře i  sklepení 
zámku. Kromě speciálně vytvořených origi-
nálních figurín představujeme také „živé  – 
pohyblivé“ digitální obrazy, které prozatím 
nemají v ČR obdoby a  jsou opravdu překva-
pivě strašidelné! Výstava je prodchnuta tem-
nou a tajemnou atmosférou a je interaktivní, 
neboť zde najdete upíří kostymérnu s převle-
ky a  malováním na obličej, upíří fotoateliér 
s projekcí, zrcadlovou UV strašící komnatu či 
hopsací hrobku hraběte Draculy. Určeno pro 
větší děti, teenagery a  dospělé, kteří se rádi 
bojí. Doporučujeme pro děti cca od 9 let, zále-
ží na zvážení rodičů. Připravili jsme i komento-
vané prohlídky pro školy, lze objednat na tel. 
281 860 130.

Pro děti, teenagery a dospělé jsme připravili 
doprovodnou akci: Ne 2. 4. od 10 do 17 hod. 
Strašidelná neděle s Čachtickou paní a upíry.

od 15. 4. do 21. 5.

KVĚTINA: UMĚNÍ OČIMA DĚTÍ
Chvalský zámek otevírá novou interaktivní 
výstavu z  cyklu Umění očima dětí s  názvem 
Květina. Hlavní cílem výstavy je podpořit vní-
mání a fantazii dětí a na vzoru květiny před-
stavit různé umělecké styly. Jedná se o hravou 
a  zajímavou výstavu o  propojení pohledu 
současných umělců a  starých mistrů. Výsta-
va představuje květinu v  historickém vývoji 
v umění až po současnost. Byla vybrána díla 
významných umělců 20.století a to nejen pro-
to, aby je děti poznaly, ale především aby po-
chopily, že každý umělec má své pojetí vidění 
světa. Tak jako děti! A  tím bude podpořeno 

dětské sebevědomí ve vlastní volnou tvorbu. 
Vybraná umělecká díla jsou zároveň inspirací 
pro interaktivní část, která diváka zavede do 
tvořivého světa bez hranic. Interakce jsou při-
praveny tak, že dítě propojí přímo i nepřímo 
s umělcem a jeho dílem. Výstava tedy otevírá 
svět fantazie a umění dětem, ale i dospělým.
Připravili jsme komentované prohlídky pro 
školy a dětské kolektivy, rezervace času na tel. 
281 860 130. Pro děti s rodiči je připravena 
doprovodná akce: 29. 4. Pohádková sobo-
ta s čarodějnicí.

od 15. 4. do 21. 5. ,
slavnostní zahájení  25. 4. od 17 hod.

POEZIE ČESKÉ KRAJINY:
ČESKÁ POVÁLEČNÁ
KRAJINOMALBA Z PALETY
J. NĚMCE A J. PATOČKY
Zveme na výstavu působivých krajinomaleb 
Jaroslava Němce a  Jiřího Patočky. Slavnostní 
zahájení se koná  25. 4. od 17 hod.

prof.  Jaroslav Němec (1921–2005) je jiho-
český rodák a  malebná krajina Šumavy se 
stala hlavním námětem jeho obrazů. Pracoval 
jako děkan strojní fakulty VŠ dopravní v Praze, 
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později na Fakultě technické a jaderné fyziky 
ČVUT, kde založil katedru materiálů a  rozvi-
nul na ní výuku fyziky pevné fáze a technické 
mechaniky. Poté působil v Akademii věd jako 
ředitel Ústavu teoretické a  aplikované me-
chaniky. Přední odborník na fyziku matriálu, 
atomový fyzik a zakladatel čs. atomové ener-
getiky. Přes výjimečné malířské nadání se mu 
nesplnil jeho sen studovat uměleckou akade-
mii. Výtvarné umění zůstalo tak jako tak jeho 
druhou profesí po celý život, koníčkem, který 
mu pomáhal koncentrovat myšlenky a překo-
návat dilemata vědeckého bádání.

Jiří Patočka (1920–2008) prezentuje výbor 
ze své celoživotní malířské tvorby. Za němec-
ké okupace byl Patočka totálně nasazen do 
kamenolomu v Oseku u Plzně, malování mu 
tehdy umožnilo přestát dobu, pro mnoho 
příslušníků jeho generace zničující. V  malíř-
ském umění se dále zdokonaloval studiem 
u profesorů Pražské malířské akademie Kunze 
a Kecka a jeho tvorba se definitivně vyhranila 
do techniky olejomalby a  zachycení námětů 
v oblasti krajiny a městského prostředí. Pova-
hou byl rozeným technikem, a proto se hned 
po znovuotevření vysokých škol v roce 1945 
přihlásil na VŠ obchodní, dnes VŠE, kde získal 
inženýrský titul a později i hodnost kandidá-
ta ekonomických věd. To v té době nicméně 
znamenalo rezignaci na dráhu svobodného 
umělce a nemožnost uplatnit své dílo na trhu. 
Přesto celý život pokračoval v malování měst 
a české krajiny. Postupně vytvořil několik set 
olejových obrazů, namalovaných zpravidla ve 
volném čase, kdy cestoval s paletou a malíř-
ským stojanem po krajině a  vybíral vhodné, 
pro něj v dané chvíli zajímavé motivy.

Ne 2. 4. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S ČACHTICKOU PANÍ 
A UPÍRY
Neblaze proslulá Čachtická paní vás provede 
v neděli 2. 4. mezi 10. a 17 hod. zámkem, straši-
delnou výstavou Dracula a ti druzí, zasoutěžíte 
si, navštívíte upíří kostymérnu s převleky a ma-
lováním na obličej, upíří fotoateliér s projekcí, 
zrcadlovou UV strašící komnatu či hopsací 
hrobku hraběte Draculy. Určeno pro větší děti, 
teenagery a dospělé, kteří se rádi bojí. Prohlíd-
ka trvá 40 min., začíná vždy v  celou hodinu, 
rezervace 281 860 130. Po skončení prohlídky 
můžete zůstat, jak dlouho chcete.

So 29. 4. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA
NA ZÁMKU S ČARODĚJNICÍ
Pravá hodná čarodějnice vás provede zám-
kem, interaktivní výstavou pro děti Květina 
i výstavou Poezie české krajiny. Zasoutěžíte si 
a  uvaříte čarodějný lektvar! Prohlídka trvá 40 
min., začíná vždy v  celou hodinu, rezervace 
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete zů-
stat, jak dlouho chcete.

Ne 30. 4. od 14 do 22 hod.

ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ 
TVRZI: PORTLESS, U2 REVIVAL, 
BOMBARĎÁK
Chvalský zámek a  MČ Praha 20 pořádají již 
28. ročník slavných a oblíbených hornopočer-
nických Čarodějnic, které se konají v  neděli 
30.  dubna od 14 do 22 hod. V  odpoledním 
programu od 14 hod. uvidíte dětská hudeb-
ní, taneční i  sportovní vystoupení a  zdarma 
bude otevřen salon pro děti s malováním na 
obličej, hair -stylingem a  líčením pro mamin-
ky. Nebudou chybět hry a kouzlení na pódiu 
s  Kamilem Burdou, moderátorem hlavního 
programu pak bude Václav Žmolík. Po celý 
den probíhá pouť se stánky, občerstvením, 
kolotoči a atrakcemi.

Připravili jsme pro vás horkou novinku – na 
nádvoří Chvalského zámku jsou připraveny 
velmi zajímavé ukázky řemesel Střední od-
borné školy uměleckořemeslné z Prahy 9 – 
Vysočan. Na vlastní oči uvidíte, jak pracuje 
umělecký kovář, umělecký keramik, vlá-
senkář a maskér!

V odpoledním programu čeká děti „cool“ ka-
pela Bombarďák. Večerní program se zaskví 
po 19. hodině vystoupením skupiny U2 RE-
VIVAL DESIRE BAND s  největšími hity této 
světoznámé formace. Hlavní hvězdou večera 
bude skupina PORTLESS s frontmanem Kryš-
tofem Michalem - dříve SUPPORT LESBIENS, 
s  hity jako Bet My Soul, Sweet Little Some-
thing atd. Vysoupení oživí i rapper Henry D. 
Nebude chybět malý i  velký oheň, opékání 

buřtů a krásný závěrečný ohňostroj. Vstupné 
60 Kč. Hlavním partnerem akce je společ-
nost KONHEFR – stavby a interiéry, s. r. o.

do Ne 2. 4. , kočárovna

VLADISLAVA KUŘÁTKOVÁ: 
ZNAKY
Akademická malířka Vladislava Kuřátková vy-
stavuje své obrazy vytvořené kombinovanou 
technikou (tuš, akryl, plátno, papír).

do Ne 2. 4. , galerie

BOHUMÍR GEMROT:
SYMBIONITE – OLEJ NA PLÁTNĚ
Akademický malíř Bohumír Gemrot vystavuje 
své dílo zhotovené technikou olej na plátně.

od 4. 4. do 8. 5. , prodejní galerie, slavnostní 
zahájení 6. 4. od 18 hod.

MGA. ANNA PLEŠMÍDOVÁ:
DVA SVĚTY
Výstava Anny Plešmídové je o  propojení dět-
ského světa a  světa dospělého člověka. Malá 
dcera Maja vtáhla svojí maminku, realistickou 
malířku, do svého světa a probudila v ní barvy 
a obrazy, o kterých dosud netušila. Výstava se 
skládá ze souboru pastelových kreseb, plných 
čistých a  zářivých barev, které tvořily dcera 
a maminka společně a z kreseb, které kreslily 
každá sama. Budou vystaveny i tři kresby, kte-
ré byly vybrány na výstavu britské The Pastel 
Society v Mall Galleries v Londýně. Anna Pleš-
mídová je absolventka Akademie výtvarných 
umění v  Praze. Studovala v  ateliéru klasické 
malby prof. Zdeňka Berana, v ateliéru figurální-
ho sochařství prof. Jana Hendrycha, Akademii 
absolvovala v ateliéru restaurování malířských 
děl prof. Karla Strettiho.

od 4. 4. do 8. 5. , kočárovna

VLADIMÍR NOSEK
- OD FOTOGRAFIE KE KOLÁŽI
Vladimír Nosek žije v  Jindřichově Hradci, vý-
tvarnému umění se s  krátkými přestávkami 
věnuje od 80. let minulého století, mnoho 
let se zabýval návrhy a výrobou loutek. Autor 
v prostorách kočárovny představuje veřejnos-
ti soubor koláží z rozmezí let 2010 až 2017 s cí-
lem ukázat tuto specifickou výtvarnou tech-
niku v  moderním pojetí, která může být 
v konkurenci s novými zobrazovacími směry 
stále přitažlivá a  inspirující. Výstava ukazuje 
jistou svázanost fotografie a  koláže, protože 
koláž bez fotografie může zcela jistě existovat, 
nicméně užití fotografie dodává koláži zpravi-
dla větší náboj a impulz. Jistě není náhodou, 
že v  minulosti v  období realizace prvních 
koláží až po současnost tvoří fotografie vý-
znamnou součást koláže či podobné techniky 
(roláž, muchláž apod.) a jen málokterý autor si 
ji dovolí vypustit.

AKCE PRO VŠECHNY

PRODEJNÍ GALERIE 
A KOČÁROVNA
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JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2018
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 
vyhlašuje novou fotografickou soutěž pro 
kalendář na rok 2018. Téma fotografické 
soutěže je Jak se žije v Horních Počernicích. 
Téma jsme zvolili velmi obecné, aby se v něm 
našel téměř každý. Můžete se zaměřit na život 
v naší městské části, na její přírodu, akce, oko-
lí – zkrátka vy nejlépe víte, jak se vám zde žije. 
Nejlepší fotografie budou publikovány v  ka-
lendáři MČ na rok 2018, na stránkách i  titul-
ních stranách Hornopočernického zpravodaje 
a na webu městské části i Chvalského zámku.

Zúčastnit se může každý občan či příznivec 
Horních Počernic od 13 let do 100 let.
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni 
poukázkami do Hornbachu v této výši:
1. cena – 3 000 Kč, 2. cena – 2 000 Kč
a 3. cena – 1 000 Kč.

Fotografie všech účastníků mohou být použi-
ty na propagační účely Chvalského zámku či 
MČ Praha 20. Fotografie, prosím, zasílejte ve 
formě odkazu ke stažení snímku přes úložný 
informační systém (např.  uschovna.cz, letec-
kaposta.cz  apod.) nebo přineste na CD/DVD 
na recepci Chvalského zámku. Snímky musejí 
být ke stažení v  obvyklých souborových for-
mátech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), 
a to ve velikosti min. 1 MB, max 5 MB, v mini-
málním rozlišení 300 Dpi. E -mailová adresa, 
na niž budou fotografie zasílány, je: ruzena.
berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: odkaz ke stažení fotografie – 
název fotografie – jméno a příjmení autora – 
adresu – kontaktní telefon a e -mail. Jeden au-
tor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže: 14. května 2017

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Zasláním odkazu ke stažení fotografie posky-
tuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, 

územně a časově neomezené oprávnění 
(licenci)k použití fotografie v rámci veškerých 

propagačních aktivit MČ Praha 20  
a Chvalského zámku.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za únor
Milé děti, 
únor byl u nás na zámku ve znamení upírů na výstavě Dracula a ti druzí, kteří u nás přebývají ještě do 9. dubna. Otázka víly Ohnivky se týkala 
jednoho z těch, kteří s upíry bojovali. Otázka zněla: „Jak se jmenoval holandský lékař, bojující s upíry, z knihy Dracula spisovatele Brama 
Stokera?“ Správná odpověď zněla „Abraham van Helsing“. Počet odevzdaných kuponů byl 165, správných 153. Z těch jsem vylosovala vý-
herkyni, která si jako odměnu vybrala květnovou komentovanou prohlídku se Šípkovou Růženkou pro celou rodinu zdarma.  A fanfára zní, 
vyhrála devítiletá Kristýna Grulichová z Prahy 4. A víla Ohnivka? Už vymýšlí další zapeklitou otázku. 
                   - ak-



22– 23

Zá
m

ek

Městská část Praha 20  
a Chvalský zámek  
zvou na 28. ročník  
tradiční a oblíbené akce

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

Čarodějnice
v neděli 30. dubna  2017

moderátoři:

 Václav Žmolík a Kamil Burda

na Chvalské tvrzi

odpolední program od 14 hod.:
• dětská hudební, taneční  a sportovní  

vystoupení
• hry pro děti, středověká mučírna
• salon s malováním na obličej,  

hair-stylingem a líčením
• po celý den pouť, atrakce, kolotoče, 

stánky, občerstvení, pivo
• cca 15.00 hraje a zpívá „cool“  

skupina pro děti BOMBARĎÁK
• cca 17.30 VOLBA NEJHEZČÍ  

DĚTSKÉ ČARODĚJNICE

zm
ěn

a 
pr
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ra

m
u 

vy
hr
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en

aPortless
www.chvalskyzamek.cz

vstupné 60 Kč
děti do 120 cm zdarma

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

večerní program od 17.45  hod.:
• 17.50 kapela  Jamaron
• 19.00 zapálení velkého ohně, slovo starostky

• po 19. hod. U2 Desire Revival Band  
– nejlepší revival světoznámé skupiny U2  
s největšími hity!

■ • ve 20.50 hod. hvězda večera: PORTLESS 
 s frontmanem Kryštofem Michalem
 „znáte ze Support Lesbiens“+ rapper Henry D.,
  největší hity Bet My Soul, Sweet Little Something atd.
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
V sobotu 8. 4. 2017 od 8.30 do 13.00 hod.
Velikonoce jsou vždy spojeny s vítáním jara. Většina z nás si koupí první 
jarní kytičky, vyzdobí byt, připraví kraslice, nastřihá mašle, uplete po-
mlázky. S jarní dekorací pro sváteční výzdobu vám rádi pomůžeme.

Aktivity:
-  kraslice zdobené: barevnými vosky, technikou 

madeira, mramorované kraslice (vyfouklá vajíč-
ka s sebou)

-  věneček či závěs ozdobený drobnými dekorace-
mi

-  tvoření z papíru
-  veselé jarní figurky
-  drátované ozdoby
-  zdobení dřevěných vajíček vypalováním

-  filcování - věneček, vajíčko
-  látkové dekorace (ptáček, zajíček)

NA VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY NENÍ NUTNÁ REZERVACE MÍSTA PŘEDEM

VÝTVARNÉ DÍLNY
Keramika s Danem Vančurou
čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
6. 4. , 20. 4. , 4. 5. , 18. 5. a poslední termín pro dokončení 1. 6. 2017
Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu

Výtvarné středy s Hankou Volfovou
středa 17.30 – 19.55 hodin
12. 4. TIFFANY (skleněné vitráže)
26. 4. TIFFANY (skleněné vitráže)
10. 5. BATIKA (ubrousek)
24. 5. FIMO HMOTA (lžička nebo víčko od krabičky)
Cena: 50 Kč + materiál (100 až 200 Kč, u tiffany cena podle velikosti vý-
robku)

Páteční výtvarná dílna
Výtvarná dílna - Velikonoce
Kurz je určen pro děti od 8 let, mládež a dospělé.
7. 4. 2017 od 16.00 do 19.00 hodin
Aktivity: •  filcování • zdobení velikonočních dekorací
• pletení z pedigu - vajíčko nebo malá miska
Vede Hana Farkašová a Hana Volfová. Cena: 50,- Kč  + materiál

Sobotní výtvarná dílna - Tiffany
sobota 13. 5. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin
Technika Tiffany je jednoduchá a výborně se hodí na tvoření, jako jsou 
dekorace či dárky pro blízké. Veškerý potřebný materiál je pro vás při-
praven. Cena kurzu je 250 Kč + sklo dle spotřeby  (100 Kč, 10 x 10 cm)

ÚČAST NA VÝTVARNÝCH DÍLNÁCH JE MOŽNÁ POUZE PO PŘEDCHOZÍ 
REZERVACI MÍSTA na tel. čísle: 281 925 264 a 605 700 772, na e -mailu: 
farkasova@ddm -hp.cz nebo osobně v kanceláři DDM.

NOCOVÁNÍ S HANKOU A LENKOU
z pátku na sobotu 21.–22. 4. 2017
21. 4. od 18.00 hodin bychom rádi pozvali děti na další nocování v DDM. 

Pro děti bude připraven výtvarný program s překvapením. 22. 4. končí-
me v 9.00 hod. ráno. Akce je určena pro holky a kluky od 6 let. S sebou si 
nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, svačinu na večer a sní-
dani na ráno. Můžete přibalit i nějaký pamlsek.
Uzávěrka přihlášek je v  pondělí 18.  4.  2017. Počet míst je omezen!  
Cena: 150 Kč. Těšíme se na vás, Hana Farkašová a Lenka Kocourková.
 
Účast je možná pouze po předchozím přihlášení v kanceláři DDM.
Informace na tel.: 281 925 264, 605 700 772 nebo na e -mailu: 
farkasova@ddm -hp.cz

4. HORNOPOČERNICKÝ VÍCEBOJ 2017
V sobotu 29. 4. 2017 zveme všechny děti na 4. ročník HORNOPOČER-
NICKÉHO VÍCEBOJE. Registrace a výdej čísel v DDM od 8.30 hod. Za-
hájení závodů v 9.30 hod. na hřišti u FZŠ Chodovická. Závodit se bude 
v  běhu, skoku a  hodu. Nově bude zařazen i  závod štafet  – oddílové 
týmy (3 chlapci nebo 3 dívky ve věku 7 – 15 let). Každý oddíl může vy-
slat i několik trojic. Vyhlášeni budou pouze víceboje a štafetový běh (ne 
jednotlivé disciplíny). Startovné je 30 Kč za dítě (na všechny disciplíny).

KATEGORIE
2002  STARŠÍ ŽACTVO – DÍVKY - CHLAPCI
ěh 1000 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2003 – 2004 MLADŠÍ ŽACTVO – DÍVKY - CHLAPCI
běh 750 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2005 - 2006 PŘÍPRAVKA 1. – DÍVKY - CHLAPCI
běh 500 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2007 - 2008 PŘÍPRAVKA 2. – DÍVKY - CHLAPCI
běh 250 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2009 - 2010 PŘEDPŘÍPRAVKA – DÍVKY - CHLAPCI
běh 250 m, sprint 60 m, skok do dálky, hod raketou
2011 - 2012, 2013 - 2014 NEJMENŠÍ – DÍVKY - CHLAPCI
dětská atletika - běh 50 m, hod oštěpem, skok z místa, běh přes 
překážky

V případě stejného počtu bodů vyhrává ten, kdo má lepší  
umístění v dlouhém běhu.

Pavla Bejčková, trenérka atletiky DDM

DDM GRATULUJE:
Sen se stal skutečností, jsme MISTŘI ligy.
Florbalový tým DDM HorsePower Horní Počernice se stal mistrem 
základní části druhé juniorské ligy. Všech našich deset soupeřů jsme 
nechali za sebou, na kontě máme 18 výher, žádnou remízu a jenom 2 
prohry. Je to takový malý florbalový zázrak, který vzešel z dlouhodobé 
práce s našimi hráči a jejich zápalu pro hru. Vlastně je to ten nejhezčí 
dárek k deseti letům naší existence v Horních Počernicích a hraní sou-
těží pod Českou florbalovou unií. Nyní nás čeká play -off. Bude to pro 
nás nová zkušenost, protože jsme se nikdy tak daleko nedostali. Jsme 
plni očekávání, jak to vše dopadne, ale cíl máme ten nejvyšší. Potvrdit 
vítězství ze základní části ligy.
Borci díky! Hodně štěstí v dalších bojích vám přeje trenér a vedoucí 
týmu Bc. Jaroslav Kočí

 DDM PRAHA 20
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická
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

Vše o programu najdete na www.rcmum.cz

BURZA

jarní BURZA sportovních 
a dětských potřeb
7. 4. 15.00–18.00
Příjem věcí do prodeje: 6. 4. 9.00-12.00 
a 18.00-20.00. Výdej neprodaných věcí: 
8. 4. 9.00-11.00 a 10. 4. 9.00-12.00.
Více informací k burzám a podmínky 
prodeje najdete na www.rcmum.cz.

 PRO CELOU RODINU

Děkujeme za podporu. 

Montessori sobota
1. 4., 13. 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. 

Počernické Kuře
9. 4. 15.00–17.00
V aleji v Jeřické ulici. Odpoledne plné 
soutěží a her, např. pletení pomlázek, 
malování vajíček... Výtěžek je určen 
na projekt Pomozte dětem. Společně 
pořádají hornopočernické organizace.

Letní Školička, pro děti 3–6 let
Celodenní letní Školička s prvky 
Montessori pedagogiky. 

Prázdninový Montessori klub
pro děti 6–10 let 
Děti čeká celotýdenní hra, na které 
se budou aktivně podílet vymýšlením 
aktivit, a to nejen v duchu Montessori. 
Přednost mají sourozenci dětí 
přihlášených na Letní Školičku. 

PRÁZDNINY
7.–11. 8.  7.30–17.00

Více info a přihlášky u Ivy Šimonkové, 
604 956 735, 
iva.simonkova@rcmum.cz

Ekologická výchova prožitkem 
- seminář pro pedagogy
8. 4. 9.30–13.00
Praktický seminář pro pedagogy MŠ 
a ZŠ. Účastníci získají akreditované 
osvědčení. Vyzkoušíte si aktivity 
badatelské, smyslové, výtvarné, 
dramatické, pohybové, hudební. 
Lektorka: Bc. Lenka Hronešová. 
Vstupné 100 Kč. 

Oslavy Dne Země
22. 4. od 14.00
V parku naproti ZŠ Ratibořická. Naše 
letošní téma stanoviště pro doslěpé 
i pro děti: ovzduší a hluk. Přijďte 
a dozvíte se zajímavosti a s dětmi si 
pohrajete.

O balónku, který uletěl a pak 
se zase vrátil
22. 4. 15.00–17.00
Když jste pro někoho vzduch, je to 
velká pochvala! I když vzduch není 
vidět, je pro nás životně důležitý – jak 
můžeme každý den přispět k tomu, 
aby se nám lépe dýchalo?
Malé loutkové divadélko,  hry 
a výtvarné aktivity. Začínáme 
u stánku na oslavách Dne Země. 
Babičky a děděčkové vítáni! Vstupné 
30 Kč. Kapacita omezená, přhlaste se 
včas. 

pro školy
Právě probíhá nový vlastivědný 
program o neolitu pro školy. 
Také další díl cyklu Jak pomáhám 
Zemi, tentokrát o ochraně ovzduší 
a expedice do přírody.

Ekomum je podpořen Hlavním městem 
Praha v rámci dvou projektů: Ekomum 
VUR 2016 a Ekomum EVP 2016 
a městskou částí Praha 20. Děkujeme.

EKOMUM
PŘÍRODA, ZÁŽITEK, PODPORA

Šicí pátky v Mumraji
S námi se naučíte šít na stroji
Rádi vám půjčíme šicí stroj a švadlenka 
Alena vám poradí. Přineste si svůj nápad, 
střih a látku. Alena vám pomůže, pokud 
si nebudete vědět rady. Objednejte se 
předem, ať se vám můžeme věnovat.
Více info u Zuzky Dubové: 775 720 587
mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

po–pá 8.00–12.30 + út, st 15.00–18.00
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi 
s možností zapůjčit si notebook, využít 
tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock 

V Mumraji máte na práci klid
Děti vám pohlídáme

Vzpomínka na maškarní bál. 
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Historie dávná i nedávná – 101
Události
V  prvním čtvrtletí roku 1980 Místní národní 
výbor ve spolupráci s  dobrovolnými požár-
ními jednotkami vydal společně vypracova-
ný nový Požární řád. Ten byl ihned doručen 
do všech bytových domů, rodinných domků 
i všem v místě působícím podnikům, závodům 
a dalším organizacím jako základní dokument 
pro chování v  případě vypuknutí požáru, ale 
současně také jako pokyny pro chování, aby 
k  požáru nedošlo. Pro provádění preventiv-
ních prohlídek byly u dobrovolných jednotek 
proškoleny dvoučlenné skupiny, v  celkovém 
počtu deset, které do konce roku uskutečnily 
716 prohlídek. Pro odstranění zjištěných závad 
byl stanoven termín následné kontroly.
Hodnotitelská komise zástupců Městské 
a  Obvodní knihovny v  Praze 9 při hodnocení 
obvodního kola celostátní soutěže veřejných 
knihoven navrhla tohoto roku udělit naší ve-
řejné knihovně čestné uznání a postup do kraj-
ského kola. Čestné uznání bylo knihovnicím 
paní Šrámkové a  paní Holé předáno na slav-
nostním zasedání městské knihovny. V  roce 
1980 měla naše knihovna 894 pravidelných 
čtenářů, kteří měli k  dispozici celkem 16 650 
knih, z nichž bylo
2 714 pro děti a mládež do 14 let a dále 27 titu-
lů novin a časopisů.
V  roce 1980 se včas před zahájením festivalu 
ochotnických souborů v přírodním divadle po-
dařilo zrekonstruovat a rozšířit kapacitu hlediš-
tě na 230 míst a současně provést úpravu okolí 
jeviště a elektroinstalaci. Přispěla k tomu účin-
ná pomoc ze závodu Drůbežnictví Xaverov 
jako patronátního závodu ZŠ Spojenců i  po-
moc dalších brigádníků z  řad rodičů a  přátel 
školy i dalších občanů. Nové prostředí ocenila 
a  pochválila nejen řada návštěvníků divadel-
ních představení, našich občanů a divadelních 
souborů, ale také hostující divadelní soubory. 
Pochvalný byl dokonce redakční článek ve 
Večerní Praze, uvedený pod názvem „Zázrak 
v  Horních Počernicích“. V  pořadí už desátý 
ročník festivalu byl zahájen prvního června 
představením domácího dětského divadel-
ního souboru - pohádkou od Václava Čtvrtka 

„Jak se Rumcajs stal loupežníkem“. Od prvního 
září se podařilo od Dopravního podniku zajistit 
pro autobusové linky 221 a 223 zvýšení počtu 
spojů v ranních i odpoledních špičkách na šest 
a sedm spojů za hodinu v obou směrech.
Od začátku školního roku 1980/1981 počala 
ve školách nová výchovně vzdělávací sousta-
va základního vzdělání, stanovující základním 
školám dva stupně. První stupeň tvoří ročníky 
první až čtvrtý a druhý stupeň ročníky pátý až 
osmý. Pátý ročník tohoto školního roku se stal 
základním ročníkem druhého stupně nové 
školní soustavy a  šestý až devátý ročník byly 
končícími ročníky systému základních devíti-
letých škol.
Do našich základních škol nastoupilo tohoto 
roku prvního září celkem 1372 dětí. Z nich do 
ZŠ Ratibořická 677 (21 tříd), ZŠ Stoliňská 425 
(13 tříd), ZŠ Spojenců 146 (5 tříd roč. 1 - 4) a ZŠ 
Bártlova 124 (5 tříd roč. 1- 4). Do Zvláštní školy 
pak nastoupilo celkem 64 dětí. Z nich bylo 29 
z  Horních Počernic, devět z  Kyjí, šest z  Hlou-
bětína, pět z Hostavic, čtyři ze Satalic, tři z Le-
hovce, po dvou ze Zelenče a  Čelákovic a  po 
jednom z Proseka, Mstětic, Radonic a Dolních 
Počernic.
Školní stravování bylo organizováno tak, že 
školní kuchyně Ratibořická vařila 750 obědů 
pro žáky vlastní školy a dále pro základní školu 
Bártlova a Zvláštní školu, školní kuchyně Stoli-
ňská 300 obědů pro vlastní školu, školní kuchy-
ně Spojenců 200 obědů pro vlastní školu a pro 
Mateřskou školu na Xaverově, školní kuchyně 
MŠ Chodovická 325 obědů a svačiny pro vlast-
ní mateřskou školu a dále pro mateřskou školu 
na Křovinově náměstí a  pro mateřskou školu 
v  ulici Jívanské. Stravování dětí bylo v  tomto 
roce cenově řešeno takto: v  MŠ byla cenová 
norma na jídlo stanovena na 5,65 Kčs a rodiče 
podle věku dítěte platili od 2,40 do 5,40 Kčs. 
Pro děti prvních až pátých tříd byla cenová nor-
ma na jídlo 4,85 Kčs a rodiče platili 3,80 Kčs. Pro 
děti šestých až devátých tříd byla norma 5,60 
Kčs a  rodiče platili 4,30 Kčs. Rozdíl mezi nor-
mou a úhradou rodičů vyrovnával MNV spolu 
s úhradou režijních nákladů provozu kuchyně. 

Ke dni prvnímu listopadu 1980 bylo provede-
no celostátní sčítání lidu, domů a bytů. Podle 
sumarizovaných údajů statistického zpracová-
ní vyšly za Horní Počernice následující údaje:
1. z údajů o domech:
počet domů celkem 2134, z nich trvale obyd-
lených 2031, neobydlených 97, z  trvale oby-
dlených 1832 rodinné domky, 30 družstevní 
domy, 105 ostatní bytové domy, 64 ostatní 
budovy. Ubytovací zařízení 18, nouzová obydlí 
25.
2. z údajů o bytech a vybavení:
počet bytů celkem 3764, z  nich obydlených 
3680, neobydlených 84, z  obydlených bytů 
trvale obydlených 3668, občas 12, z neobydle-
ných bytů pro přestavbu 29, pro změnu uživa-
tele 8, pro nezpůsobilost 6, z jiných důvodů 41. 
Z  trvale obydlených 2365 v  rodinných dom-
cích, 432 v družstevních domech, 781 v ostat-
ních bytových domech, 90 v ostatní budovách, 
z  trvale obydlených 580 s  jednou obytnou 
místností, 1238 se dvěma pokoji, 1272 se třemi 
pokoji, 411 se čtyřmi pokoji a 167 s pěti a více. 
Z  trvale obydlených bytů 1418 napojeno na 
vodovod z veřejné sítě, 2348 má ústřední nebo 
etážové topení, 3293 je vybaveno chladničkou, 
1248 má automatickou pračku, 2968 černobí-
lou televizi a 282 barevnou televizi.
3. z údajů o osobách:
počet trvale bydlících 10 778, z  toho mužů 
5179, žen 5599, ekonomicky aktivních 5546, 
počet 15  let a  méně 2599, národnost česká 
10 445, slovenská 246, ukrajinská 16, polská 
21, maďarská 12, německá 7, jiné 31. Počet do-
mácností s  chatou nebo chalupou k  rekreaci 
398, vlastnÍcí motocykl 199 a vlastnící osobní 
automobil 1820.

O dalších událostech opět v pokračování.

Hubert Antes,
kronikář

Placená inzerce

TechnologiePřístroje Diagnostika Ingredience Služby Vlastní výrobaTechnologiePřístroje Diagnostika Ingredience Služby Vlastní výrobaTechnologiePřístroje Diagnostika Ingredience Služby Vlastní výrobaTechnologiePřístroje Diagnostika Ingredience Služby Vlastní výroba

Váš dodavatel ingrediencí, laboratorních přístrojů a diagnostik

Bližší informace o kompletní nabídce - tel.: +420 281 091 460, 841 111 114, www.biopro.cz

inzerce počernický kalendář.indd   1 11.7.2012   9:19:03

Bližší informace o kompletní nabídce - 
tel.:  +420 841 111 114

Veselé 
Velikonoce
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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

Naši milí čtenáři,

Rekonstrukce 
knihovny postoupila

Rádi bychom vám 
oznámili, že od 
13.  dubna  2017 
uzavřeme provoz 

v  knihovně z  důvodu jejího přestěhování 
do zrekonstruovaných prostor. Jestli bude 
probíhat vše podle plánovaného harmono-
gramu prací, plánujeme jí slavnostně otevřít 
počátkem června. Termín včas upřesníme.

Zámecké posezení
Nejen pro seniory v dubnu

Srdečně vás zveme na dubnové 
zámecké posezení. V  úterý 18.  dub-
na  2017 na vás čeká pořad doslova 
jarní: Velikonoční dopisy  – jarní čas 
v  korespondenci Boženy Němcové a  Ka-
roliny Světlé. V  podání spisovatelky 
Martiny Bittnerové. Začátek jako obvykle 
ve 14 hodin.

Příjemné jarní dny vám za knihovnu přeje

Božena Beňová

Pousta, Zdeněk: Jaroslav Císař -
Astronom a diplomat v Masarykových služ-

bách (Vyšehrad)
Osobnost Jaroslava Císaře byla 
dosud českým čtenářům prak-
ticky neznámá. Kniha historika 
Zdeňka Pousty tento dluh na-
pravuje. Cesta Jaroslava Císaře za 
poznáním vedla v  roce 1912 do 
Spojených států, kde se hodlal 

věnovat studiu astronomie a matematiky. Do jeho 
života podstatným způsobem vstoupily výstřely 
v  Sarajevu a  následný požár Velké války. Mladý 
vlastenec byl jedním z  iniciátorů velké veřejné 
schůze 14.  srpna  1914 v  newyorském Národním 
domě, na níž vznikl Výbor pro podporu a osvobo-
zení českého národa. Stal se jeho jednatelem a or-
ganizátorem pro východní státy. Pomáhal s orga-
nizací hnutí za získání naší samostatnosti včetně 
utváření československých vojenských jednotek. 
Po příjezdu T. G. Masaryka do Ameriky byl od červ-
na jeho osobním tajemníkem a aktivně se účastnil 
konečné formulace tzv. Washingtonské deklarace 

z 18. října 1918. Pestrá byla jeho činnost i v nové sa-
mostatné republice. Působení na čs.  legaci v Lon-
dýně přerušil v  roce 1927, aby se mohl ujmout 
ekonomického vedení Lidových novin v Brně. Kro-
mě vlastní básnické tvorby byl také překladatelem 
knih Lewise Carrolla Alenčina dobrodružství v  říši 
divů a  Za zrcadlem. Po okupaci země odešel do 
emigrace, kde v Londýně vedl Studijní ústav mini-
sterstva zahraničních věcí, v únoru 1945 jako char-
gé d`affaires řídil za nemocného velvyslance chod 
legace. Po únoru 1948 byl z ministerstva zahranič-
ních věcí propuštěn a  jeho život byl šťastně napl-
něn pedagogickou a vědeckou činností astronoma 
University of St. Andrews ve Skotsku.

Dubow, Charles: Dívka v měsíčním světle 
(Ikar)

Když Wylie v dětství potkává Cescu 
poprvé, krásná, divoká a  laskavá 
dívka ho uchvátí tak, že je ocho-
ten riskovat kvůli ní pád ze stromu 
i  výsměch dětské party. Během 
dospívání se jejich cesty nakrát-
ko sblíží a  o  dva roky starší Cesca 
vypravěče svede, aby mu vzápětí 

unikla za dalšími dobrodružstvími a do dalších ná-
ručí. Wylieho život jako by se v příštích letech neu-
stále točil v sebedestruktivní spirále vášnivé lásky 
k  nezkrotné krásce z  bohémské umělecké rodiny, 
která se opakovaně vrací do jeho náruče a  zase 
z ní mizí. Cesca je pro něho neuchopitelným pře-
ludem, „dívkou v měsíčním světle“, jak ji na obraze 
zachytil její bratr a Wylieho nejlepší přítel Aurelio. 
Dívkou, kterou nepřestává navzdory všem zra-
dám a  nepochopitelným únikům milovat. Teprve 
když Cescinu rodinu zasáhne tragédie v  podobě 
Aureliovy nevyléčitelné nemoci, Wylie si poprvé 
dokáže připustit, že Cesce možná nikdy tak docela 
nerozuměl. Ani potom se jejich životy nepřestávají 
navzájem přibližovat, překrývat a znovu vzdalovat, 
a  byť se jejich životní cesty rozcházejí, vzájemný 
cit trvá. Dramatické podobenství o  mnoha podo-
bách lásky, která i  tak zůstává silnější než smrt… 
 
Blažek, Petr (ed.) - 
„Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“ Jan 
Patočka v dokumentech státní bezpeč-
nosti (vyd. Academia Oiikoymenh)

Tématem rozsáhlé edice doku-
mentů jsou aktivity Státní bezpeč-
nosti proti filosofovi a  mluvčímu 
Charty 77 Janu Patočkovi a  jeho 
rodině. Publikace přináší zejmé-
na nezveřejněné archivní pra-
meny Státní bezpečnosti z  let 
1960–1984. Jedná se především 

o  operativní zprávy, protokoly z  výslechů Jana 
Patočky z  roku 1977 a  situační zprávy o  ohlasech 
na jeho smrt. V  dokumentaci jsou poprvé písem-
ně doložena rozsáhlá opatření, která tajná policie 
podnikla v  souvislosti s  Patočkovým pohřbem. 
V  úvodní studii i  v  publikovaných dokumentech 
je rovněž věnována pozornost neúspěšné snaze 
Úřadu dokumentace a  vyšetřování zločinů ko-

munismu soudně postihnout příslušníky tajné 
policie, kteří se v  roce 1977 podíleli na represi 
proti Patočkovi. V  knize jsou také poprvé pub-
likovány fotografie ze sledování Jana Patočky. 
 
Kepler, Lars: Lovec králíků (Host)

Joona Linna je už dva roky ve věze-
ní s vysokou ostrahou. Nyní ho však 
odvezli na tajnou schůzku. Po vraž-
dě švédského ministra zahraničí 
totiž policie potřebuje, aby jí po-
mohl vypátrat a zastavit pachatele, 
který nejspíš plánuje další vraždy 
v politických kruzích. Policie pracu-

je s verzí teroristického pozadí případu, Joona však 
tuší, že oběti, kterých bude brzy přibývat, spojuje 
cosi jiného… On i Saga Bauerová musejí pracovat 
v utajení a proti rozkazům svých nadřízených, aby 
vraha zastavili dřív, než bude příliš pozdě. Hříčka 
osudu nečekaně postaví do centra dění populár-
ního kuchaře Rexe Müllera. Ten má v  úmyslu po-
prvé se postarat o svého syna Sammyho, kterého 
dosud zanedbával. Avšak místo tří týdnů dovolené 
ho čeká děsivý boj o přežití. Až se z vašeho telefo-
nu ozve dětský hlas, odříkávající básničku o deseti 
malých králících, dejte se na útěk, protože právě 
tu před smrtí slyšely všechny oběti Lovce králíků. 
 
Alexijevičová, Světlana: Modlitba za 
Černobyl (Pistorius Olšanská)

26.  dubna  1986 zničila série vý-
buchů reaktor a  budovu 4. ener-
gobloku černobylské atomové 
elektrárny, nacházející se nedale-
ko od běloruských hranic. Černo-
bylská katastrofa se stala největší 
technologickou katastrofou 20. 
století. Pro malé Bělorusko (má 10 

milionů obyvatel) znamenala národní neštěstí. Za 
Velké vlastenecké války zničili němečtí fašisté na 
běloruském území 619 vesnic i  s  obyvatelstvem. 
Po Černobylu přišla země o 485 vesnic a osad. Za 
války zahynul každý čtvrtý Bělorus, dnes žije kaž-
dý pátý na zamořeném území. To představuje 2,1 
milionu lidí, z toho 700 000 dětí. Počet nemocných 
rakovinou se po Černobylu znásobil 74×, úmrtnost 
se zvýšila o 23,5 %, nejvíc lidí umírá v produktivním 
věku mezi 45 až 50 lety, zatímco stářím umírá jen 
jeden člověk ze 14. Kniha laureátky Nobelovy ceny 
Světlany Alexijevičové je sestavena z  rozhovorů 
s  lidmi z černobylské oblasti, jejichž život neštěstí 
zásadně ovlivnilo, s vdovami po hasičích, kteří byli 
jako první bez jakékoliv ochrany posláni hasit hoří-
cí elektrárnu, s mobilizovanými vojáky nasazenými 
v obrovském měřítku, často nesmyslně, na likvidaci 
následků katastrofy, s  vysídlenými rolníky, vědci, 
kteří měli zakázáno informovat obyvatelstvo, stra-
nickými pracovníky, kteří zbytečně a marně čekali 
na pokyny shora.
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Aneb pojďme společně přivítat jaro do Jeřic-
ké aleje v neděli 9. dubna od 15 do 17 hodin. 
Čeká vás pletení pomlázek, lanová láv-
ka, dostihy na chůdách, malování perníč-
ků a  mnoho dalšího. V  16  hodin společné 
foto s  kuřetem. Akce se uskuteční v  rám-
ci celostátní sbírky POMOZTE DĚTEM. 
Akci pořádají a srdečně zvou: Skautské stře-
disko Horní Počernice, Rodinné centrum 
MUM, Základní škola Stoliňská, Základní 
škola Bártlova, Chvalský zámek, Dům dětí 
a  mládeže, Molechet, Salesiánské hnutí 
mládeže, Kulturní centrum Horní Počernice 
a přátelé.

Foto: Anička Herianová

Množná jste si někteří všimli, že od října 2016 
probíhaly na husitské faře na Náchodské uli-
ci stavební práce.  Podařilo se nám  zrekon-
struovat farní dům a upravit spodní patro a 
zahradu.    Vznikl tak  multifunkční objekt, ve 
kterém bude fungovat   fara jako doposud, a 
také klub Divizna, který se věnuje volnoča-
sovým aktivitám   nejen  handicapovaných 
dětí.
Samotná rekonstrukce byla velmi nároč-
ná, protože jsme doslova proměnili spodní 
patro, získali nové větší prostory, které lze 
upravovat dle potřeb na větší či menší celky, 
vybudovali jsme zázemí s  kuchyňkou a  so-

ciálním zařízením. Před novým vstupem do 
objektu jsme přistavili terasu pro letní pose-
zení, upravili zahradu a samozřejmostí jsou 
bezbariérové vstupy.
Jedna fáze prací skončila a  nastává další. 
Kromě pravidelných klubových setkávání 
klientů Divizny plánujeme mnoho dalších 
akcí. Bude zde fungovat Pohybové stu-
dio Divizna, které povede známá trenérka 
Jája Brenkusová. Chystáme kulturní akce, 
workshopy, nabídneme možnost poraden-
ství v  různých problémech, které jsou dnes 
aktuální.
Těšíme se na vás v nových prostorách a při 

nových aktivitách.
Sledujte nás na webu a na facebooku.
www.divizna -pocernice.cz, fb stránky 
Divizna www.husitepocernice.cz

Eva Cudlínová,
husitská farářka

VÍKEND SESTERSTVÍ
Letos se, jako každý únor, vydala děvčata na 
společnou akci oddílů světlušek a  skautek. 
Konáme tak na počest výročí Olave Baden-
-Powellové, zakladatelky dívčího skautingu, 
narozené 22.  února  1889. Za cíl Víkendu 
sesterství si stavíme hlavně prohloubení 
vzájemných vztahů mezi dětmi i vedoucími 
a obecně oslavu mezinárodního Dne zamy-
šlení. Jímž je, jak jinak, stejný den narození 
Olave a jejího manžela sira Roberta Badena-
-Powella, zakladatele světového skautingu.

Protože máme tento rok ve středisku řadu 
čekatelů (o  jejichž cestě za vzděláváním 
jsme vás informovali v  předchozím čísle), 
příprava tohoto víkendu připadla na starost 
právě jim. 25 skautek a 28 světlušek se pod 
symbolickým rámcem japonského filmu 
Naušika z  větrného údolí dozvěděly mimo 
jiné něco o  ekologii a  zahrály si dopolední 
hru na záchranu pralesa (trefně pojmeno-
vaného Moře zkázy). Večer holky spojily své 
síly při vytváření nejlepšího outfitu z  umy-
tých odpadků. Jak můžete vidět na přilože-
né fotografii, některá jejich díla stála za to.
A ptáte se, kam jsme se v téměř sedmdesá-
ti lidech vměstnaly? Útočiště nám poskytla 
klubovna v Hradci Králové, kterou naše stře-
disko již několikrát úspěšně využilo. Akce 
proběhla bez problémů a všechny se už těší-
me na příští rok.

JARNÍ SETKÁNÍ
Na začátku března se celé naše středisko 
sešlo v  Salesiánském divadle v  Kobylisích, 

kde proběhlo Jarní se-
tkání. To je setkání, kde 
jednotlivé oddíly a dru-
žiny vystupují se svými 
scénkami před celým 
naším střediskem, dalšími přáteli střediska 
a  především před rodiči, prarodiči a  tetič-
kami a strýčky. Oddíly a družiny během jara 
pilně trénovaly scénky. Za dvě hodiny tak 
návštěvníci na jevišti shlédli např.  africkou 
píseň v  podání oddílu světlušek (naše ob-
líbená Baba Yetu), cestu strojem času zin-
scenovanou vlčaty či puťák pohádkových 
postav, secvičený družinou skautek. Setkání 
již tradičně připravuje a uvádí družina rove-
rů - nejstarších skautů a  skautek. Tentokrát 
připravili celou akci na téma řecké mytolo-
gie, které se prolínalo celým odpolednem. 
O  přestávce se podávaly božské pokrmy 
a nápoje a nechyběly ani tematické moderá-
torské vstupy mezi jednotlivými scénkami.

Lucie Kolomazníková (Ferda)
Johana Schovánková (Jóža)

POČERNICKÉ KUŘE 2017

HUSITSKÁ FARA A KLUB DIVIZNA V NOVÉM

KDYŽ SE SETKÁVÁ CELÉ STŘEDISKO

Náchodská 382/171, Horní Počernice, 
Husitská fara (proti divadlu)

Pro knihomoly káva a čaj zdarma!

Těší se na vás

Chcete si zdarma 
vyměnit knihy?
V pátek 7. dubna 
2017 od 15.00 
– nová klubovna 
Divizny

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Knižní bazárek v novém!
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Rádi bychom vás informovali o  pravidel-
ných trénincích sportu Ultimate frisbee, 
které již druhou sezonu probíhají na hřišti 
u Základní školy Chodovická. Frisbee tré-
ninky pořádá pár lidí z  klubu pro mladé 
z Církve bratrské v Horních Počernicích.
Nejprve o co se vlastně jedná. Ultimate fris-
bee je kolektivní týmový sport, který se hraje 
v  počtu sedm na sedm hráčů a  připomíná 
bezkontaktní americký fotbal nebo ragby. 
Obsahuje některé prvky z basketbalu či háze-
né. Hraje se s létajícím diskem na hrací ploše 
o rozměrech 100 x 37 metrů (délka x polovi-
na šířky fotbalového hřiště). Na obou kratších 
stranách se nacházejí koncové (skórovací) 
zóny. Cílem hry je chytit disk v koncové zóně 
protivníka a  na konci utkání mít tak více 
bodů. S diskem se nesmí chodit a smí se při-
hrát kamkoli. Jednoduše se pomocí přihrávek 
snaží hráč dostat s diskem do soupeřovy kon-
cové zóny. Jakmile disk spadne na zem, do 
autu, nebo jej chytí či srazí soupeř, role týmů 
se obrací a bránící tým útočí. Zvláštností hry 
je, že je bez rozhodčích, plně založená na fair 
play. Hráči si soudcují sami a  rozhodující je, 
jak se hráči domluví mezi sebou. Na hráče 
tedy nikdo nekřičí, a  tak se zápasy Ultimate 
frisbee často vyznačují celkově pohodovou 

atmosférou.
Tréninky probíhají pouze 
jednou za 14  dní (většinou 
ve čtvrtek) na zmíněném 
fotbalovém hřišti mezi ško-
lami Chodovická a  Ratibo-
řická. Pokud je vám mezi 15 
a 25 roky, máte kladný vztah 
ke sportu a  rádi byste zku-
sili něco nového, neváhejte 
a  přijďte se podívat na náš 
trénink. S  sebou sportov-
ní oblečení, ručník a  láhev 
s  vodou. Musíme se též 
trochu pochlubit, protože 
jako tým jsme začali tréno-
vat sice teprve před rokem 
na jaře, avšak od té doby 
jsme byli na dvou amatérských turnajích v 
pražských Dejvicích (viz foto), kde jsme získa-
li krásné 2. a  3. místo. Nejsme ale rozhodně 
tým profesionálů, jsme spíše skupina nad-
šenců do tohoto sportu. Naše tréninky jsou 
tak stále určeny začátečníkům a  tréninky se 
stále snažíme udržovat na základní úrovni, 
aby se mohl zapojit i ten, kdo třeba disk ještě 
ani nedržel v ruce. Určitě tedy může přijít ka-
ždý, kdo má zájem trénovat. Jako počernický 

tým úzce spolupracujeme s  profesionálním 
frisbee týmem FUJ (Flying Ultimate Junta), 
kam odkazujeme ambiciózní jedince. Naším 
cílem je šířit osvětu o tomto poměrně novém 
sportu, trochu potrénovat a dobře si zahrát. 
Rádi vás uvidíme. Více informací o trénincích 
a týmu na našem FB@frisbeeHP.cz

Za organizátory Daniel Pína a Tomáš Toušek

ULTIMATE FRISBEE KONEČNĚ I V POČERNICÍCH

Program velikonočních setkání 
v Českobratrské církvi evangelické,
Třebešovská 2101/46 (vchod z  Dobšické), 
Praha - Horní Počernice
Čtvrtek 13.  4. v  18.00 h. - čtení biblických 
pašijních oddílů z Matoušova evangelia
Velký pátek 14. 4. bohoslužby s Večeří Páně 
v 9.30 h.

Sbor Církve bratrské v  Horních Počerni-
cích, Ve Žlíbku 168/8, Praha 9, 193 00, tel. 
+420 774 261 361
14. 4. bohoslužba na Velký pátek v 18.00 h.
16.  4. bohoslužba na Boží hod velikonoční 
od 9.00 h. s vysluhováním Večeře Páně

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ: 
Náchodská 382, Praha 20 - Horní Počernice

16. 4. Boží hod velikonoční v 9.00 h.

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Křovinovo nám. 12/18, Horní Počernice

12. 4. Sederová večeře od 18.00 ( z hebrej-
štiny: seder-pořádek) je slavnostní večeře 
sloužící jako připomínka vyvedení Izraele 
z egyptského otroctví. Seder se koná o prv-
ním večeru (v  diaspoře o  prvních dvou ve-
čerech) svátku Pesach. Základem sederu je 
biblické nařízení učit děti o významu vysvo-
bození židovského národa z egyptského ot-
roctví.
Protože křesťané byli také vysvobozeni z ot-
roctví hříchu a  obětovaný Beránek -Kristus 
pro ně nabyl nového významu, slavení Se-
derové večeře tak dostává jiný rozměr, ve 

kterém poznáváme úžasnou lásku Boha 
Stvořitele a  jeho dokonalý plán s  člověkem. 
Chcete -li okusit něco z  atmosféry této slav-
nosti, srdečně zveme, ale je třeba týden pře-
dem svou účast potvrdit na tel.: 775 941 105, 
nebo e -mail: horni.pocernice@umc.cz

14. 4. Bohoslužba na Velký pátek „ZEMŘEL ZA 
TEBE“ od 18.00 h.
16. 4. Bohoslužba „ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE 
KRISTA“ v 9.30 h.
 

Cí
rk

ev

Všímáte si toho, že svět, ve kterém žijeme, je 
poslední dobou naplněn neustálým bojem? 
Nemyslím jen tím fyzickým, ale také tím dru-
hým. Bojem  na všech frontách, duševním, 
duchovním, vztahovým, mezilidským. Neu-
stále proti něčemu vystupujeme, zaujímáme  
stanoviska,  bouříme se, chceme napravovat, 
měnit, přetvářet. Na  tom samo o sobě není 
nic špatného, pokud to nepřekročí únosnou 
hranici. A ta je dávno překročena. Jakou to 
má souvislost s Velikonocemi? Má a velkou. 
Velikonoce jsou o přijetí a odevzdávání, Ve-
likonoce jsou o oběti. Slova, která pomalu 
mizí a  málo jim rozumíme. Já vím, že mnoho 
lidí vnímá kříž jako symbol utrpení, ale on ta-
kový není. Kříž, na kterém zemřel Ježíš Kris-
tus a poté byl vzkříšen v duchovním těle, je  
o něčem jiném. Jak kříž vypadá? Jako spoje-

ná  horizontála a vertikála. Jako spojení nebe  
a země, které se uprostřed protíná. Upro-
střed, kde visel Kristus na kříži je centrum 
-srdce, nejen to fyzické, ale i duchovní. Říká 
nám to, že máme v  životě hledat rovnová-
hu mezi nebem a zemí, mezi materiálním  
a duchovním. Stále vyrovnávat. Stále se sna-
žit dostat se do středu, kde je naše srdce.  
A umět odevzdávat a přijímat v  rovnováze. 
Umět se pověsit na kříž, když je to třeba. Ne-
umíme to. Bolest nechceme přijmout. Když 
nám odejde životní partner, jdeme si  dnes 
pro antidepresiva, když se nám nedaří v prá-
ci, tak také a když nám umře babička, také 
sáhneme po uklidňujících lécích, protože 
to přece musíme nějak vydržet. Od té doby, 
co člověk postavil sám sebe na piedestal  
a přestal počítat s Bohem, stal se pro něj kříž 

prázdným symbolem, kterému nerozumí. Ve-
likonoce připomínají naléhavě a znovu smysl 
oběti, odevzdání a přijetí. Proměňuje nás to 
a dává našemu životu hluboký smysl. Pokud 
přijmeme vše, co se děje, přestaneme bojo-
vat  - s okolím, s lidmi kolem sebe, se sebou  
a možná i s  Bohem, pak se naučíme vidět  
v  každé situaci života poučení,  pochopení  
a najdeme pokoj a radost. Velikonoční příběh 
křížem nekončí, ale naopak začíná.  Otevírá se 
hrob a začíná nový život. Přibude více světla, 
více poznání, radosti  a hlavně více lásky. Přeji 
nám všem, aby nás velikonoční  čas neminul, 
ale aby námi prošel a my jím.

Požehnané Velikonoce.       

 Eva Cudlínová, farářka husitské církve 

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

CÍRKEVNÍ VELIKONOČNÍ PROGRAM 
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ŠKOLY A ŠKOLKY

V tomto školním roce proběhl Den otevřených 
dveří netradičně na jaře, ale tradičně s  velkou 
účastí, která nás opět mile potěšila. V  pondělí 
6. března si mnozí návštěvníci prošli prostory 
naší školy, promluvili s  vyučujícími, prohlédli si 
výzdobu, která vznikala v  hodinách výtvarné i 
literární výchovy. Někteří zájemci nahlédli, a do-
konce se i zapojili přímo do výuky.
  Odpoledne si mnohé třídy a jejich paní učitelky 
připravily rozmanité aktivity, a tak děti s nadše-
ním vítaly své rodiče, prarodiče i sourozence. 

Společně pak strávili např. hravé hodiny češtiny, 
matematiky i angličtiny. 4. A představila  výtvar-
nou dílnu, ve 4. B se mj. zpívalo. Starší ročníky 
měly připravené prezentace v  cizích jazycích 
(anglickém, německém i ruském) nebo ukázku 
mikroskopování. Již tradicí se staly zábavné ho-
diny fyziky s paní učitelkou Burešovou, kterých 
se v  tandemech účastní prvňáčci a jejich starší 
partnerské třídy. 
Děkujeme všem – dětem i dospělým, kteří se na 
letošním Dni otevřených dveří podíleli. Budou-

cím prvňáčkům a jejich 
rodičům děkujeme za 
návštěvu a věříme, že 
se jim v naší škole líbi-
lo.  Zároveň je tímto sr-
dečně zveme k zápisu do 1. tříd, který proběhne 
ve dnech 4. a 5. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 
hodin.

učitelé ZŠ Ratibořická

Tandemové hodiny s paní učitelkou Burešovou 
si vždy užiju. Tentokrát jsme v  rámci Dne ote-
vřených dveří s  našimi prvňáčky rozsvěcovali 
velikonoční beránky. Nejprve jsme dělali živý 
obvod, pak jsme skládali klasické elektrické ob-
vody. Dost mě překvapilo, že moje prvňačka 

věděla, co vede a nevede proud.  Potom jsme se 
snažili rozsvítit diodu přes „fyzikální hlínu“. Vůbec 
jsem nechápal, jak se přes barevné těsto ta dioda 
může rozsvítit. Hodina byla příjemná a zábavná. 
Ale hlavně prvňáčkům ukazuje, že i fyzika může 
být sranda. Tedy do té chvíle, než se začnou učit 

vzorečky a zákony. Vždycky mě rozesměje, jak 
z věcí, které jsou pro nás normální, jsou mrňous-
kové překvapeni. Bylo to moc prima. 

Jakub  Céza a Martin Janoušek, třída 8.C

V lednu se žáci všech tříd sedmého ročníku zú-
častnili lyžařského výcvikového kurzu ve Ski are-
álu krkonošského Benecka. Žáci byli rozděleni 
do tří družstev, od začátečníků až po zkušené 
lyžaře. Začátečníkům Ski areál nabídl optimál-
ní podmínky mírných cvičných svahů a pro ty 
obratnější byly  připraveny dokonale upravené 
svahy různé obtížnosti.  Děti  téměř denně  ab-
solvovaly  na sjezdovce dopolední  a odpolední 
program pod vedením lyžařských instruktorů.  
Večery patřily zábavě, společenským hrám i od-
borným přednáškám. Všem chlapcům a dívkám 
náleží pochvala  za dobré chování a  příjemnou 
atmosféru, kterou si mezi sebou vytvořili. 

Petr  Měšťan, 
učitel 

Naše škola se zapojila do projektu Recyklohraní 
již v roce 2008. Žáci aktivně plní zadané úkoly, tří-
dí odpad včetně elektra a zajímají se o možnosti 
jeho následného využití. Nejvíce byli překvape-
ni, že ze zinku z použitých baterií se vyrábí po-
pelnice. K poslednímu úkolu „Zatočte s vodou či 
větrem“ vytvořili plakáty, popisující cestu elekt-
roodpadu k novým výrobkům. Za splněné úkoly 
nebo objednání odvozu elektroodpadu obdr-
žíme body, které můžeme směnit za zajímavé 
odměny.

Daniela Dvořanová, učitelka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ RATIBOŘICKÁ

BÁRTLOVKA RECYKLUJE

FYZIKA MŮŽE BÝT SRANDA

ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ DNY NA BENECKU
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Ve vlastivědě jsme se začali učit o Evropě, a pro-
tože se lépe přemýšlí s plným žaludkem, nápad 
ochutnat jídla zemí Evropy byl na světě. Pocho-
pení pro nás měla vedoucí školní jídelny paní 
Hajná spolu s hlavní kuchařkou M. Kroczkovou. 
Společně jsme vytvořili netypický jídelníček, 

takže jsme každý den zavítali chutí do jiné země. 
Italská polévka minestrone, slovenské halušky 
s  brynzou, alpský knedlík, řecké tzatziki  nebo 
maďarský paprikový guláš byly opravdu chuťo-
vě výbornou premiérou v naší školní jídelně. Dě-
kujeme všem paním kuchařkám za pomoc s re-

alizací našeho nápadu.

Žáci 5.B, ZŠ Stoliňská

Den otevřených dveří
V pondělí 27. února naše škola otevřela své dve-
ře veřejnosti. Návštěvníci si prohlédli prostory 
školy, viděli při činnostech děti ve školní družině 
i v klubu, na sportovních hrách i v pracovně vý-
početní techniky. Ochutnali výborné pohoštění 
připravené děvčaty, pod vedením p. učitelky Vo-
sykové. Zájem byl o besedy s rodiči budoucích 
prvňáků i zájemců o sportovní třídu. Návštěvníci 
také nakupovali na burze sportovních potřeb.

Život s handicapem
Jak se u nás žije lidem, kteří mají nějaký závažný 
zdravotní problém, si po pátku 17. 2. mohou lépe 
představit žáci pátých tříd. Dopoledne proběhl 
seminář nevidomé lékařky MUDr. R. Komárkové, 
která školu navštívila i se svou pomocnicí – vo-
dící fenkou. Zajímavé bylo nejen její povídání, 
ale i množství praktických pomůcek, které nám 
představila.

Zeměpisná olympiáda
Dne 21.  2.  2017 se vybraní žáci 2. stupně zú-
častnili obvodního kola zeměpisné olympiády. 
Soutěž měla 3 části - test geografických znalostí, 
práci s atlasem a praktickou část. Nejúspěšnější 
byl Tomáš Luhan (6. B), který svým 4. místem po-
razil 6 z 9 zástupců gymnázií a v rámci základních 
škol neměl přemožitele! Všem účastníkům patří 
dík za dobrou reprezentaci školy.

Divadlo Gong
V  pondělí 20.  února se žáci čtvrtých ročníků 
vydali za pohádkou. Divadelní představení „De-
vatero pohádek aneb páté přes deváté“ je se-

známilo s listonošem Kolbabou, který při svém 
detektivním pátrání po adresátovi dopisu bez 
adresy potkává řadu postav z  knížky Devatero 
pohádek a zažívá četná dobrodružství.

Masopust ve školní družině
Letos vyšel masopust na konec měsíce února. 
Pro děti ve školní družině byl nachystaný pro-
gram s  názvem Masopustní týden. Děti se na 
Tučný čtvrtek oblékly do barev svého odděle-
ní a  seznámily s  masopustními zvyky. V  pátek 
v rámci karnevalu tančily a soutěžily, např. o nej-
hezčí masku, o nejšikovnějšího tanečníka s míč-

ky a  kužely na hlavě. 
Proběhlo i finále lednové 
celodružinové soutěže. 
Vítěz získal pro své 1. 
oddělení hlavní cenu  – 
stavebnici Seva. V pondělí si děti vyrobily papí-
rové masky, které v úterý využily v masopustním 
průvodu. Masopustní týden byl zakončen vědo-
mostní soutěží.

Pedagogové FZŠ Chodovická

TÝDEN EVROPSKÝCH CHUTÍ

ÚNOROVÉ ZPRAVODAJSTVÍ    
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Koncert pěveckých sborů Lísteček a Lístek
Sbormistryně Marie Sedláková
čt 6. 4. - kinosál ZŠ Generála Janouška, Černý 
Most, 16.30 hod.

Koncert učitelského dua
Tereza Novotná – saxofon, I-Hsien Lin - klavír
čt 6. 4. - Sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Představení žáků literárně-dramatického 
oboru
pá 7. 4. - učebna LDO č. 34 (budova MŠ), 
19.00 hod.
VI. hudební večer
tradiční koncert žáků ZUŠ

po 10. 4. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků klarinetové třídy Romana 
Kudly
út 11. 4. - Galerie 14 – Černý Most, 18.00 hod.

ZUŠkový koktejl
V. ročník společného pořadu žáků ZUŠ 
Ratibořická a žáků ZUŠ Čakovice
st 19. 4. - Zámek v Čakovicích – Cukrovarská 1
od 16.00 hod. představení žáků literárně-dra-
matického oboru
od 17.00 hod. vernisáž výstavy prací žáků vý-
tvarného oboru
od 18.00 hod. koncert žáků hudebního oboru

Koncert žáků houslové třídy Kristiana 
Vacka
po 24. 4. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy Marie 
Sedlákové
st 26. 4. - kinosál ZŠ Generála Janouška, 
Černý Most, 18.00 hod.

Koncert žáků třídy dechových nástrojů 
Jiřího Bachtíka
st 26. 4. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Ve dnech 5. až 9. března se v sále ZUŠ Tau-
ssigova, Praha 8 konalo krajské kolo národní 
soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír. Naši 
klavíristé získali tato ocenění: Alena Trejba-
lová ze třídy D. Kallmünzera Čestné uznání 
v 0. kategorii, Adéla Berchtoldová ze třídy K. 
Raškové Čestné uznání v I. kategorii, Šárka Fi-

lipská ze třídy I. Likiny 3. cenu v  I. kategorii, 
Natálie Němcová ze třídy L. V. Filiny 3. cenu 
v  I. kategorii, Laura Suchomelová ze třídy L. 
V. Filiny Čestné uznání ve III. kategorii, Eliška 
Mistrová ze třídy I. Likiny Čestné uznání ve III. 
kategorii, Petr Panenka ze třídy E. Belčikové 3. 
cenu ve III. kategorii, Emma Hanzlová ze třídy 

E. Belčikové 2. cenu ve IV. kategorii a Filip Ma-
reš ze třídy K. Raškové 3. cenu v VII. Kategorii. 
Všem soutěžícím blahopřejeme k  úspěchu  
a vyučujícím děkujeme za výbornou přípra-
vu.

Libor Zíka, ZUŠ

Koncem února se zúčastnili žáci třetího roč-
níku oboru provoz diplomatických služeb 
exkurze do Kanceláře prezidenta republiky. 
Prohlédli jsme si především prostory, kte-
ré jsou běžně pro veřejnost nepřístupné. 
S překvapením jsme zjistili, že v historických 
budovách Pražského hradu se nachází na-

příklad i kinosál, ve kterém před rokem 1989 
probíhala cenzurní promítání filmů. Dnes 
slouží především pro konání tiskových kon-
ferencí. Ohromila nás také původní Masary-
kova knihovna s desítkami tisíc svazků, která 
projde v nejbližší době rekonstrukcí. Návště-
vu jsme za doprovodu skvělé průvodkyně za-

končili na prvním nádvoří, 
kde jsme v  pravé poledne 
z VIP pozic zhlédli slavnost-
ní výměnu stráží.

Začátkem března navštívili studenti prvního 
a třetího ročníku naší školy divadlo v Horních 
Počernicích. Zhlédli zde v rámci preventivní-
ho programu skvělé představení Činoherní-

ho studia z Ústí nad Labem My děti ze stani-
ce ZOO. Bravurní a uvěřitelné výkony herců, 
strohá scéna i slovník odpovídající prostředí, 
ve kterém se děj odehrává, studenty velmi 

zaujaly. Nejen pedagogové tak mohli konsta-
tovat, že dramatizace knihy Christiane F. se 
Činohernímu klubu opravdu zdařila.

Třetí březnový týden strávilo téměř pět desí-
tek studentů na zahraničním zájezdu po ně-
kolika zemích západní Evropy. Naším hlavním 
cílem však byla Belgie. Hned první den jsme 
si užili nejen historické centrum Bruselu, ale 
i návštěvu Minievropy a především Atomia, 
jednoho z  bruselských symbolů. Návštěvou 
Parlamentaria, kde je umístěna interaktivní 
výstava o zrodu Evropské unie, si studenti 
osvěžili znalosti z výuky o evropské integra-
ci. V  Belgii nás pak čekaly ještě okouzlující 
Bruggy a další známé město Gent. V Lucem-
bursku jsme kromě hlavního města navštívili 
i nedaleký hřbitov amerických vojáků, kteří 
zde padli za druhé světové války. Pro nás byl 
jistě nejzajímavější hrob generála Pattona, 
jehož jméno je úzce spjato s  osvobozová-
ním západní části naší země. Francouzský 

Štrasburk nás navzdory zamračené obloze 
uchvátil svou krásou. Prohlédli jsme si tu ne-
jen historické jádro, ale také sídla Evropského 
parlamentu, Rady Evropy a Evropského sou-

du pro lidská práva. Na závěr už nás čekal jen 
příjemný relax v termálních lázních v Baden 
Badenu a cesta domů.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

ÚSPĚCHY NAŠICH KLAVÍRISTŮ V KRAJSKÉM KOLE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

EXKURZE DO KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

MY DĚTI ZE STANICE ZOO

VYJELI JSME DO EVROPY
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Únor se dostal do své poloviny a Kongresovým 
centrem se rozeznělo klapání podpatků, hlasy 
byly zapletené do nespočetných hovorů a tomu 
všemu vytvářela kulisu klasická taneční hudba. 
Maturitní ples Gymnázia Chodovická, který se po 
roční přestávce vrátil opět do sálu vyšehradské-
ho centra, byl zahájen. Na seznamu pozvaných 
hostů samozřejmě nechyběli starosta městské 
části Praha 14 Radek Vondra ani starostka měst-
ské části Praha 20 Hana Moravcová.
Ples zahájil skvěle nacvičený nástup letošních 
prim. Naši nejmladší spolužáci byli ostužkováni 

a  obdrželi také pamětní medaile. Následovalo 
taneční vystoupení těchto žáků, za které sklidili 
obrovský potlesk. Poté již na taneční parket za-
mířili profesionální tanečníci a  my byli svědky 
bezchybného provedení samby, rumby či čači.
Konečně program postoupil k  samotnému vr-
cholu večera, alespoň pro nás maturanty. Za-
čalo slavnostní šerpování oktáv. Stáli jsme před 
červeným kobercem. Po skvělých osmi letech 
strávených na tomto gymnáziu je naše studium 
téměř u konce. Nastala ta chvíle, kdy každý zasle-
chl své jméno a postupně jsme po červeném ko-

berci došli 
před zraky 
tisíce lidí 
až k  panu 
řediteli PhDr.  Janu Podešvovi, jeho zástupky-
ním a třídním učitelům. Následně se vše událo 
v rychlém sledu – poděkování třídním profeso-
rům a předání dárků, proslov našich spolužáků, 
tanec s učiteli a s rodiči a rovněž předání žezla 
naší školy o  rok mladším studentům. Zlatým 
hřebem večera se stala vystoupení obou oktáv, 
která byla odměněna bouřlivým potleskem.

Tento večer se nejen pro mě stal 
nezapomenutelným. S  dojetím 
a  skrytou závistí jsme pozorova-
li studenty prim, kteří všechny 
skvělé zážitky ze studia na této 
škole mají ještě před sebou. 
Doba, kdy jsme my byli na jejich 
místě a místo letošních šerp pře-
bírali medaile, se zdála mnohem 
blíže než skutečných osm let. 
Nyní vím, že těchto osm let bych 
nikdy nevyměnila.

Veronika Ilková, oktáva A

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA 

Každý rok se děti těší na den, kdy budou moci 
přijít do školky v karnevalové masce. Letos tento 
den připadl na úterý 28. 2. 2017. Už od časného 
rána přicházely do třídy různé pohádkové posta-
vy, rytíři, víly, policisté, nechyběl ani indián, kos-
monaut, čáp nebo jahoda.
Děti měly příležitost se do sytosti vyřádit při 
hudbě, ale také si vyzkoušet svoje schopnosti při 
různých soutěžích. Největší úspěch mělo „Sbírá-
ní koblih“, „Závody berušek“, „Foukaná“ a „Dones 
míček“. Všech soutěží se odvážně zúčastnila 
i naše nejmladší sotva tříletá Červená karkulka.
Nesměl chybět ani společný taneček na píseň: 
„Kdyby prase mělo křídla“. Veselé dopoledne 
jsme zakončili sladkou tečkou ve formě maso-
pustních koblížků od jedné maminky.
Tak zase příště a teď už se těšíme na jaro.

Olga Vodičková, učitelka 2. třídy MYŠKA,
MŠ Chodovická, budova Kostička

KARNEVAL VE ŠKOLCE
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V  mládežnických kategoriích velký talent 
naší horské cyklistiky, který se prosazoval 
na světových soutěžích v kategoriích junior 
a do 23 let. Svůj poslední titul vicemistra Ev-
ropy získal na domácím ME 2012. Pak jeho 
slibně rozjetou kariéru překazila nemoc. 
Novou šanci dostal během roku 2014 právě 
v  počernickém týmu a  chopil se jí takovým 
způsobem, že ve své třetí sezoně po návratu 
dokázal vyhrát Český maratonský pohár.

Marku, Vy jste v podstatě dva roky nesedl na 
kolo. Jak složitý byl návrat?
Každý návrat po tak dlouhé pauze je velmi kom-
plikovaná věc. Každý vrcholový sportovec, který 
tuto situaci zažil, ví, o čem tady mluvím. Mě to 
potkalo ve dvaadvaceti letech a stále jsem věřil, 
že se vrátím. Léčba se však neustále kompliko-
vala a doba bez kola a sportu prodlužovala. Vše 
se táhlo hrozně dlouho, a když už jsem pomalu 
ztrácel naději, tak přišlo zlepšení. Začal jsem 
pomalu znovu a zjistil, že to půjde. Oslovil jsem 
majitele zdejšího týmu Michala Doušu. On mě 
znal z dřívější doby a byl ochoten mi s návratem 
pomoct. Dohodli jsme se na podmínkách spo-
lupráce a  ta k  oboustranné spokojenosti stále 
pokračuje.

Takže jste už znovu zpět a v plné síle?
Bohužel se jednalo o nemoc, která mě částečně 
omezuje i dnes. Musím dodržovat určitá pravi-
dla, hlídat sebe i tělo, aby se vše drželo v normá-
lu. Naučil jsem se s tím pracovat a žít.

Loňská sezona byla pro tým velmi úspěšná, 
jak jste to vnímal Vy osobně?
Musím říct, že tým je každým rokem na vyšší 
úrovni a s lepšími výsledky. V roce 2016 se nám 
podařilo mnoho úspěchů a od toho by se měly 
odvíjet i  roky další. Dostali jsme se v  podstatě 
na druhé místo v  ČR za tým České spořitelny. 
Mě se pak na některých závodech podařilo je-
jich závodníky porážet, což je pro mě obrovská 
motivace. Skvělé je, že tým není jen o  elitních 
jezdcích, ale máme partu, která se stará o mladé 
závodníky a děti, bez kterých by další sportovci 
nevyrostli.

Jaké to je porážet českou špičku? Kulhavý, 
Škarnitzl, Cink, tedy jména, která patří i  do 
špičky světové.
Samozřejmě je to potěšující a baví mě se srovná-
vat s českou a vlastně i světovou špičkou, jakou 
jsou tihle borci. Je pro mě i tým dobře, že se za-
daří proti takovým uspět, ale rozdíly tam pořád 
jsou. Česká špička je poměrně vyrovnaná a patří 
do ní nějakých 12-15 lidí, kteří umí zajet doma 
i v zahraničí. Já pracuji na tom, abych v ní byl co 
nejvýše.

Se svým týmovým kolegou Michalem Bubíl-
kem jste v  minulé sezoně zcela opanovali 
Český pohár v maratonu. Jak bude těžká ob-
hajoba?
Loni jsem dokázal vyhrát nejtěžší maraton u nás 

Rallye Sudety. Letos to bude 
MČR v  maratonu. Budu tedy 
obhajovat a chci se rvát o mis-
trovský titul. Vítězství v  celko-
vém hodnocení maratonského 
poháru bude zase těžší, čekám 
větší konkurenci a těžší závody. 
To, že mě kryl Michal záda, bylo 
pro mě určitě velmi důležité. 
Máte pak při samotném závodě 
větší klid a jistotu. Rozhodně je 
příjemnější, když se na vás tlačí 
týmový kolega, než konkuren-
ce. To, že jsme nakonec obsadili 
první dvě místa, je skoro nesku-
tečné. Jde o velmi těžké závody, 
kde se žádný neškrtá a počítají 
se umístění v  každém z  nich. 
Musíte být dokonale připrave-
ni, jak po fyzické tak i technické 
stránce. Každá maličkost vás 
může posunout v pořadí dolů.

V  týmu máte za sebou třetí 
sezonu a Vaše výsledky mají 
stále stoupající tendenci. Co 
Vy a reprezentace?
Rok za rokem a krok za krokem 
se mi daří forma stále zlepšovat. 
Letos bych chtěl uspět na MS 
v  maratonu. Před několika lety 
jsem byl vicemistrem Evropy 
v maratonu a chci se vrátit opět 
na vyšší příčky. Být nominován 
do reprezentace je v  Čechách 
složitá záležitost. Jak z důvodu konkurence, tak 
i z jiných.

S  týmem jste v  zimě prodloužil smlouvu 
o další tři roky, což je na naše české poměry 
poměrně unikát. Je pro Vás taková důvěra 
týmu důležitá a co pro Vás znamená?
Vzájemná důvěra a  dohoda je pro mě velice 
důležitá. S týmem a jeho vedením máme dobré 
přátelské vztahy a  i  to je základním kamenem 
úspěchů pro sportovce. Můžu tak být více v klidu 
a soustředit se na přípravu a výkon. Každopádně 
mám z takové důvěry velkou radost a doufám, 
že to mně i týmu v budoucnu jen prospěje.

Jak probíhá příprava na novou sezonu?
Vše zatím probíhá na jedničku. Mám za sebou 
16 dní na Malorce, kde sice bylo na horách 40 cm 
sněhu, ale s  trochou improvizace se to dalo 
skloubit. Například jsem odletěl z deštivého os-
trova do Barcelony, kde jsme si s přítelkyní půjčili 
městská kola a vyjeli na místní kopce. Další sou-
středění proběhlo v Chorvatsku, kde už počasí 
přálo a podařilo se mi najet kvalitní porce kilo-
metrů. V zimě jsem trávil i víc času na běžkách, ve 
fitcentru a běháním. Poslední soustředění bude 
opět v Chorvatsku, to už budu mít za sebou prv-
ní závody v Rakousku, odkud odjedu právě do 
Chorvatska, kde se závěrem soustředění rovněž 
zúčastním závodů.

Vy už máte jeden letošní závod za sebou 
a hned jste získal titul mistr České republiky.
Před několika dny jsem si zpestřil přípravu na 
MČR v zimním triatlonu na Pradědu a podařilo 
se zvítězit. Závod se jde na tři disciplíny – 8 km 
jízda na kole, 8 km běžky a na závěr 5 km běhu. 
Takže jsem se během závodu podíval na Praděd 
na kole a nakonec jsem tam ještě vyběhl.

Loni jste se dokázal prosadit i na mezinárod-
ní scéně. Zejména Vaše 3. místo v Itálii na Se-
lla Ronda Hero, která patří mezi nejtěžší a zá-
roveň nejoblíbenější závody na světě, bylo 
velkým úspěchem. Plánujete i  letos nějaké 
zahraniční závody?
Ano, Sella Ronda Hero je extrémní hlavně pře-
výšením. Panoráma úchvatných Dolomit dává 
závodu ještě větší mohutnost. Letos bych start 
chtěl zopakovat, včetně známého Salzgammer-
gut Trophy v Rakousku. V dubnu mě a Michala 
Bubílka čeká čtyřdenní závod dvojic na čtyřech 
ostrovech Chorvatska. Pak je tu ještě ME a MS.

Jako mladý závodník jste startoval spíše v zá-
vodech XC- tedy crosscountry, kde jste zazna-
menal hodně úspěchů na MS i  ME. Nyní se 
spíše věnujete maratonům. Neláká Vás třeba 
start na domácím světovém poháru v Novém 
Městě na Moravě?

MAREK RAUCHFUSS JE ČLENEM POČERNICKÉHO CYKLISTICKÉHO TÝMU 
KELLYS BIKE RANCH

SPORT
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Každoroční testování kol je tady. Jak se stalo 
tradicí, tak i v  letošním roce proběhne testova-
cí víkend u počernické prodejny Bike Ranch na 
Křovinově náměstí.
V  sobotu 8.  dubna a  v  neděli 9.  dubna zveme 
všechny na bezplatné testování kol. Vybírat bu-
dete ze značek Giant, Merida, Kellys, Liv a Felt.
K dispozici budou vedle klasických horských kol 
i kola silniční a celoodpružená. Vyzkoušet a otes-
tovat bude možné i stále populárnější elektroko-
la.
V nabídce by mělo být okolo 80 modelů, převáž-
ně velmi kvalitních kol v cenách od 40 tisíc korun 
výše. Budete mít možnost porovnat rozdíly mezi 
běžnými turistickými koly a závodními speciály. 
Kolo si budete moci vypůjčit až na hodinu, abys-
te si jízdu řádně užili a vychutnali. Počet výpůjček 
není omezen. Můžete tak otestovat za den i více 
modelů a druhů.
Kola je možné zarezervovat na stránkách www.
bikeranch.cz O rezervaci prosíme jen vážné zá-
jemce, aby se kola zbytečně neblokovala. Akce 
bude probíhat od 11 do 17 hodin po oba dva 
dny.
Každý den v 15 hod se potáhne malá tombola. 

Každý, kdo si půjčí kolo, dostane i slo-
sovací lístek, takže si odtud můžete 
i něco zajímavého odvézt.
V případě, že máte speciální cyklistic-
kou obuv, vezměte si vlastní pedály, 
které vám před testem mechanici na-
montují na kolo.
Půjčování probíhá zcela zdarma. Kola 
budou půjčena na základě vámi pode-
psané smlouvy o zápůjčce. K podpisu 
smlouvy je nutné doložit dva doklady.
V době testování bude otevřena i pro-
dejna, kde bude probíhat speciální 
slevová akce na nákup. Budete tak mít 
jedinečnou možnost nakoupit na se-
zonu za zajímavé ceny.
Takže sobota a neděle v 11 - 17 hodin - 
všichni na kola. Pedály s sebou!

Michal Douša, organizátor

PŘIPRAVTE SE NA TEST KOL

Kdepak, náš Tenisový klub nezahálel ani během 
podzimu a zimy. Naopak si i v chladných dnech 
velice užíval. Například v  sobotu 10.  září  2016 
prozářil klubovnu slavný putovní pohár Fed Cup 
a připomněl nám úspěchy našich tenistek, které 
pak 13.  listopadu titul obhájily. Pátý titul z pře-
dešlých šesti ročníků vybojoval český tým ve 
složení Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora 
Strýcová a Lucie Hradecká. Gratulujeme a drží-
me holkám i nadále všechny palce, abychom si 
pohár mohli zase brzy prohlédnout.
Již začátkem října překryla kurty nafukovací 
hala a začala zimní sezona. Nechyběly v ní dět-
ské přípravné turnaje, plné napínavých i nervy 
drásajících zápasů, rozzářených i posmutnělých 
tváří, ale především provázené spoustou zába-
vy. Krásnou vzpomínkou a  výzvou do dalších 
let je pro nás úspěšný Mikulášský turnaj, kdy se 
po kurtech proháněli malí čertíčci, andělé a také 
nejeden Mikuláš. Turnaj měl speciální pravidla 
i  podmínky. Ono totiž běhat s  ocáskem, který 
se nepřetržitě motá mezi nožičky nebo s čepicí, 

která stále padá, je náročná 
disciplína…
Naši závodní hráči během 
zimy trénovali techniku, pilo-
vali taktiku, zlepšovali kondici 
a  nevynechali ani mentální 
přípravu. Odměnou jim bylo 
mnoho skvělých umístění na 
celostátních turnajích. Hlavní 
hvězdou se stal Lukáš Havr-
land, který ovládl celostátní 
turnaj mladších žáků na do-
mácí půdě. Spolu s Matějem 
Luhanem si z této zimy odná-
ší i několik finálových zápasů 
ve čtyřhře.
Nezaháleli samozřejmě ani 
trenéři. Nejlepší výsledky 
si připsala Růžena Krtková 
Rudnická, která má na kontě 
několik postupů do finále a to 
jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. 

ZIMA JE ZA NÁMI, MEDVĚDI SE BUDÍ ZE ZIMNÍHO SPÁNKU A CO TENISOVÝ 
KLUB HORNÍ POČERNICE, NESPÍ? 

V XC je těžší se prosadit, přesto se chci letos čás-
tečně vrátit na některé závody Č.  P.  a  vybrané 
bodované závody v  zahraničí. Musím nasbírat 
UCI body pro lepší pozici na startu. SP XC na do-
mácím závodě v Novém Městě je prostě zážitek 
s  úžasnou atmosférou, kterou bych si nechtěl 
nechat ujít, letos na jaře mě tak uvidíte na startu.

Domácí špička je hodně vyrovnaná a každo-
ročně se do ní prosazují noví mladí jezdci. 
Které domácí závody preferujete a s jakými 
cíli?

Češi mají na poli XC a maratonských závodníků 
světové špičky v  čele s  Kulhavým a  Hynkem, 
proto je nesmírně těžké s nimi bojovat. Na dru-
hou stranu je výhodou, že díky tomu závodíme 
s těmi nejlepšími na světě a máme tedy i doma 
to nej porovnání. Mladých se díky stále většímu 
zájmu o MTB závody každoročně do špičky tlačí 
hodně. Je však velmi složité se v naší konkurenci 
prosadit a jen ti opravdu kvalitní se dokážou udr-
žet. Ti, co to dokážou, pak mají předpoklady se 
posunout výš a o tu špičku zabojovat.

Vrcholy domácí sezony budou určitě MČR XC, 
MČR maraton a  český pohár v  maratonu. A  to 
s ambicemi na medailové pozice.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů jak tý-
mových, tak i osobních.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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Opět jsme po roce dokázali, že loňský 
úspěch našeho družstva minibasketu ka-
tegorie U12 (děvčata nar. 2005 a  mladší) 
nebyl náhodný. Letošní ročník pražského 
přeboru byl výrazně těžší, protože po po-
čátečních turnajových zápasech každý 
s  každým byla družstva rozdělena na dvě 
skupiny podle výkonnosti. My jsme hráli  
o 1. - 4. místo, kdy první dva postupují do ce-
lostátního finále. Turnaje se hrály 4x, vždy se 
všemi soupeři. Již po třetím turnaji jsme ob-
hájili 2. místo, které nám zaručuje postup do 
finále, které se koná 28.–30. 4. 2017 v Hradci 
Králové. Stále zůstáváme druhým družstvem 
za Basketbalovou školou Praha, která má 
podstatně lepší podmínky pro přípravu. Za 
námi však jsou družstva s  velkou tradicí - 
Sparta, USK, Slovanka a  Nusle. Doufáme, že 
se nám podaří obstát, alespoň jako vloni, kdy 
jsme byli na 5. místě z 12 družstev z  repub-

liky, a  tak opět 
důstojně repre-
zentovat Basket 
TJ Sokol a Horní 
Počernice. Drž-
te nám palce.

S pozdravem 
Basket je nej!

Jiří Ammer, 
trenér družstva

V únoru jsme zahájili další pololetí s atletikou. 
Stejně jako loni, i v tomto roce chystáme pro 
atlety spousty zajímavých akcí pro všechny 
věkové kategorie i mimo standardní tréninky. 
V  úterý 16. 5. 2017 pořádáme ve Svépravi-
cích rodinný běh nejen pro naše atlety, ale 
i pro jejich rodiče a kamarády. V rámci oslavy 
Dne rodin si budete moci vybrat ze dvou tras 
v délce 1 km nebo 3 km. Trasy budou vhodné 
i pro děti na odrážedlech nebo rodiče s  ko-
čárky. 
I v letošním roce čekají na atlety obvyklé akce 
mimo Prahu:
• Jarní soustředění na Herlíkovce ve Stráž-
ném, neboli Atletika na horách, se uskuteč-
ní v termínu 5. - 8. 5. 2017. Na děti čekají tré-
ninky v přírodě, hry, celodenní výlet, bojovka, 
opékání buřtů i najde se čas i na volnou zá-
bavu.

• Letní soustředění na Orlíku pro atlety od 8 
let se uskuteční v termínu 6. – 12. 8. 2017. Na 
soustředění využíváme vybavená sportoviště 
v areálu, děti se kromě atletiky mohou věno-
vat tenisu či stolnímu tenisu, naučí se zákla-
dům volejbalu, basketbalu nebo kanoistiky a 
čeká nás i celodenní výlet do okolí.

• Příměstský tábor pro atlety od 7 let se 
bude konat v termínu 28. 8. - 1. 9. 2017 opět 

se zázemím v areálu TJ Sokol HP ve Chvalko-
vické ulici.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky u Aničky 
nebo Kláry nebo na e-mailu: 
atletikahp@email.cz. 

Více informací k  jednotlivým akcím najdete 
na stránkách www.atletikahp.cz.

I nadále uvítáme do svého týmu nové tre-
nérské posily. Předpokladem je kladný vztah 
k dětem a k atletice. Školení trenérů atletické 
přípravky zájemcům zajistíme.  Více informa-
cí na tel.: 737 705 219, Anna Ondriášová.

Za trenérky Anička Ondriášová 
a Klára Hlaváčková

POSTUPUJEME DO FINÁLE ČR

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017

Neusíná ale na růžích a útočí také na turnaje nej-
vyšších kategorií jako je série áčkových turnajů 
Optim tour.
Jaro se již nezadržitelně blíží a my se již nemů-
žeme dočkat hraní pod slunečnou oblohou. 
Budeme velice rádi, když přijdete podpořit a po-
vzbudit naše hráče při mistrovských utkáních 
o sobotách a nedělích během května i června. 
Neopakovatelnou atmosféru sportovních klání 
si vychutnáte v příjemné kavárně s výhledem na 
kurty a ve společnosti lahodné kávy, voňavého 
čaje, osvěžujícího nápoje či čerstvého moučníku.
Jen se dívat a  fandit je nuda? Přijďte si zahrát! 

Rádi vás u nás přivítáme – kurty jsou otevřené 
denně od 8 do 21 hodin. Všem milovníkům po-
hybu, kteří se chtějí tenisové hře naučit, nebo se 
v ní zdokonalit, nabízíme služby kvalifikovaných 
trenérů naší Tenisové školy. Právě v těchto dnech 
probíhá zápis hráčů na tréninky pro období od 
18. 4. do 30. 6. 2017. Trénují u nás nejen děti od 
4 let, ale také dospělí a závodní hráči všech úrov-
ní a kategorií.
Nejste si úplně jisti, že zrovna tenis je ten správ-
ný sport pro vás? Chcete nejdříve poznat naše 
trenéry a  seznámit se s  vedením hodin? Není 
nic snazšího než si přijít vyzkoušet tréninko-

vou hodinu zdarma. Nejen tenistům, ale všem 
zájemcům o  zlepšování kondice nabízíme 
také různé druhy cvičení  – TRX, Flowin, po-
silování vlastní vahou… Pro více informací 
a  rezervaci nás neváhejte kontaktovat přes  
www.tenishornipocernice.eu, nebo telefonicky 
na tel.: 733 174 924.

Sportu zdar a tenisu zvláště! Těšíme se na shle-
dání s vámi.

Daniella Sladká, 
Tenisový klub Horní Počernice



36– 37

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

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

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

Reklama Hoc? Poc? zpr 91x64 04_17:Reklama Hoč Poč zpr 91x64 
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Na halovém mistrovství České republiky 
v  in -line rychlobruslení se Jesika Forstová 
z Horních Počernic umístila na krásném prv-
ním místě. Jesika závodí za Klub sportovního 
bruslení Modřany, za nějž jezdí i další horno-
počerničtí sportovci, a to Eliška Procházková, 
která na mistrovství obsadila druhé místo 
a Pavel Procházka, který se ve své kategorii 
umístil na třetím místě.
K  bruslení se Jesika dostala v  sedmi letech na 
kroužku fitness bruslí ve zdejším DDM. Po roce 
přestoupila do sportovního oddílu a od té doby 
jezdí závodně. Málo toho zrovna nemá, většinou 
trénuje čtyřikrát týdně, navštěvovala také ZUŠ, 
kde se učila na klavír a zpívala ve sboru Paleček. 
Vše ale se sportem skloubit dohromady nešlo. 
„Nejprve jsme museli ukončit hru na klavír, což 
bylo časově náročné a zůstali jsme u sboru. Po 
čase jsme bohužel museli volit variantu, jestli 
sport, nebo zpívání. Vše je časově náročné a aby 
to děti dělaly na maximum, musejí si vybrat jen 
jednu věc. Všude byly tréninky nebo zkoušky 
několikrát týdně a už to nešlo skloubit dohroma-
dy i se školou. Nyní jí zůstal jen kroužek v DDM 
Home decor, kde si 1,5 hodinky týdně vyrábí,“ 
prozradil o  Jesice její tatínek. Jesika chodí na 
ZŠ Ratibořická do páté třídy a  na nic jiného jí 
čas nezbývá. V březnu odjela na soustředění do 
Německa, aby se na nadcházející sezonu dobře 
připravila. Od dubna až do prázdnin bude téměř 
každý víkend na závodech, které se konají jak 
u  nás v  republice, tak v  Německu a  Rakousku. 
Budeme jí i našim ostatním bruslařům držet pal-
ce a těšíme se na další krásné výsledky.

Lenka Bartáková, redaktorka

JESIKA SE STALA MISTRYNÍ REPUBLIKY V IN-LINE RYCHLOBRUSLENÍ

JARNÍ FOTBAL HORNÍ POČERNICE

DATUM DEN HOD. KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ VÝSL. POZNÁMKA

A3B  15 M - I.B/B

25. 03 SO 10,15 14 SC XAVEROV SK ĎÁBLICE B T1

02. 04 NE 16,30 15 FC HÁJE JIŽNÍ MĚSTO "B" SC XAVEROV Háje UMT

08. 04 SO 10.15 16 SC XAVEROV TJ AVIA ČAKOVICE T1

17. 04 PO 17,00 17 SK TŘEBORADICE "B" SC XAVEROV Třeboradice T

22. 04 SO 10,15 18 SC XAVEROV SK UNION VRŠOVICE "B" T1

29. 04 SO 17,00 19 SOKOL KOLOVRATY SC XAVEROV Kolovraty T

06. 05 SO 10,15 20 SC XAVEROV TJ SPARTAK KBELY T1

14. 05 NE 17,00 21 ČZU PRAHA SC XAVEROV Kamýcká T

20. 05 SO 10,15 22 SC XAVEROV JIŽNÍ MĚSTO CHODOV T1

27. 05 SO 17,00 23 SC XAVEROV TJ SOKOL BENICE T1

04. 06 NE 17,00 24 ABC BRANÍK "B" SC XAVEROV Braník T

10. 06 SO 10,15 25 SC XAVEROV FC TEMPO PRAHA "B" T1

18. 06 NE 10,30 26 SK GORDIC KAČEROV SC XAVEROV Kačerov UMT

ROZLOSOVANÍ MUŽI JARO 2017



38Hornopočernický zpravodaj – duben 2017

Placená inzerce

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

Monika zhubla 28 kg a cítí  se skvěle
Pro Moniku představuje změna životního stylu s podporou 
výživové poradny NATURHOUSE v Europarku obrat v živo-
tě. Nyní může jít do obchodu a koupit si slušivé oblečení. 
Lépe se pohybuje a tolik se nezadýchává.

Moniko, můžete nám sdělit, co Vás přivedlo do výživové 
poradny NATURHOUSE?
Procházela jsem těžkým obdobím a konečně jsem si uvědo-
mila, že bych se sebou měla začít něco dělat. Už jsem se na 
sebe nemohla dívat. Řekla jsem si, že za zkoušku nic nedám 
a prakti cky okamžitě jsem se objednala na konzultaci.

Začala jste dodržovat metodu NATURHOUSE. Co jste na ní 
nejvíce oceňovala?
Nejvíce se mi líbilo to, že jsem každý týden dostala mír-
ně poupravený jídelníček, aby odpovídal mým potřebám. 
A k mému překvapení mi všechno opravdu chutnalo. A ne-
byla to jen samá zelenina, jak bych čekala, ale byly mezi nimi 
i různé dobrůtky jako recepty na lehké dezerty. Moc mi také 
chutnaly produkty, které jsem si v poradně kupovala.

Když se ohlédnete zpět, připadalo Vám těžké změnit své 
stravovací návyky?
Vůbec ne. Když se na to dívám zpětně, tak si říkám, na co 
jsem tak dlouho čekala. Jen jsem potřebovala někoho, kdo 
mě takzvaně nakopne, a pak jsem se do toho dostala a změ-
na životního stylu mě začala bavit. Děkuju všem v NATUR-
HOUSE v Europarku. 

Zažijte i Vy proměnu jako Monika: 
NATURHOUSE Europark
Praha 10 – Štěrboholy 
tel.: 733 125 058
e-mail: europark@naturhouse-cz.cz

www.naturhouse-cz.czfacebook.com/naturhouse.cz

-28 
kg

Prodej hodinek a hodin, 
opravy hodinek, výměnu baterií 
a zkoušku vodotěsnosti hodinek
provádí

ALTRO
Václavická 2385
19300 Horní Počernice
Tel.: 281 922 501
e-mail: info@altro.cz
Pracovní doba: 8.00 - 15.30 hod. (po-pá)
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.
Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného zpravodaje.

POZOR ZMĚNA!!! NOVÝ REDAKČNÍ E -MAIL: redakce@pocernice.cz

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY 
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA; 

TEL: 602 970 835

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

ATD., STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

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

PŘIJĎTE SI NAKOUPIT PRO SVÉ RATOLESTI 
DO OBCHODU SLUNÍČKO-MIXSHOP 

WERTHEIM. AKCE DUBEN SLEVA NA TRIČKA 
PŘI NÁKUPU 10%. ADRESA NÁCHODSKÁ 

641 H.P. OBCHOD SLUNÍČKO

PROFI ÚKLID BYTU A DOMU KROMĚ 
BĚŽNÉHO ÚKLIDU NABÍZÍM OČISTU 

OBYTNÝCH PROSTOR OD NEGATIVNÍCH 
ENERGIÍ. HARMONIZACE PROSTORU  

A PODPORA ŽIVOTNÍCH ENERGIÍ. RÁDA 
VYSVĚTLÍM VÍCE. TEL: 602 623 782

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

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

ODBORNÉ MALÍŘSTVÍ 
PAVEL ŽEBERA 

MALUJE SPOLEHLIVĚ:
• DOMÁCNOSTI 

• KANCELÁŘE 
• SCHODIŠTĚ AJ. 

TEL: 602 837 057 
WWW.MALBY.WEEBLY.COM

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

DOMU NA KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ 
TEL: 775 080 907

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM. 
TEL: 286 891 400

FIRMA PRO-DOMA, PŘIJME SKLADNÍKA 
DO PRODEJNY HORNÍ POČERNICE - 
SYCHROV. POŽADUJEME PRAXI NA 

VZV, ZNALOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
(STŘECHY), MÍSTO BYDLIŠTĚ DO 10 
KM. NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ 

OHODNOCENÍ, BENEFITY, PROFESNÍ RŮST. 
SVÉ CV ZASÍLEJTE 

RADKA.CECHOVA@PRO-DOMA.CZ

PRONÁJEM GARÁŽ. STÁNÍ V UL. 
ŠTVERÁKOVA, KONT. 608 542 625

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

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

 TEL: 603 418 333, 281 920 134

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ-
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: 608 153 818

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

INF. 603 946 189

EL BIO OBCHOD SE ZDRAVOU VÝŽIVOU 
A BIO PŘIJME DO TÝMU PRODAVAČKU SE 

ZÁJMEM, ZKUŠENOSTMI Z OBORU VÝŽIVY 
A BIO. KONTAKT: HANA@ELBIO.CZ

NAŠE ÚKLIDOVÁ FIRMA NABÍZÍ 
JEDNORÁZOVÝ, PRAVIDELNÝ ČI GENERÁLNÍ 

ÚKLID. BLIŽŠÍ INFO NA WEBU 
WWW.UKLIDZCUKRU.CZ 

TEL:777 161 575; 777 313 760

MC DONALDS HORNÍ POČERNICE PŘIJME 
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY. VOLEJTE 

776 825 947

Veselé Velikonoce




